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كلمة العدد

تمي��ز عام 2017 في التاري��خ العراقي المعاصر بانه عام النصر الكبير على االرهاب واس��تعادة 
العراق كامل س��يادته الوطني��ة على اراضيه واولى بيت الحكمة اهتمامًا خاص��ًا لهذا الحدث التاريخي 
والوطني البارز فقد عقد مؤتمرًا علميًا موس��عًا تحت عن��وان )إدارة مدينة الموصل بعد التحرير رؤية 
سياس��ية واجتماعية وأمنية( وذلك في يوم الخميس المواف��ق 2017/7/13 وقد تضمن العدد)35( من 
مجلة دراسات سياسية واستراتيجية عددًا من االبحاث التي القيت في المؤتمر والتوصيات التي خرجت 
عن هذا المؤتمر الذي س��اهم في حضوره ممثلون عن المؤسس��ات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

واألمنية العراقية .

وق��د تضمن العدد بحثًا له عالقة بموض��وع خطر التطرف بعنوان الفكر العربي المعاصر والحركات 
الراديكالية العنيفة وفي الش��أن العراقي هناك دراس��ة بعنوان النظام الرئاس��ي في العراق بين النظرية 

والتطبيق .

وفي ضوء التطورات الحديثة الخاصة بقرار الرئيس االمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة 
السرائيل اولت المجلة اهتمامًا خاصًا بالقضية الفلسطينية وبصوره خاصة لدور القدس بين مخططات 
التهويد ومش��اريع التس��وية فضاًل عن دراس��ة سياسية وقانونية عالجت اش��كالية الهوية الفلسطينية في 

الخارج .

وفي العالقات الدولية تضم العدد دراس��ة حول ظاهرة الرئيس الفرنس��ي مانوئيل ماكرون وتداعياتها 
على السياس��ات الفرنسية واالوربية والشرق االوسط . وفي حقل الصراعات الدولية واالقليمية تضمن 
عدد من الدراس��ات حول العالقات االمريكية والروس��ية حيال سوريا والخليج العربي والملف النووي 

االيراني .

وف��ي خت��ام العدد هن��اك تقريرًا حول وقائع المؤتمر الس��نوي الذي عقده قس��م الدراس��ات السياس��ية 
واالس��تراتيجية بعنوان السياس��ة الخارجي��ة العراقية –ترصي��ن مكانة العراق الدولي��ة مع التوصيات 
التي توصلت اليها بحوث المؤتمر حول ترصين اداء السياس��ة الخارجية للعراق وس��بل تطوير نش��اط 

الدبلوماسية العراقية .

رئيس التحرير






البحوث والدراسات
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الفكر العربي المعاصر والحركات
 الراديكالية العنيفه

أ.د. محمود علي الداود)*(

لق��د حب��ا اهلل األمة العربية بنع��م كثيرة قلما 
توفرت لدى األمم االخرى... ولعل منها الموقع 
الجغرافي المتميز الذي يجمع بين آسيا وافريقيا 
ويطل على اوربا ويس��يطر على أهم المضايق 
الدولية الت��ي تتحكم بحركة التج��ارة والمالحة 
الدولي��ة فض��اًل  والمواص��الت واالتص��االت 
ع��ن الدور الحضاري المرم��وق للعالم العربي 
باعتب��اره مه��د الحضارات االنس��انية وموطن 
الديانات الس��ماوية وتترب��ع معظم اقطاره على 
ثروات هائلة من النفط والغاز والطاقة الشمسية 
ومع��ادن اخ��رى ناهيك عن االنه��ار التاريخية 
الكب��رى مثل الني��ل ودجلة والف��رات وقدرات 
زراعية الحدود لها لو احس��ن استثمارها . ومع 
كل ه��ذا فان العال��م العربي يعان��ي من أزمات 
ومش��اكل حادة التتناس��ب اوضاعه السياس��ية 
الحالية  والثقافي��ة  واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة 
مع حجم الق��درات واالمكان��ات المتوفرة لديه. 
ويجم��ع المراقبون ان العالم العربي األغنى في 

العال��م هو اليوم االفقر في العالم وتش��هد معظم 
مجتمعاته تده��ورًا غير مس��بوق بفضل غياب 
الحكم��ة والحكم الرش��يد كم��ا ان العالم العربي 
هو المنطقة المتميزة في العالم بعدم االس��تقرار 
الدائ��م واش��تعال الح��روب العربي��ة –العربية 
والحروب العنصرية والطائفية التي اس��تنزفت 

القدرات البشرية والتنموية .

وبالرغم من ان النهضة العربية المعاصرة 
والت��ي ب��دأت منذ قرن م��ن الزمان ق��د حققت 
انج��ازات مهمة ف��ي المرحلة األولى كتأس��يس 
الحكوم��ات الوطني��ة ونجاح معظمه��ا في نيل 
االس��تقالل الوطن��ي اال ان العال��م العربي يبدو 
الي��وم متخلفًا كثي��رًا عن دول اخرى في اس��يا 
وافريقي��ا. واذا قارن��ا بين اوضاعنا السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة وم��ا حققت��ه الهند 
والصين ودول اس��المية آس��يوية مث��ل ماليزيا 
واندنوس��يا الب��د ان هنال��ك فرقًا شاس��عًا فقد تم 
اس��تنزاف الثروات الهائلة الت��ي يملكها العرب 

)*( مشرف قسم الدراسات السياسية واالستراتيجية في بيت الحكمة
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إما عن طريق حروب داخلية طائفية وعنصرية 
انهكت الش��عوب ودمرت فرص التنمية والتقدم 
وإم��ا ع��ن طري��ق ح��روب خارجي��ة دمرت 
العالق��ات بين الدول االس��المية او قضت على 
العالق��ات القومية ف��ي اطار الجامع��ة العربية 
. وم��ن اج��ل تتبع العالق��ة بين الدول��ة الحديثة 
والدين وبين الفكر العربي المعاصر والتيارات 
الدينية وتطورها إلى حركات راديكالية البد من 
تقسيم التاريخ المعاصر لألمة العربية إلى اربع 

مراحل :

المرحلـــة األولى منذ انتهـــاء الحرب العالمية 
األولى :

  وه��ي تمثل اس��تمرار حركة النضال ضد 
التواج��د االس��تعماري والتي امت��دت منذ نهاية 
الح��رب العالمي��ة األول��ى وحتى ع��ام 1980 
والتي ش��هدت بداية االنهي��ار العربي وفي هذه 
المرحلة تنامى الفك��ر العربي المعاصر مركزًا 
عل��ى حركة النضال العربي��ة أمام حزمة كبيرة 
والمؤام��رات  االس��تعمارية  التحالف��ات  م��ن 
الصهيونية ورغ��م محدودي��ة االمكانات حينئذ 
إال ان الش��عوب العربي��ة حقق��ت انتص��ارات 
مهم��ة أثناء ثورة الع��راق الوطنية عام 1920 
وثورة مص��ر الوطنية عام 1919 واس��تمرار 
الثورات العربية في االقطار الشقيقة في الشمال 
االفريقي ودخل العراق ومصر عصبة األمم في 
الثالثيني��ات من القرن الماضي ونش��أت حركة 
نهوض عربي��ة مهمة ركزت على اهمية الدور 
الحض��اري والثقافي وبناء الجس��ور للتواصل 
والتع��اون بين االقطار العربية الش��قيقة وكانت 
الجماهي��ر العربية ترفع ش��عارات موحدة تؤكد 

عل��ى االصرار باس��تمرار الكفاح ض��د القوى 
االس��تعمارية واعتبرت شعار االستقالل شعارًا 
مقدس��ًا فضاًل عن دور المجتمع المدني بالدعوة 
ال��ى الوحدة العربية او عل��ى االقل التعاون في 
المج��االت االقتصادي��ة والثقافي��ة وقد انضمت 
التي��ارات الدينية ال��ى هذه النهض��ة ولم تظهر 
تميزًا خاص��ًا من قضايا الوطن واألمة بل على 
العكس ش��هدت الفترة مابين الحربين العالميتين 
وحدة فكري��ة عربية قومية واس��المية في دعم 
حركات التح��رر الوطني العربية واالس��المية 
وق��د ظهر ذلك م��ن خالل المواق��ف من قضية 
فلس��طين وقضاي��ا التحرر الوطن��ي في تونس 

والجزائر والمغرب .

المرحلة الثانية مرحلة الحرب العالمية الثانية: 

وهذه المرحلة هي مرحلة تكريس االحتالل 
االمريكي��ة  السياس��ات  وح��رص  االجنب��ي 
والبريطانية على اس��تغالل العال��م العربي من 
اج��ل تحقيق اهداف الحرب عل��ى المحور ففي 
المش��رق العربي تم احتالل العراق عام 1941 
وفي مواجهة وطنية عراقية اشترك فيها الجيش 
العراق��ي كما تك��رس االحتالل الفرنس��ي على 
سوريا ولبنان وكما تم االستحواذ على المضايق 
والمق��درات  المواص��الت  وط��رق  الدولي��ة 
االقتصادي��ة وف��ي مقدمته��ا الس��يطرة المطلقة 
عل��ى مناب��ع النفط ف��ي منطقة الخلي��ج العربي 
واستمرار الهيمنة على مصر التي عانت كثيرًا 
من ثقل االحتالل البريطاني والتصرفات الكيفية 
واالنفرادية والالقانونية للس��فارة البريطانية في 
القاهرة كما اجبرت قوى االحتالل الفرنسي في 
أقط��ار ش��مال أفريقيا تجنيد مئ��ات األلوف من 
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المغ��رب والجزائر لتكون وقودًا لنيران الحرب 
في الس��احات القتالية االوربية والسيما الحدود 
الفرنس��ية . وفي هذه الفترة تم االس��تحواذ على 
المق��درات االقتصادي��ة العربي��ة فف��ي العراق 
كان أبناء الش��عب يعيش��ون على فئات البطاقة 
التمويني��ة بينما كانت القوات البريطانية الممثلة 
قد استحوذت على المنتجات الزراعية العراقية 
وق��د اخضعت الس��لطات البريطاني��ة المجتمع 
العراقي على سياس��ة تقشف صارمة في المأكل 
والملب��س والتنمي��ة عموم��ًا بينم��ا كان��ت تقوم 

بتطبيق سياسة نهب واحتكار واسعين .

ف��ي ض��وء السياس��ات التعس��فية التي كان 
يتبعها االستعمار البريطاني والفرنسي في العالم 
العربي وفي هذه البيئة بالذات انتعشت التيارات 
الدينية وكان االخوان المس��لمون في مقدمة هذه 
التي��ارات التي تأث��رت بالمدرس��ة الوهابية في 
الس��عودية وكانت امتداداتها في الشرق العربي 
والس��يما ف��ي س��وريا والع��راق كما انتعش��ت 
التيارات الدينية في االقطار العربية في ش��مال 
افريقيا والس��عي اليجاد جبهة وطنية موحدة في 
المغرب العربي ومن الجدير بالذكر ان االسالم 
عند هذه االقطار يعني العروبة والعروبة تعني 
االسالم واليزال هذا الوضع ساريًا حتى الوقت 

الحاضر .

ونش��أت في تلك الحقبة ص��الت اتصاالت 
مع العمل ومراكز الفكر بين المشرق والمغرب 
العرب��ي إال ان تلك الص��الت اتصفت بالوطنية 
ووح��دة النضال العربي وفي المش��رق العربي 
توح��دت كل الفصائ��ل الوطني��ة تج��اه القضية 

الفلسطينية .

المرحلة الثالثة 1980-1945 :

انتهت الحرب العالمية الثانية بعد ان جعلت 
القوى الحليفة للعالم العربي جسرًا النتصاراتها 
العس��كرية وب��دأت مؤسس��ات االس��تعمار في 
المش��رق والمغ��رب العرب��ي تس��تعيد مكانتها 
االحت��الل  لتكري��س  الوس��ائل  ب��كل  وتس��عى 
والس��يطرة عل��ى الم��وارد الطبيعي��ة والمواقع 

االستراتيجية العربية .

وقد تأثرت المنطقة العربية بالمتغيرات التي 
استجدت على الساحة الدولية بعد نهاية الحرب 
وقيام منظم��ة األمم المتحدة والت��ي أكد ميثاقها 
على اهمية االعتراف بحق الشعوب في الحرية 
واالستقالل والسيطرة على مواردها الطبيعية .

وكان��ت ث��ورة محم��د مص��دق االيراني��ة  
االس��المية وإقدام��ه عل��ى تأمي��م النف��ط ع��ام 
1951 ه��ي بداي��ة المواجهات مع االس��تعمار 
واالحتكارات االقتصادي��ة المتحالفة معه . وقد 
حرك��ت هذه الخطوة الش��ارع العربي في اتجاه 

المطالبة بالتأميم ايضًا .

في هذه المرحة كانت التوجهات االس��المية 
توجهات وطنية عامة تؤيد نسق التطور السياسي 
الوطني القومي العام في نصرة حركات التحرر 
الوطنية في كافة اقطار العالم العربي في الشمال 
االفريقي والخليج العربي كما شهدت تلك الحقبة 
وحدة وطنية – اسالمية تجاه القضية الفلسطينية 
وقد أيدت في البداية شعارات الحركات الوطنية 
التحررية وس��اندت الثورات العربية في مصر 
ع��ام 1952 وف��ي العراق ع��ام 1958 إال ان 
مساندتها لتلك الثورات كانت مرحلية وسرعان 
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ما غيرت بع��ض هذه التي��ارات الدينية موقفها 
وحصل االصط��دام األول بين القيادة المصرية 
وح��زب اإلخوان المس��لمين الذي كان يس��تعد 
الستخدام العنف إلزاحة القادة الجدد وتم التعامل 
مع التحركات الدينية الجديدة في مصر بصرامة 
ش��ديدة وبعد ان فقدوا الساحة المصرية المهمة 
انسحب معظم قادة االخوان الى المملكة العربية 
الس��عودية وقطر حيث تمكنوا من ان ينالوا ثقة 
الح��كام ومن ثم يعد فترة وجيزة اصبحوا مركز 
تأثي��ر مهم في صنع القرار الس��عودي بالنس��بة 
النتش��ار الدع��وة االس��المية والعالق��ات م��ع 
الدول االس��المية وقد احس��ن االخوان استغالل 
كل الظروف في تل��ك االقطار لصالح حركتهم 
وكانت في الحقيقة على حس��اب وحدة ومستقبل 
المملك��ة العربية الس��عودية وقط��ر فضاًل عن 
دورهم في رسم السياسة الخارجية لتلك االقطار 
وان معظم قادة االخوان المس��لمين حاليًا هم من 
الذي��ن كانوا قريبين من صنع القرار في الدوحة 
والري��اض .وق��د ترب��ع بعضه��م عل��ى دوائر 
حساسة بما في ذلك السلك الدبلوماسي ومراكز 
النفوذ الثقافية واالعالمي��ة ومجال الدعوة وفي 
النشاطات الدينية السعودية في الدول االسالمية 

والسيما في جنوب شرق آسيا .

تداعيات أحداث 5 حزيران  1967 :

بالرغ��م م��ن الش��عور الع��ام ف��ي األقطار 
العربي��ة ب��دور الرئيس جمال عب��د الناصر في 
حرك��ة التحرر الوطني العربي والدولية ودوره 
ف��ي نهضة مص��ر المعاص��رة وترصين الفكر 
العرب��ي المعاص��ر إال ان كارث��ة 5 حزي��ران 
وقعت على ش��عب مصر وعلى بقية الش��عوب 

العربية واإلسالمية وقع الصاعقة . وعلى الرغم 
م��ن حجم الكارثة فان القي��ادة المصرية تمكنت 
وبس��رعة مذهلة م��ن اعادة االت��زان والتوازن 
ف��ي اعادة بن��اء الق��وات المس��لحة ومن خالل 
دعم عربي غير مس��بوق ش��اركت فيه العراق 
والمملك��ة العربي��ة الس��عودية فق��د نجحت تلك 
القيادة في اس��تعادة المبادرة والمباش��رة بحرب 
االس��تنزاف واالهم من ذلك إعادة ثقة الش��عب 
بقيادت��ه . ورغم تح��ركات االخوان المس��لمين 
الس��تغالل تلك الظ��روف إال ان الفرص بقيت 
موص��ودة ال��ى وف��اة الرئيس المص��ري وتقلد 
انور السادات رئاس��ة مصر والذي كان يحتفظ 
بعالقات طيبة مع جماعة االخوان ويمكن القول 
ان عه��د الرئي��س محمد حس��ني مب��ارك كانت 
الفرصة الحقيقي��ة الى بروز االخوان فيها كقوة 
سياس��ية مؤثرة وقد نجحوا ف��ي الحصول على 

عدد مهم من المقاعد في البرلمان .

االزدهار  الرابعة 1980-عوامـــل  المرحلـــة 
واالنحدار :

ش��كلت االح��داث الت��ي ش��هدتها المنطق��ة 
العربي��ة فرصًا جدي��دة غير مس��بوقة للتيارات 
الدينية والسيما في أعقاب الثورة اإلسالمية في 
إي��ران بزعامة االم��ام الخميني . ولكن بداًل من 
التقاء التيارات االس��المية م��ع بعضها في دعم 
حركة التعاون بين الدول االس��المية فان احداثًا 
هام��ة أعاقت التق��دم في هذا االتج��اه ولعل من 

أهمها .

1- الح��رب العراقية – االيراني��ة التي اهلكت 
الض��رع والنس��ل ودم��رت الش��عبين العراقي 
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وااليراني كما ضيعت فرص التنمية المستدامة 
ف��ي البلدي��ن واهدرت ث��روات هائل��ة وطاقات 

بشرية اليمكن تعويضها .

2- قرار القي��ادة العراقية بغزو الكويت الدولة 
العربي��ة العض��و ف��ي الجامعة العربي��ة واألمم 
المتحدة والتي كانت أقرب جيران العراق اليه . 
لقد كان ذلك القرار خاطئًا وقاتاًل للعراق واللحق 

أشد األضرار بالعمل العربي المشترك .

 3- ح��رب الخليج األول��ى والثانية واالحتالل 
األمريك��ي للع��راق وتداعيات��ه عل��ى الش��عب 
العراقي  لقد كانت تلك الحروب قاس��ية ومدمرة 
للبني��ة التحتية العراقية ش��ملت كل أوجه الحياة 
المدني��ة وق��د اس��تهدفت الوالي��ات المتحدة من 
خططها التدميرية للع��راق إعادته إلى عصور 
ما قبل التاري��خ ) كما صرح بذلك جيمس بيكر 
وزير خارجية الواليات المتحدة( واخراجه كليًا 
من أي دور مؤثر في منطقة الخليج ومن مجال 
الصراع العربي –االس��رائيلي . وكانت اهداف  
تلك الح��رب تتمحور في الس��يطرة على منابع 
النف��ط في المنطقة والب��دأ بتطبيق خطة جهنمية 
التش��مل العراق وحده وانم��ا كافة دول الطوق 
وهي العراق ومصر وس��وريا وتش��مل الخطة 
االمريكي��ة تقس��يم االقط��ار العربي��ة وتفتيته��ا 
والعم��ل على اضعاف مص��ر ودورها القيادي 

في المنظومة العربية .

4- فش��ل الحكومات العربية في المحافظة على 
اس��تقاللها وس��يادتها الوطنية وانعدام مش��اريع 
جدي��ة في مج��االت العم��ل العربي المش��ترك 
فضال عن فشل هذه الحكومات داخليًا من خالل 

اقام��ة انظم��ة س��لطوية التؤم��ن بالديمقراطية 
وخيار التعددية وحقوق االنسان وتكافؤ الفرص 
هذا فضاًل عن ان هذه االنظمة تعاني من الفساد 
والتخلف . وفي هذا المجال فشلت كافة االحزاب 

القومية في تأسيس انظمة عصرية متقدمة .

5- دور األح��زاب اإلس��المية عاب��رة القارات 
والفشل في استراتيجية بعض الدول العربية التي 
س��اهمت في خلق حركة الجهاد الراديكالية في 
افغانستان ضد السوفيت الشيوعيين والتي كانت 
الب��ذرة االولى في ب��روز التيارات االس��المية 
المتطرف��ة وهكذا اصبحت طالب��ان هي البؤرة 
الت��ي انتجت حركات اس��المية متطرفة اخرى 
مث��ل القاعدة والتي نقلت نش��اطاتها الى العراق 
وس��وريا وع��دد كبير من دول العالم وقد نش��أة 
»داعش« من حواضن منظمة القاعدة وبسرعة 
مذهل��ة تمكنت من احتالل اراضي شاس��عة في 
س��وريا والعراق تحت ش��عار الدولة االسالمية 
واصبحت ته��دد األمن واالس��تقرار في منطقة 
الخليج العربي وتس��عى بكل الوس��ائل البتزاز 
دول المنطق��ة بم��ا في ذل��ك التهديد بأس��تخدام 

العنف اسوة بما فعلت في العراق وسوريا  .

الموجة الراديكالية المتوحشـــة وفشل تجربة 

داعش في الموصل وانهيارها

يمث��ل احت��الل داعش لمدين��ة الموصل في 

ذاك��رة الموصليين والعراقيي��ن عمومًا صفحة 

س��وداء في تاريخهم ونتيجة الخطاء الحكومات 

المركزية والمحلية والفشل في تحليل االوضاع 

السياس��ية والدولية لدى الكتل واالحزاب الدينية 

والمدنية العراقية فقد نجح هذا التنظيم في إقامة 
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حكم دموي لم يسبق له مثيل في تاريخ الغزوات 

البربرية والوحش��ية حتى يمك��ن القول ان آثار 

الغ��زو المغولي بقي��ادة  هوالكو لبغداد عاصمة 

الدولة العباس��ية عام 1258م تبدو ثانوية قياسًا 

لسياس��ة االرض المحروقة الت��ي طبقها داعش 

في الموصل شملت كل شئ على وجه األرض. 

وقد وصف مفكر عراقي من الموصل وهو 

االس��تاذ الدكتور سيار الجميل نتائج حكم تنظيم 

داع��ش الراديكال��ي والمتوح��ش عل��ى المدينة 

لثالث سنوات متوالية بما يلي:

»ما جرى قبل ثالث سنوات جعل ثاني أكبر 

مدن العراق وملحقاتها تحت بطش أش��رس فئة 

ضالة وش��ريرة من البش��ر نجحت في تخريب 

المدين��ة وس��حق مأثوراته��ا وح��رق جامعاتها 

ومكتباته��ا ومتاحفه��ا وتفجي��ر أب��رز معالمها 

وجوامعه��ا وأديرتها وكنائس��ها القديمة ومن ثم 

ما اتبع من شراس��ة ال توصف ف��ي حكم العباد 

إذ قتل من البش��ر ما ال يحص��ى عدده وقطعت 

رق��اب نس��وة ورجال في س��احة قل��ب المدينة 

ونك��ب جي��ل بانقطاعه ع��ن الدراس��ة والتعليم 

ثالث س��نوات وش��تت الناس وجاعوا وتشردوا 

وتيت��م مئ��ات األطف��ال فض��اًل عن اس��تئصال 

المس��يحيين الموصليين من المدين��ة واطرافها 

وطردهم واالستيالء على ممتلكاتهم وكذا العبث 

باليزيدية وقتل رجالهم وس��بي نسائهم وامتالك 

اطفاله��م إل��ى غير ذل��ك من المخ��ازي التي لم 

يش��هد مثلها التاريخ أبدًا .هذا الحدث المأساوي 

سيسجله التاريخ نقطة سوداء في تاريخ العراق 

على امتداد الزمن وقد سعى كل الخيرين بالعمل 

المضاد ضد هذا الس��رطان الذي اجتاح العراق 

وكل المنطق��ة ه��ذا الغول الذي اس��تلب حركة 

التغيي��ر والث��ورات العربية ليقلبه��ا الى حاالت 

متنوعة من الفوضى المبرمجة والقتل والبطش 

وق��د انتش��ر هذا الوب��اء في اج��زاء متعددة من 

العال��م لكي يف��رض إرادته بالحدي��د والنار من 

خ��الل التفجيرات والقتل الجماعي س��عيًا وراء 

ما س��ميت دولة الخالفة االس��المية التي جعلت 

الموص��ل عاصمة له��ا . وقد ش��هدت عمليات 

التحري��ر اه��وااًل ولم ت��زل اذ وق��ع الناس في 

المدينة أس��رى بأيادي الدواعش الذين خس��روا 

كل مقوماته��م والذين بات��وا كاألفعى التي قطع 

ذيلها وهي تفترس كل األحياء .

سيسجل التاريخ كيف عاش أكثر من مليوني 

انسان تحت ظل هذا الوباء البدائي كيف عوملوا 

بشراسة التوصف وكيف مارسوا حياتهم تحت 

االره��اب المنظم وكيف عاش��ت المرأة عيش��ة 

صعب��ة ال تطاق وكيف غ��دت كل الحياة مكبلة 

بقيود من حديد وكيف قطعت رقاب الناس« .

ووص��ف مفكر موصلي آخر وهو االس��تاذ 

الدكتور ابراهي��م خليل العالف وهو من جامعة 

الموصل ايضًا حقبة الس��نوات من حكم داعش 

االرهابي وال��ذي عاش حقبة الس��نوات الثالثة 

من حكم داعش االرهابي في الموصل بالقس��وة 

الش��ديدة وتمثل   بسلس��لة من االجراءات التي 

طال��ت الكثير من خصوصيات الناس وتقاليدهم 

وما تربوا عليه منذ س��نين طويل��ة وتمثلت تلك 
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االج��راءات بفرض قيود ش��ديدة عل��ى الثقافة 

والتعلي��م والفك��ر والفن واالتص��االت وخالل 

الس��نوات العج��اف الثالث��ه تحول��ت الموصل 

من مدين��ة متنورة ومزدهرة ال��ى مدينة خاملة 

كئيب��ة وأم��ا مؤسس��ات المجتم��ع وتنظيماته��ا 

المدنية ونقاباتها وجامعاتها ومعاهده العلمية فقد 

توقفت عن الحياة كما القيت المناهج الدراس��ية 

الرس��مية وفرضت مناهج جديدة في الجامعات 

والم��دارس كان محوره��ا هو الس��الح والقتال 

والم��وت وأصبح��ت المناب��ر ابواق��ًا لالنتحار 

الجماعي ودعوة الش��باب الى اس��تخدام أقس��ى 

أنواع العنف .

ونجح��ت الق��وات المس��لحة العراقي��ة في 

تحقيق النصر على تنظيم داعش بعد ان خاضت 

حربًا شرس��ة إال ان خطر ه��ذا التنظيم اليزال 

وس��تبقى اف��كاره المتخلف��ة والتدميرية تس��عى 

للعودة من جديد وبصورة قد تكون أكثر فضاعة 

وقس��وة وس��يحتاج ايقاف تمدد هذا التنظيم الى 

اس��تراتيجيات فكري��ة ودينية ونفس��ية لمعالجة 

آث��اره االجتماعية والنفس��ية والثقافية وترصين 

الدع��وة للتس��امح واالعتدال والتعاي��ش الديني 

واالجتماعي .

دروس وعبر :

يعتقد المفكر المصري الدكتور فؤاد زكريا 

إن أح��داث الح��ادي عش��ر م��ن س��بتمبر عام 

2001 كانت لها عالقة مباش��رة باإلرهاب وان 

مح��اوالت الدفاع عن اإلس��الم وتقديم الصورة 

الصحيح��ة في الغرب لم يك��ن لها نصيب كبير 

م��ن النج��اح الن كل األعم��ال االرهابي��ة التي 

وقعت كانت تتقنع وتتحدث باس��م االسالم وفي 

الوقت نفس��ه لم يبادر بعض المسؤولين ورجال 

الدين المسلمون القيام بما يتحتم عليهم من كشف 

وفض��ح وزيف ادعاءات ه��ذه الفرق االرهابية 

الذين يقومون بأعمال إرهابية باسم اإلسالم .

واليوم نرى من الضروري المبادرة الجادة 

لدراسة ظاهرة داعش من جديد واالسباب التي 

ادت الى ظهورها وتمددها في العراق وسوريا 

ومختلف االقطار العربية واالس��المية والنتائج 

الكارثية لسياس��ات ه��ذا التنظيم عل��ى المنطقة 

العربية والعالم االس��المي واالمن واالستقرار 

في العالم .

بالتراج��ع  المري��ر  االحس��اس  ان  ويب��دو 

السياس��ي واالقتصادي والعس��كري للش��عوب 

االسالمية المعاصر قد دفع كثيرًا من الدعاة الى 

التورط في تحريض المس��لمين على مخاصمة 

الدني��ا كله��ا والدخ��ول مع الن��اس اآلخرين في 

معركة مواجهة ورغبة في االستبعاد واالقصاء 

)د. احمد ابو المجد الدين والدولة ص644(.

ان فش��ل الفكر العرب��ي المعاصر في إقامة 

أنظم��ة ديمقراطي��ة تؤم��ن بالحري��ة والعدال��ة 

االنتقالي��ة والتعددي��ة السياس��ية وفش��ل معظم 

الحكوم��ات القائمة في إنتاج برام��ج اقتصادية 

واجتماعية وثقافية تحترم حقوق االنسان وتتالئم 

م��ع تطور العصر والتق��دم العلمي والتكنلوجي 
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هو الذي ش��جع الكثيرين والس��يما الشباب من 

ركوب موجة التطرف الديني وبالتالي االلتحاق 

بف��رق الم��وت والذه��اب الى درج��ة االنتحار 

الجماع��ي الذي ش��مل اآلالف من الش��باب من 

مختلف األقطار اإلسالمية فضاًل عن متطوعين 

ومتطوعات م��ن أكثر من خمس��ين دولة حول 

العالم .

وأكد المفكر التونس��ي صالح الجورشي على 
أهمية الس��عي الجاد إلقناع األحزاب اإلسالمية 
ف��ي التوقف عن مص��ادرة اإلس��الم واالعتقاد 

بانهم الجهة الشرعية الناطقة باسمهم .

وع��دم اللج��وء ال��ى العن��ف ومحاولة فرض 
اآلراء والمعتق��دات عل��ى المواطنين تحت أي 
غطاء كان فاالحزاب االس��المية والسيما التي 
عاش��ت في ظل الالقانوني��ة فانها بقدر ما تعمل 
على تعمي��ق الخيار االصالح��ي لديها وتجنب 
أساليب االختراق االمني والعسكري لمؤسسات 
الدول��ة والتخل��ي ع��ن الس��رية الت��ي فرضتها 
أحيانًا مراحل المواجه��ة والقمع وما ارتبط بها 
من ازدواجي��ة الخطاب فانها توف��ر بذلك مناخ 
الثقة وتس��هم بق��وة ف��ي تعزيز ش��وط االنتقال 
الديمقراط��ي وض��رورة ان تحت��رم االحزاب 
االس��المية الحريات الفردية والعامة وان تميز 
بوضوح بين مقومات العمل السياس��ي والنشاط 
الوعظ��ي الديني الن الخلط بينهما أدى واليزال 

الى مشكالت تخص المضمون  وحماية الخيار 

الديمقراطي من أي انزالق او تالعب يؤدي الى 

الغاء التعددية أو تعطيل الحريات .

إن البناء الس��ليم لمؤسسات الدولة وتعهدها 

بالتطوي��ر ومالحقة وقائع الحي��اة المتجددة هو 

الذي يحول دون االس��تبداد باس��م الدين او باسم 

غي��ره ويوج��ه كل أنش��طة الدولة الى ترس��يخ 

مب��ادئ التعاي��ش وثقافته بين جمي��ع المواطنين 

مهم��ا يكن بينهم من اخت��الف في العقائد الدينية 

او االيدلوجي��ه أو في اللون أو العرق او النش��أة 

االجتماعية ولهذا الس��بب اليتن��ازع أحد في أن 

الدول��ة هي الت��ي لها صالحي��ة المحافظة على 

حقوق الفرد وحريته بالمعايير المتعارف عليها 

في مجتمع التعايش المعاصر .

م��ا ينقذنا م��ن اآلث��ار المدم��رة لم��ا نتوهمه 

حربًا بي��ن الدين والدولة أو تنافس��ًا على النفوذ 

هو التخلي عن ش��وفينية الرأي س��واء كان في 

فه��م الدين أو في نظ��ام الحياة على االرض مع 

االيمان بان االختالف العقدي وفي فهم تفاصيل 

أح��كام الدين وفي فلس��فة تدبير ش��ؤون الحياة 

س��نة لالنس��ان ومفروض عليهم التعايش معهم 

وبالتوافق على هذه المنطلقات لتس��هل صياغة 

مبادئ التعاي��ش بين الدين والدولة واالس��تفادة 

المتبادل��ة بينها .)احمد الخمليش��ي-عالقة الدين 

بالدولة و)مؤسسة إمارة المؤمنين في المغرب(

وأش��ير ال��ى مقدمة  مهمة وضعه��ا المفكر 

العرب��ي المغرب��ي الدكت��ور عبد االل��ه بلقزيز 

لكتاب الدين والدول��ة في الوطن العربي والذي 

ص��در ع��ام 2013 وض��م بحوث ومناقش��ات 

الن��دوة الفكري��ة الت��ي تظمها مركز دراس��ات 

الوح��دة العربية بالتعاون مع المعهد الس��ويدي 
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باالس��كندرية عند وصفه أفض��ل العالقات بين 

الدين والدولة قائاًل :

»ليس يغامرنا ش��ك في أن أفضل العالقات 

بي��ن الدي��ن والدول��ة هي تل��ك الت��ي تحفظ لها 

تمايزهما ف��ال تدع مجااًل للتداخ��ل بين الزمني 

والدين��ي عل��ى النحو ال��ذي قد يف��رض فيه أي 

منهم��ا وصايته عل��ى الثاني والفك��رة هذه التي 

ندافع عنها هي خالصة معاينة انس��انية وفكرية 

طويلة لألثمان الفادحة التي دفعها الدين والدولة 

مع��ًا من إقام��ة التداخ��ل والمماه��اة بينهما في 

لحظات معلومة من التاريخ السياس��ي فلقد جر 

تدخل رجال الدين في السياسة والدولة او تدخل 

السياس��يين فيها باس��م الدين الى ك��وارث على 

المجتمعات واستقرارها وعلى السلم المدني من 
افراده��ا وجماعاتها مثلم��ا جر تدخل الدولة في 
الدين كوارث عينها س��واء كان باس��م السيطرة 
عليه ام باسم نبذه واستبعاده وما أغنى مجتمعاتنا 
العربي��ة اليوم ع��ن أن تعيش مثل تلك الكوارث 

وتعاني آثارها في الدين والدولة معًا .

ان تدخل بعض الدول العربية باسم الدين في 
افغانستان بالتعاون مع أجهزة مخابرات غربية 
قد س��اعد على تط��رف الجماع��ات الراديكالية 
فانطلقت من عقالها لتدمير افغانس��تان نفسها ثم 
االنتق��ال لتدمير أقطار عربية وإس��المية عديدة  

وق��د نجح الع��راق وبتضحي��ات هائلة بش��رية 

ومادية في تحرير الموصل واالراضي العراقية 

المحتل��ة األخ��رى ولكن��ه س��يحتاج ال��ى فترة 

طويل��ة من اجل اعادة االعم��ار واعادة ماليين 

النازحين فضاًل ع��ن معالجة االفكار المتطرفة 

التي انتش��رت ف��ي حقبة س��يطرة تنظيم داعش 

االرهابي على الموصل. نحن بحاجة الى جهود 

اقليمية ودولية مكثفة من اجل وضع استراتيجية 

دولي��ة تش��ترك فيها األمم المتح��دة والمنظمات 

الدولي��ة  أواًل اليق��اف انتش��ار ه��ذه المنظم��ة 

الراديكالي��ة العنيف��ة وثانيًا من اج��ل تقديم دعم 

مادي الى االقطار المتضررة والس��يما العراق 

وس��وريا . ومن ناحية اخرى ف��ان جهود مهمة 

يجب ان تبدأ من قلب الدول العربية واإلسالمية 

الت��ي اصابها هذا الس��رطان وان يبدأ االصالح 

من البيت والمدرس��ة والمجتم��ع وإقامة انظمة 

سياسية عربية واس��المية على اسس من الحكم 

الرش��يد تتالئ��م وروح العصر وتؤم��ن باهمية 

التغيير من أجل حياة أفضل .

أم��ا ع��ن عالق��ة المس��لمين بغيره��م فهذه 

القضية بنظ��ر المفكر العرب��ي المصري احمد 

أبو المجد بالغة األهمي��ة وعلى فهمها الصحيح 

يتوق��ف مس��تقبل العالق��ات االجتماعي��ة داخل 

المجتمع اإلس��المي الواحد ومس��تقبل العالقات 

بين المس��لمين وغيرهم من شعوب األرض ... 

ويتمثل الخطأ في إقامة س��ور نفسي واجتماعي 

يحاصر بين المس��لمين وس��ائر الن��اس وإقامة 

س��ور آخر بين المسلمين بعضهم البعض داخل 

المجتمع الواحد فتكون عاقبة ذلك »محاصرة« 

المس��لمين داخ��ل ح��وزات مغلقة تح��ول دون 

تواصله��م مع غيره��م وتتركهم في عزلة تضر 

به��م وبالن��اس جميع��ًا وتمن��ح ش��رعيه كاذبة 
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الن��دوة الفكري��ة الت��ي نظمها مركز دراس��ات 

الوح��دة العربية بالتعاون مع المعهد الس��ويدي 

باإلسكندرية . بيروت 2013 .

فؤاد زكريا )فيلسوف العقل( . نشرة منارات 

الملحق لصحيفة المدى العراقية العدد /375 في 

5 تشرين أول 2016 .

مركز دراس��ات الوح��دة العربي��ة بيروت 

»مستقبل االسالم السياسي«  بحوث ومناقشات 

الن��دوة الفكري��ة الت��ي نضمها مركز دراس��ات 

الوح��دة العربية بالتعاون مع المعهد الس��ويدي 

باإلسكندرية .بيروت 2014

د. هاش��م المالح ود.ابراهي��م خليل العالف 

–)نه��وض الموص��ل( من بح��وث مؤتمر بيت 

الحكم��ة بمناس��بة ي��وم النص��ر تح��ت عنوان 

واالجتماعي��ة  واألمني��ة  السياس��ية  )اإلدارة 

واالقتصادي��ة للموص��ل والمناط��ق المح��ررة 

/13-تموز-2017( 

وليد كاصد الزيدي »االس��الموية المتطرفة 

في أوربا دراس��ة حالة الجهاديين الفرنسيين في 

الش��رق األوس��ط ». المركز العرب��ي لالبحاث 

ودراسة السياسات بيروت-2017.

للدع��اوي التي تماًل الدنيا م��ن حولنا هذه األيام 

زاعمة ان االس��الم يضع أتباعه في حالة جهاد 

ديني مقدس متواص��ل الحلقات ضد من اليدين 

بدينه��م وال يرى رأيهم وأنهم س��يظلون – لذلك 

غرباء عن مسيرة االنسانية المعاصرةٍٍٍ . )الدين 

والدولة في الوطن العربي ص642(

في نهاية األمر ينبغي معالجة األسباب التي 

تقود الى صناعة اإلرهاب وتناميه وكشف منابعه 

وتصدي��ره  للقضاء على االرهاب المتنامي في 

العالم بصورة عامة ومنطقة الش��رق األوس��ط 

بص��ورة خاص��ة .ويتطل��ب هذا االم��ر تعاون 

الجميع )دواًل ومنظمات ومؤسس��ات وافراد في 

الغرب والش��رق( من اجل وقف تنامي قدرات 

الجماع��ات اإلرهابية المتطرف��ة حجم التدهور 

األمني الذي ربما يتسع نطاقة في الغد القريب.

مصادر مختارة
 د. أشواق عباس »أزمة بناء الدولة العربية 

المعاص��رة مقارب��ة نقدي��ة لمفه��وم اإلص��الح 

إش��كالية التكام��ل العقالن��ي« مركز دراس��ات 

الوحدة العربية . بيروت 2016 

د.خي��ري الدي��ن حس��يب »أوض��اع األمة 

العربية ومس��تقبلها –مس��يرة وطن .. من خالل 

مواق��ف مفكر 2006-2016 مركز دراس��ات 

الوحدة بيروت 2016.

مرك��ز دراس��ات الوح��دة العربي��ة »الدين 

والدولة في الوطن العربي« بحوث ومناقش��ات 
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المقدمة
إنف��ردت االنتخاب��ات الرئاس��ية الفرنس��ية 
الت��ي جرت بجولتين في نيس��ان/ مايس 2017 
وتنافس فيها احدى عشر مرشحابميزة أساسية، 
وهي انعدام القطبية ، تلك التي ميزت الرئاسات 
الفرنس��ية ألول م��رة ف��ي تاري��خ الجمهوري��ة 
الخامسة. ولعإلنتهاء التنافس القطبي الثنائي بين 
معسكر اليمين ومعسكر اليسار يتجلى -بأوضح 
ص��وره- في ب��روز ظاه��رة المرش��ح مانويل 
ماك��رون الذي يع��ّد فع��اًل مفاج��أة االنتخابات 

الرئاسية الفرنسية األخيرة.

ف��ي  نفس��ه  وض��ع  ماك��رون  أن  ورغ��م 
مواجه��ة اليس��ار القدي��م واليمي��ن القدي��م، فهو 
ليس شعبويا يس��اريا أو يميني��ا. ب��ل ينتمي إلى 
اليسار عاطفيا وفكريا، ولكنه يرفض »السياسة 

الطبقية« التقليدية)1(.

ماكرون الفائز بالرئاس��ة ، ل��م يكن -إلى وقٍت 
قريب- معروف��ًا لدى عامة الفرنس��يين أو لدى 
أب��رز المراقبين، وإن ش��غل منصب وزير في 
حكومة هوالن��د ثم قدم اس��تقالته من المنصب، 
وهو ما يش��جع على قراءة هذه الظاهرة سياسيا 

واقتصادي��ا واجتماعيا والس��يما تداعياتها على 
فرنس��ا خاصة وأورب��ا عامة، وبح��ث الجذور 
الحقيقية التي أفرزت المش��هد االنتخابي الجديد 

وصاغت خصائصه.

وبعد خروج بريطانيا من االتحاد االوربي على 
اثر اس��تفتاء ُنظم لهذا الغرض ، ثم فوز ترامب 
بانتخابات الرئاس��ة االميركية ،  أعلن ماكرون 
عن ترش��حه لالنتخابات الفرنسية، فكان تحواًل 
كبيرًا وبمثابة دعوة اليقاظ السياس��ة )2( لفرنسية 
من غفوتها ، ما دفع الفرنس��يين إلى البحث عن 
مرشح جديد يعمل على تغيير المعادلة السياسية 
ويمكنه التصدي والتغلب على مرش��حة اليمين 
المتط��رف، ماري��ن لوب��ان، فظه��ر ماك��رون 
ليصبح قائد الرد الفرنسي على موجة الشعبوية 

واليمين المتطرف.

وهك��ذا فق��د أصبح��ت االنتخاب��ات الرئاس��ية 
الفرنس��ية ومخرجاتها بتولي ماكرون الرئاس��ة 
تمّث��ْل نقطة تحول بعد االس��تفتاء على الخروج 
من االتحاد األوروبي في بريطانيا،واالنتخابات 
الرئاس��ية بالواليات المتحدة في عام 2016 في 
حين أنها اعتبرت ظاهرة فريدة من نوعها على 

ظاهرة الرئيس الفرنسي ماكرون
 لتل عرلتهلعدى  ةررلسلا  ةككئررل

 ل أللرصرل ل ةشكق  أللسط

د. وليد كاصد الزيدي)*(

)*( باحث س��ابق في كلية الدراس��ات االجتماعي��ة العليا بباريس-

)EHESS( فرنسا
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مستوى العالم لعدة اسباب سوف أتناولها في هذه 
الدراسة، التي سأتطرق فيها أيضا الى شخصية 
ماكرون وحظوظه قبل االنتخابات بتتبع بعض 
االس��تبيانات التي ُنظمت قبل االنتخابات،كذلك 
س��أبين أه��م الجوان��ب الت��ي تضمنه��ا برنامج 

ماكرون وما وعد به في حملته االنتخابية.

وخَصص��ُت فق��رة لبي��ان كيفية نش��وء ظاهرة 
ماك��رون وصداها العالمي وم��ا الجديد في هذه 

الظاهرة ؟

ثم تناولت في فقرة أخرى أهم مخرجات ظاهرة 
ماك��رون وتأثيراتها في السياس��ات الفرنس��ية 
الداخلي��ة والدولي��ة وال س��يما األوربي��ة وتلك 

المتعلقة بالشرق األوسط.

بعده��ا ُأختتمت الدراس��ة بخالصة لما جاء فيها 
، وقدم��ُت رؤية عل��ى واقع ومس��تقبل ظاهرة 
ماكرون ومدى امكانبة انتشارها في بقية البلدان 
وبخاص��ة االوربي��ة ، أم أن ماكرون س��يواجه 
صعوب��ات مثل ما هو متوقع س��وف يؤدي الى 
خفوت جذوة ظاهرت��ه وإعادة حزبه الى صف 
االحزاب التقليدية الفرنس��ية التي فش��لت فشاًل 

ذريعًا في االنتخابات األخيرة 2017 ؟

أواًل- شـــخصية ماكـــرون وحظوظـــه قبيـــل 
االنتخابات 

من هو ماكرون وكيف تّدرج في المناصب؟

في البدء ، ال بد لنا من تناول شخصية ماكرون 
والتعريف به قبل الخوض في تفاصيل ظاهرته 
التي تجاوزت اآلفاق خارج فرنس��ا.فماكرون، 
لم يكن س��نه قد تجاوز ال��� 39 عامًا عندما فاز 
بالرئاس��ة  ليصبح أصغر الرؤس��اء الفرنسيين 
س��نًا عل��ى االطالق.وه��و ل��م يك��ن ش��خصية 

سياس��ية ب��ارزة، كم��ا انه لم يترش��ح ف��ي أية 
انتخابات من قبل، ولكن صعود نجمه السياس��ي 
أصبح ُيش��كل ظاهرة كونية،وه��و يّعد الرئيس 
 األصغر لفرنسا منذ عهد نابليون بونابرت)3(.
لدى ماكرون العديد من الش��هادات األكاديمية، 
Lycée Henri-(»)4( بدأها بمدرسة »هنري
IV(، ثم درس الفلس��فة ف��ي جامعة »ناتري«، 
»المدرس��ة  النخب��ة  مدرس��ة  إل��ى  وإنض��م 
الوطني��ة لإلدارة«،ثم التحق بمدرس��ة »العلوم 
السياس��ية« ف��ي باري��س ع��ام 2001، بعدها 
درس في »المدرس��ة العليا ل��إلدارة« في مدينة 

ستراسبورغ.

أصب��ح بع��د تخرج��ه مصرفي��ا مختص��ا 
باالس��تثمارات، ولدى ممارس��ته العمل المهني 
في مجال المال واألعمال ، تراكمت لديه خبرة 
في تس��يير البنوك، وَعِمَل لعدٍد من السنوات في 
مجال االس��تثمار في مؤسسة روتش��يلد المالية 
،قبل أن يصبح مستش��ارا ماليا للرئيس الس��ابق 
فرانسوا هوالند عام 2012،ثم ُيعّينْ في منصب 
وزي��ر االقتصاد والصناعة والش��ؤون الرقمية 
ع��ام 2014.4وفيحوار مع جري��دة »لوموند« 
الباريس��ية ، عل��ق ماكرون ع��ن خبرته البنكية 
قائال:« لقد تعلمت مهنة، وإكتش��فت كيف يسير 

عالم المال واالقتصاد.«)5(

أس��س حركة سياسية أطلق عليها إسم »إلى 
األمام« )!En Marche(، وعندما قرر تأسيس 
حركته هذه ذات التوجهات الوسطية التي وصفها 
بأنها »ال يسارية وال يمينية« في نيسان / أبريل 
2016،أصبح وجوده في الحكومة االش��تراكية 
أمرا غير ممكنا،لذا قدم اس��تقالته من الحكومة، 
وإستقطب اآلالف من الشباب الفرنسي، ثم أعلن 
بعد ذلك ترشحه لالنتخابات الرئاسية الفرنسية، 
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مرش��حا مس��تقال، بعد أن رفض التّرشح تحت 
مظلة »الحزب االشتراكي«.

ماك��رون مت��زوج م��ن مدرس��ته الس��ابقة 
بريجي��ت تروني��و التي تكبره بأربع وعش��رين 
عاما، التي التقاها عندما كان في س��ن الخامسة 
عشرة.وبحس��ب المقول��ة الش��ائعة على لس��ان 
نابليون »وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة«، 
فإن زوجة ماك��رون وقفت إلى جانبه في جميع 
مراحل حياته السياسية واألكاديمية والمصرفية 

حتى وصل الى سدة الرئاسة الفرنسية)6(.

صـــورة للرئيس ماكـــرون أثنـــاء حملته 
االنتخابية  

واقع و حظوظ ماكرون قبيل ترش��حه للرئاسة 
قدم ماكرون نفس��ه على أنه خ��ارج األحزاب، 
إال أنه حصل على دعم بعض الش��خصيات في 
اليمين واليس��ار، حتى إن كثيرين يعتقدون بأن 
هوالند دعمه س��رًا،وفاجأ ماكرون منافسيه من 
خ��الل الحصول على تأييد سياس��يين منش��قين 
عن يس��ار الوسط ويمين الوس��ط، فضاًل الدعم 
الخارجي وال س��يما االورب��ي نظرًا لطروحاته 

الداعمة ألوربا الموحدة واالتحاد االوربي.

لم تك��ن لماكرون حظوظ تذكر للفوز برئاس��ة 

فرنس��ا، نظرا لكونه مرشحا مس��تقال بال قاعدة 

حزبية، ورجل تكنوقراط  باألس��اس لم ُينتخب 

س��ابقا، فيما كانت كافة التوقعات تش��ير إلى أن 

المنافسة ستكون محصورة بين رئيسة »الجبهة 

الوطنية« ماري لوبان، ومرش��ح يمين الوس��ط 

فرانس��وا فيون، لك��ن مع إتهام في��ون بفضيحة 

مالي��ة، ظه��ر ماك��رون ف��ي موق��ع مح��وري 

كبدي��اًل له)7(.وقد أظهرت اس��تطالعات الرأي 

قب��ل االنتخاب��ات الرئاس��ية الفرنس��ية عن دقة 

ملحوظة بمقاربة االرقام الحقيقية التي أظهرتها 

االنتخاب��ات، فقد كش��ف اس��تطالع رأي أجراه 

معه��د »إبس��وس« لصالح صحيف��ة »لوموند« 

أن ماكرون س��يفوز ف��ي االنتخابات الرئاس��ية 

بنس��بة 63%، مقاب��ل 37% لصال��ح منافس��ته 

مارين لوبان، مرش��حة حزب الجبهة الوطنية.

وهي أرقام مقاربة لتلك التي أظهرها استطالع 

أجراه »المعهد الفرنس��ي للرأي العام« ، كشف 

أن ماكرون س��يحصل عل��ى 62% مقابل %38 

للوبان.في حين رأى نحو 63% من المس��تطلعة 

آراؤهم أن مرشح الوسط ماكرون  كان »األكثر 

إقناعا« من منافس��ته لوبان ل��دى المناظرةالتي 

ج��رت بينهم��ا قبي��ل إنتخاب��ات الجول��ة الثانية 

للرئاسة)9(.

في حي��ن تمخض��ت النتائج النهائي��ة عن فوز 

إيمانوي��ل ماك��رون بالرئاس��ة بحصول��ه على 

 %  33.9 مقاب��ل  األص��وات،  م��ن   %  66.1

لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
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صورة توضح نسبة فوز ماكرون الى لوبان 

المصدر : وزارة الداخلية الفرنسية

كانت ش��عبية ماكرون في اس��تطالعات الرأي 
ضمن انتخابات الجول��ة االولى التي جرت في 
أبريل/نيس��ان 2017ال تتج��اوز 20%. وكانت 
هذه النس��بةال تب��دو كافية لالنتقال إل��ى الجولة 
الثاني��ة من االنتخابات الت��ي جرت مطلع مايو/
أي��ار من نف��س الع��ام ، عندما واج��ه ماكرون 
مارين لوبان اللذان حصال على أعلى األصوات 

لتحديد الفائز بالرئاسة.

وعل��ى النقيض م��ن بقية المرش��حين ، كانت 
حمل��ة ماك��رون إيجابي��ة؛ فه��و غالب��ا تجن��ب 
الهجمات االنتقادية على المرش��حين اآلخرين، 
ويس��وق حج��ة مفاده��ا أن فرنس��ا يمكنه��ا أن 
تكس��ب من اإلصالحات التعاوني��ة أكثر مما قد 
تكس��به من إعالن الحرب على »الخبراء«، أو 
الصحفيين،أو أصح��اب رأس المال، أو العمال 

النقابيين، أو المهاجرين، أو غيرهم.

كم��ا مّثل فش��ل الرئي��س االش��تراكي هوالند 
ف��ي الخروج بفرنس��ا م��ن أزمته��ا االقتصادية 
واالجتماعية الخانقة، عاماًل دافعا للمرشح الجديد 

من أجل تحقيق هدفين ال ينفصالن: يتمثل األول 
في اإلبقاء ولو رمزيا على انتمائه االش��تراكي، 
كون��ه خرج أوال من البوابة االش��تراكية للحياة 
السياسية الفرنسية بعد أن دعمه الرئيس هوالند 
ف��ي الحصول على مناص��ب مرموقة ، ومن ثم 

منحه فرصة دخول المعترك السياسي العام.

وأم��ا اله��دف الثاني فيتثم��ل في الق��درة على 
مغادرة المعسكر االشتراكي الى تيار وسطي ، 
مما يسمح له بعدم تحمل تبعات النتائج الكارثية 
لحكم االشتراكيين، والقدرة على المناورة أيضا 

داخل المعسكر اليميني المقابل. 

أما م��ن زاوية المعس��كر اليمين��ي فقد أعطت 
الفضائ��ح المالية واإلعالمية للمرشح فرانس��وا 
في��ون دفعة كبي��رة لحظوظ ماك��رون من أجل 
احتالل مركز متقدم في االنتخابات،فقبل أسابيع 
قليلة س��بقت االنتخاب��ات، كان فيون ُيعد األوفر 
حظ��ا للفوز بالرئاس��ة قبل أن »ُيغت��ال إعالميا 
وانتخابيا«  كما عّبر هو عن ذلك في مناس��بات 
عدي��دة، مؤك��دًا تحالف قوى مختلف��ة لمنعه من 

الوصول إلى كرسي الرئاسة)10(.

وفقا له��ذه التوجه��ات، مّثل ماك��رون صورة 
مغاي��رة للش��عبويين ف��ي برنامج��ه وخطاب��ه 
االنتخاب��ي؛ والس��يما مع ماري��ن لوبان زعيمة 
الجبهة الوطنية )ابنة الزعيم التاريخي للحزب( 
فمن خالل توظيف الحجج المبنية على الحقائق 
ومخاطب��ة القيم اإلنس��انية والديمقراطية، هاجم 
وانتق��د ماك��رون إطروحات لوب��ان التي كانت 
غير معبرة عن المزاج العام للناخب الفرنس��ي، 
بسبب التكرار المملل لشعارات االنتخابية التي 
ل��م تخرج ع��ن مع��اداة المهاجري��ن، والعرب 
والمس��لمين، وتحميله��م كل أس��باب األزم��ات 
االقتصادي��ة واالمنية التي تمر به��ا البالد. هذه 
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الش��عارات المتناقض��ة تمام��ا م��ع اطروحات 
ماك��رون، ما أدى الى تفوق برنامجه االنتخابي 

على برنامج مارين لوبان المتطرف.

لذا وصفت االوس��اط الفرنسية ماكرون عندما 
تأهل للجولة الثانية، بأنه سُيشّكل تهديدا لمارين 
لوبان أكبر مما قد يفرضه أي مرش��ح آخر. وقد 
ل لمخططات »القومية  يكون هو الشخص المعطِّ

الدولية« التي تعد لوبان أحد أعمدتها)11(.

ثانيًا- برنامج ماكـــرون وما الذي وعد به قبل 
االنتخابات

قب��ل ثالثة أش��هر فقط من االنتخاب��ات ، كانت 
ِقل��ة فقط م��ن المراقبين يرون أن��ه ربما يحظى 
بفرص��ة مقبولة ، ولكنه س��رعان م��ا نجح في 
تجمي��ع فريق قوي وحش��د الدعم بي��ن الناخبين 
الش��باب ، وإس��تهدفت حملته أصوات الناخبين 
س��يما  وال  المجتم��ع  مكون��ات  مختل��ف  م��ن 
الش��باب،كما تواصل مع العمال الذين يشعرون 
بأن »النظام« خانهم وأصبحوا مهددين بالعولمة 
والتقني��ات الجديدة.فوعد ماكرون بتحقيق ثالث 
أولويات ، ولعل الصالحيات الواسعة الممنوحة 
لرئيس الجمهورية في فرنسا تمكنه من نساعده 

كثيرا في تحقيق برنامجه: 

أواًل، ف��رض معايي��ر أخالقي��ة عل��ى الحي��اة 
السياس��ية. ثانيًا، إصالح قان��ون العمل، وثالثًا، 
تعزي��ز س��بل مكافح��ة اإلرهاب.فق��د أعط��ى 
األولوية لمبدأ ُس��مّي »تخليق« الحياة السياسية 
الفرنس��ية، وإعادة المصداقي��ة والمكانة للنخبة 
السياس��ية، بع��د أن ش��ابت الحمل��ة االنتخابي��ة 
األخيرة شبهات كثيرة بالفساد السيما مع مرشح 
ومرش��حة  في��ون،  المحافظ فرانس��وا  اليمي��ن 
»الجبه��ة الوطنية«، مارين لوب��ان، رغم ذلك 

فإنهما لم ينسحبا من سباق االنتخابات الرئاسية. 
ولغ��رض تحديد م��ا تضمنه برنام��ج ماكرون 
االنتخاب��ي أتناول ف��ي أدناه عدد م��ن مجاالتها 

المهمة: 

1- سياسيًا
أعل��ن ماكرون عزمه على إعادة ترتيب الحياة 
السياس��ية المتأثرة سلبًا بفضائح إستغالل النفوذ 
عبر«من��ع البرلمانيين وال��وزراء من توظيف 
أبنائه��م وأقاربه��م« مثاًل، في محاول��ة لتجاوز 
الفضيح��ة المالي��ة والعائلي��ة لمرش��ح اليمي��ن 
فرانس��وا فيون، وس��عيا منه إلى استعادة بعض 
الثقة التي فقدها السياس��يون الفرنس��يون خالل 
العقود األخيرة«بس��بب تفش��ي ظواهر التهرب 
الضريب��ي واس��تغالل النف��وذ واإلث��راء غي��ر 

المشروع.

ل��ذا إقت��رح ماك��رون قانوًن��ا يلغ��ي توظي��ف 
المنتخبي��ن وال��وزراء ألف��راد م��ن عائالتهم، 
وحص��ر والي��ات المنتخبين في ث��الث واليات 
فق��ط، إضاف��ة إلى خفض ع��دد النواب بنس��بة 
الثلث، كما أن الترشح ألي والية انتخابية ينبغي 

أن يتطلب سجال جنائيا أكثر دقة.

2- إقتصاديًا
عل��ى المس��توى االقتص��ادي، وع��د ماكرون 
بتوفي��ر 60 ملي��ار يورو من خالل االس��تغناء 
عن 120 ألف منصب ف��ي الوظيفة العمومية، 
ويس��عى الى ضخ 50 مليارا في االستثمارات، 
خاصة مج��ال الطاقات المتجددة، التي س��توفر 
له��ا مبلغا يقدر ب���15 مليارًا لكي تس��اعد على 

خلق آالف من فرص العمل الجديدة.

وعد بإطالق برنامج اس��تثماري حكومي تبلغ 
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قيمت��ه 50 ملي��ار يورو لالنفاق عل��ى التدريب 
والتخل��ي ع��ن الفحم لصال��ح اس��تخدام موارد 
الطاق��ة المس��تدامة، والبني��ة التحتي��ة وتحديث 

االقتصاد الفرنسي.

توج��ه نحو إج��راء خفض كبير ف��ي ضرائب 
الش��ركات، وفس��ح المجال له��ا للتفاوض حول 

ساعات العمل األسبوعية للعمال.

خلق ماكرون لنفس��ه س��معة بفضل ما ُسمّي ب� 
»قانون ماكرون«)12( الذي صاغه، وهو قانون 
اصالح��ي مثير للجدل يس��مح للمتاجر بمزاولة 
اعماله��ا ايام األحد اكثر مم��ا يتمكن في الوقت 
الحاض��ر ويرف��ع العدي��د من القي��ود الحكومية 
المفروضة على بعض من القطاعات الصناعية  

وسيسعى ماكرون لإلبقاء عليه وتفعيله)13(. 

وبينما شعر قطاع االعمال في فرنسا باالرتياح 
ازاء البرنامج الذي اختطه ماكرون، إال أنه آثار 
معارضة م��ن جانب الجناح اليس��اري للحزب 

االشتراكي الحاكم.

3- اجتماعيًا
يضع ماكرون محارب��ة البطالة كأولوية، وهو 
ال��ذي وصف فرنس��ا، خالل الحملة االنتخابية، 
بأنه��ا البلد األوروبي الوحيد ال��ذي لم يجد حالاًّ 
بع��ُد لمعضل��ة البطالة المس��تفحلة. ل��ذا توخي 
خفض نسبتها الى 7 % )تبلغ هذه النسبة في ذلك 
الوقت 9,7 %(.وهذا ما دفعه إلى تطبيق صارم 
لقانون الشغل الجديد)14(.وفي أدناه جدول بياني 
يبين نس��ب البطالة خالل 12 عامًا الماضية في 

فرنسا.

كم��ا أن الرئي��س ماكرون وع��َد، في إطار 
مش��روع قانون بش��أن المالية وتمويل الضمان 
االجتماع��ي، خفض��ًا تدريجي��ا للضرائب على 

الش��ركات من 33% إلى 25%، كما هو معمول 
ب��ه في معظ��م البل��دان األوروبي��ة. إضافة إلى 
إعف��اء نح��و 80 %م��ن البي��وت الفرنس��ية من 
ضريبة الس��كن ، وهو إجراء س��يقاَبل بارتياٍح 

كبير بين أوساط الطبقات الشعبية والمتوسطة.

يعكف على دعم تدريس العلمانية في المدارس 
وتأهيل أئمة المساجد.

يعتزم ماكرون الغاء انظمة التقاعد في فرنس��ا 
وتوحيدها في نظام واحد.

ومن أكب��ر اإلصالح��ات التي يعم��ل الرئيس 
الجديد على البدء في تنفيذها هي إصالح التعليم 
االبتدائي، باعتباره العمود الفقري للتعليم ككل. 

قدم برنامجًا خاصًا بتطوير الضواحي وقضية 
االندماج، إذ يولي عملي��ة االندماج االجتماعي 
في الضواحي الفرنس��ية األهمية القصوى التى 
تس��تحقها. ه��ذه الضواح��ي التي تمث��ل البؤس 
والتهمي��ش والتى تش��كل أرضية خصبة لجميع 
أن��واع التطرف باألمس والي��وم، والتى توّظف 
من قبل أعداء فرنس��ا للدفع باتجاه نشر مثل هذه 

الراديكاليات الدينية والعنصرية)15(. 

4- أمنيًا
تعه��د بإنش��اء ق��وة ش��رطة داخلي��ة جديدة 
وتوظي��ف أكث��ر من عش��رة آالف رج��ل أمن 
وش��رطة إضافيين،وف��رض خدم��ة عس��كرية 
الزامية لمدة ش��هر)16(، واالنضمام لجبهة دولية 
ض��د االرهاب،وتوفير 15 ألف مكان جديد في 
الس��جون، في مس��عاه الى استقرار امني افضل  
وهي  محاوالٍت لكسب الناخب الفرنسي المتذمر 
م��ن آث��ار الت��ردي االمن��ي وازدي��اد العمليات 

االرهابية داخل فرنسا في السنوات االخيرة.
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5- ثقافيًا
يس��عى ماكرون الى إتاحة الفرصة للجميع 
م��ن أجل الوص��ول ال��ى منابع الثقاف��ة ، وفتح 
المكتبات العامة أيام اآلحاد وفي المس��اء، كذلك 
منح اش��تراك مجاني بقيمة 500 يورو للشباب 
بس��ن 18 س��نة فما ف��وق لتمكينه من ممارس��ة 
االنش��طة الثقافي��ة التي يرغب فيها : )مس��ارح  
وموس��يقى(،فضال  كت��ب  حف��الت،   ، س��ينما 
عن انش��اء صن��دوق اس��تثماري بقيم��ة 200 
مليون يورو لدعم االنش��طة الثقافية واالبداعية 

الفرنسية. 

م��ن  وغيره��ا  األساس��ية  النق��اط  ه��ذه  كل 
االقتراح��ات التي تضمنه��ا برنامج ماكرون ال 
تختل��ف في الحقيقة اختالف��ا جذريا عن برنامج 
بقي��ة المرش��حين، ألن مقياس ه��ذه المبادرات 
واالقتراح��ات هو قابليته��ا للتطبيق بن��اًء على 
اإلمكانات المادي��ة واالجتماعية للدولة، ثم بناًء 
على الس��ياق األوروبي والعالمي الذي تتحرك 

داخله فرنسا.

ومن الجدير باالش��ارة ، اّن انتخاب ماكرون 
وف��وزه بالرئاس��ة كان ف��ي ج��زء كبي��ر من��ه 
يه��دف ال��ى قطع الطري��ق على ماري��ن لوبان 
مرش��حة اليمين المتطرف، تالفي��ًا في أن تغدو 
فرنس��ا أول دولة غربية كب��رى يحكمها اليمين 
المتط��رف. وهك��ذا، فقد واجه��ت مارينلوبانما 
ُيس��مى ب�)السقف الزجاجي()17(. والمقصود في 
حال��ة »الجبهة الوطنية« محاولة منع لوبان من 
الوصول إلى رئاس��ة الجمهورية ألسباب تتعلق 
بتطرف حزبها وماضيها وباالسم الذي تحمله. 

وال ب��د لن��ا الق��ول ، إّن لي��س جمي��ع الوعود 
االنتخابي��ة الت��ي قطعها ماكرون س��وف يعمل 
عل��ى تحقيقها وه��و ما يحدث غالب��ا في معظم 

الحم��الت االنتخابي��ة ف��ي العالم ، فف��ي مجال 
السياس��ات الدفاعي��ة، إقت��رح ماك��رون زيادة 
اإلنف��اق إلى 2 % من النات��ج الوطني اإلجمالي 
قبي��ل االنتخاب��ات ، وهو مطلب مل��ح للواليات 
المتحدة وغيره��ا من الدول األعضاء في حلف 
شمال األطلس��ي.إال أّن الحكومة الفرنسية التي 
يرأس��ها أحد مرش��حي »ح��زب ال��ى االمام« 
الماكرون��ي ، عمل��ت عل��ى خف��ض موازن��ة 
الدف��اع وبواقع 850 مليون ي��ورو خالل العام 
الج��ارى)18(، ما أدى الى اع��الن يير دو فيلييه 
قائد القوات المس��لحة الفرنس��ية استقالته  وذلك 
بع��د أيام من خالف علن��ي مع الرئيس ماكرون 
 ح��ول اقتراح��ات بخف��ض ميزانية الدف��اع)19(
وف��ي نفس الس��ياق، يتهم مناوئ��و ماكرون بأن 
برنامجه يس��عى إلرضاء أكبر ع��دد من الناس 
لي��س إال، وبأنه لن يكون قادرًا على الحكم الذي 
يتبناه ألن النظام السياس��ي في فرنس��ا رئاس��ي 
/ برلمان��ي)20(، واألحزاب يبقى لها س��لطة في 
البرلم��ان وإْنحصل حزب ماكرون على أغلبية 

مقاعده.

ثالثًا- كيف أصبح ماكرون ظاهرة عالمية ؟
نشأة الظاهرة

يمثل صعود ماكرون ظاهرة سياسية حقيقية 
في المجتمع الفرنسي. فهوفي البدء يعكس رغبة 
التجديد واالنفتاح رغم وصف منافس��يه له بأنه 
»مرشح البورصة« أو»أوليغارشيا المال«، أو 
أنه »الطفل المدلل« للوس��ائل اإلعالمية القوية 
وألرباب العمل. وتذهب منافس��ته مارين لوبان 
أبع��د من ذلك ف��ال تتردد في وصفه ب�»مرش��ح 
اإلس��المية«  و»المجموع��ات  الخ��ارج« 
و»المهاجرين«، وتتهم��ه بالتخلي عن »الهوية 
الفرنسية«، إلى غير ذلك من النعوت التي يراد 
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منها نزع الش��رعية عنه . كذل��ك رأى كثيرون 
أن ماكرون مجرد »هالة إعالمية« أو »مرشح 
مؤسس��ات  »صنيع��ة  حت��ى  أو  افتراض��ي« 
اس��تطالع ال��رأي«. وبن��اًء علي��ه؛ ل��ن يصمد 
ف��ي الس��باق االنتخابي ألنه س��يعجز عن إثبات 
وج��وده في وجه أحزاب متج��ّذرة في المجتمع 
الفرنسي، ولها »ماكيناتها« السياسية واإلدارية 

والتنظيمية)21(.

وهك��ذا فقد ظهر ماكرون في صورة المرش��ح 
األب��رز للرئاس��ة ، وتتمث��ل ظاهرت��ه بعنصر 
مفاج��أة أكث��ر ج��الًء باعتب��ار ُقص��ْر تجربته 
السياسية مقارنة ببقية المرشحين، وحتى ُصغر 

سنه  مقابل كبار الساسة المخضرمين.

ال يمك��ن من ناحية أخرى أن نغفل أن الظاهرة 
السياسية للمرشح ماكرون ال تستمد وجودها في 
الحقيقة من المرش��ح نفس��ه بقدر ما تستمده من 
خصوصية الس��ياق الفرنس��ي انتخابيا وسياسيا 
واقتصاديا، ومن خصوصية الس��ياق األوروبي 
والدول��ي بش��كل ع��ام. أي أن دور العوام��ل 
الخارجي��ة كان حاس��ما ف��ي دفع��ه إل��ى الفوز 

بالسابق الرئاسي فجأة.

ل��م يكن ألب��رز مراكز البحوث ومعاهد س��بر 
اآلراء أن تتوق��ع بزوغ نجم هذا الش��اب وبهذه 
السرعة في إطار السياسية الفرنسية، التي ظلت 
لعقود محصورة بين كبار السياسيين من اليمين 

واليسار.

أعل��ن   2016 ش��هر مارس/آذار  فف��ي 
ماك��رون دعم��ه لترش��ح الرئيس االش��تراكي 
الحالي فرانس��وا هوالند لرئاس��ة 2017، لكنه 
بعد ذلك بشهرين أنشأ حركة »إلى األمام« معلنا 
عزمه الترش��ح إلى الرئاس��ة ، وق��د ُعّدت هذه 

الخطوة -لدى المعس��كر اليساري حينها- خيانة 
للعائلة االشتراكية الفرنسية عامة.

لم يكن ماكرون من قبل قط سياس��يا أو حزبيا. 
وقبل ثالثة أش��هر فقط من االنتخابات ، كان ِقلة 
فقط من المراقبين يرون أنه ربما يحظى بفرصة 
معقولة. ولكنه س��رعان ما نجح في جمع فريق 

قوي وحشد الدعم بين الناخبين الشباب)22(.

مع ذلك، كان ماكرون قد شغل منصب »وزير 
االقتصاد والصناعة واالقتصاد الرقمي« خالل 
2014-2016، وتول��ى قبله��ا منص��ب نائب 
األمي��ن الع��ام للرئاس��ة 2012-2014، وهي 
كله��ا خطوات مكّنته من الحص��ول على موطأ 

قدم داخل أروقة السياسية الفرنسية.

والمصرفي��ة  المالي��ة  الخلفي��ة  لق��د س��اعدت 
لماكرون في صعوده الس��ريع والمفاجىء أمام 
منافس��ين كب��ار في مج��ال السياس��ة ، ومن ثم 

بروزه كظاهرة عالمية.

الجديد في ظاهرة ماكرون
فض��ال ع��ن الف��وز غي��ر المتوق��ع لماكرون 
بالرئاسة والذي س��بق التطرق اليه اعاله ، فإّن 
االنتخابات التش��ريعية  ُتعد العاش��رة في تاريخ 
الجمهورية الفرنسية الخامسة، وهي االولى من 
نوعها التي ال تش��به أية انتخابات س��ابقة ، كما 
ذكرت مجلة االكس��بريس الفرنس��ية)23(، وذلك 

لعدة أسباب ، أبرزها:

 Big اس��تخدم تحلي��ل  البيان��ات الضخم��ة -
Data  وعلوم التواصل في الس��باق الرئاسي، 
وخصص خبيرًا تقني��ا مرموقًا الدارة برنامجه 

االنتخابي باستخدام التقنيات الحديثة)24(. 

- جذب الفرنسيين الهاربين من انشطار اليمين 
واليسار.  
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إعتبرت أوس��اط عدي��دة دخول ماك��رون إلى 
قص��ر اإلليزي��ه، بمثاب��ة إع��الن وفاة رس��مي 
لألحزاب التقليدية في فرنسا وربما في أوروبا، 
وق��د تكون المستش��ارة األلماني��ة أنغيال ميركل 
االس��تثناء من ذلك وهي الفائزة في االنتخابات 
األخيرة التي ُأجريت نهاية ش��هر أيلول/سبتمبر 
2017 ، وترش��حت لفترة والية رابعة، والتي 

تبدو متناغمة مع ماكرون.

ف��ي  وف��وزه  ماك��رون  ظاه��رة  ظه��ور  إّن 
االنتخابات كان��ت في أغلبها ردود فعل الناخب 
الفرنسي تجاه االحزاب التقليدية التي لم تقدم له 
ما تضمنته برامجها و ما وعدت به في حمالتها 

االنتخابية)25(. 

قدم ح��زب ماكرون )الجمهوري��ة الى االمام( 
االنتخاب��ات  ف��ي  للجنس��ين  متوازن��ة  قائم��ة 
التش��ريعية، أي نصف المرش��حين من النس��اء 
والنص��ف اآلخ��ر من الرج��ال، ولعل النس��بة 
العالي��ة من الفوز الذي أحرزته النس��اء)26( جاء 
بسبب هذا التوجه حيث إستطاع حزب ماكرون 
الحص��ول عل��ى األغلبية المطلقة ف��ي الجمعية 
الوطنية)27( ، كما أعطت حصة أكبر للشباب في 
تشكيلة الجمعية، فضاًل عن دخول وجوه جديدة 

فيها أكثر من أي وقت مضى.

وصف بع��ض المحللين ما نادى به المرش��ح 
الرئاسي وزعيم اليس��ار الراديكالي )جان لوك 
ميالنش��ون( بحاج��ة فرنس��ا اليوم ال��ى )ثورة 
مواطن��ة()28( قد حقق��ه ماكرون فع��اًل، بعد أن 
إس��تخدم ش��خصيته الكارزمية ف��ي االنتخابات 
التش��ريعية أيض��ًا إثر فوزه في الرئاس��ية )29(، 
العريق��ة  إبع��اد األح��زاب االخ��رى  متوخي��ًا 
كاالش��تراكي والجمهوري اللذان كانا مهيمنان 
على مقاعد الجمعية الوطنية الفرنس��ية منذ قيام 

 الجمهورية الخامسة ولغاية إنتخابات 2017)30(.
- اكتساح حزب ماكرون الجديد لمقاعد الجمعية 
الوطنية مما س��يمكنه م��ن تش��ريع القوانين او 
تعديلها ومن ثم  اتخاذ القرار السياس��ي بسهولة 

ويسر.

رابعا- مخرجات ظاهرة ماكرون وتأثيراتها في 
السياسات الفرنسية والدولية

تأثيراتها في السياسات الفرنسية

لع��ل من بين أب��رز نتائج صع��ود ماكرون 
وحزب��ه – وكم��ا س��بقت االش��ارة الي��ه-  هو 
االطاحة بأحزاب تقليدي��ة وعريقة كبيرة ، مثل 
الحزب الجمهوري والحزب االش��تراكي اللذان 
كان��ا يمران بأزمة سياس��ية ش��عبية ومالية قبل 
االنتخاب��ات، ب��ل حتى حزب الجبه��ة الوطنية، 
في حين اس��تقطب ماكرون العديد من مرشحي 
اليس��ار وكوادره بحس��ب وص��ف صحيفة )لو 
آن( الفرنس��ية)31(، مما أدى الى اس��تقالة االمين 
العام للحزب االش��تراكي جان كريس��توف من 

منصبه)32(.

يعد فوز ماكرون بمثابة صعود عصر سياسي 
جديد ليس في فرنس��ا فحس��ب, ب��ل وفي جميع 
أنح��اء القارة األوروبي��ة ، هذا القول صدر عن 
صحيفة »وول س��تريت جورن��ال« األمريكية, 
الت��ي أردف��ت ب��أّن فوزه  يبش��ر ب��ردم الفجوة 
التقليدية بين اليس��ار واليمين، وبصعود عصر 
سياس��ي جدي��د, وأضاف��ت الصحيفة ف��ي مقال 
له��ا ُنش��ر ف��ي 27 إبري��ل 2017 , أن التمييز 
أيضا على أس��اس يمين ويس��ار ل��م يعد ينطبق 
على خيارات الناخبي��ن، إذ أّن االنتخابات اآلن 
أصبح��ت تنقس��م عل��ى أس��اس مجتم��ع منفتح 
مقاب��ل آخ��ر منغل��ق. وإّن » انتخابات فرنس��ا 



دراسات سياسية واستراتيجية   ةملك / 35  30

كان��ت اختيارا بين  مجتم��ع المتطرفين المغلق 
الذي تمثله لوب��ان والمجتمع المنفتح الذي يمثله 

ماكرون«)33(.

ع��زز قادة أوربيين جبهة ماكرون في مواجهة 
اليمي��ن المتطرف في فرنس��ا، بعد أن اس��تخدم 
ماك��رون لهجة ش��ديدة تجاه اليمي��ن المتطرف 
فوصفهم »األع��داء األساس��يون وورثة حزب 
الحقد«، مؤكدا أنه س��يدافع عن الفرنسيين ذوي 

األصول األجنبية الفخورين بكونهم فرنسيين.

رف��ض ماك��رون – بحس��ب قول��ه - وض��ع 
م��ع  مواجه��ة  »ف��ي  المس��لمين  الفرنس��يين 
الجمهوري��ة«. ويؤكد إنه لن يقبل أبدا أن يوصم 
الناس بن��اءًا على دينه��م أو معتقداتهم، كما أنه 
يرفض أي تعصب على أس��س دينية. وفي نفس 
الوقت يطالب بوض��ع »خارطة طريق دولية« 
لمحاربة »اإلسالم المتطرف«، ووصف إفريقيا 
بأنه��ا منطقة فيها »كل المخاطر وكل الفرص« 

لفرنسا)34(.

تتجه فرنس��ا المحافظة وفقا لما يسعى ماكرون 
ال��ى تحقيق��ه ف��ي الس��نوات القريب��ة القادم��ة 
لتك��ون ق��دوة لليبرالية واالنفتاح األوس��ع على 
المهاجري��ن، وتوفي��ر برام��ج محلي��ة الدماج 
المهاجرين وتعليمهم اللغة الفرنس��ية، وتس��ريع 
اجراءات طلب اللجوء وحصر دراستها والبت 
بها بثمانية أس��ابيع ، فضاًل عن تعزيز الشرطة 

على الحدود االوربية.

تأثيراتها في السياسة الدولية )أوربا خاصة(

ي��كاد المراقب��ون يجمعون عل��ى أن التاثير 
الخارجي- أوروبيًا ودوليًا - ألقى بظالله الكثيفة 
عل��ى االنتخاب��ات الفرنس��ية ومخرجاتها. ففي 
إط��ار السياس��ة الدولية، يس��عى ماك��رون الى 
الدفاع ع��ن فهم »ديغولي- ميتراني« للسياس��ة 
الخارجي��ة الفرنس��ية ولمب��دأ االس��تقاللية. كما 
يطمح بأن يجعل  فرنس��ا تتح��اور، ِبَنّدّية، ومن 
دون تبعي��ة، مع الحلي��ف األميركي، وبصرامة 

واحت��رام م��ع روس��يا االتحادية، الس��يما وأن 
ع��دة مناطق نزاع تتطلب الح��وار والتفاهم مع 
مختلف األطراف، س��واء في العراق أو سورية 

وأوكرانيا أوغيرها)35(.

وبش��أن موقف��ه من أورب��ا، ُيعد ماك��رون أحد 
المتمسكين بالبقاء في االتحاد االوربي ومن أشد 
المؤيدين ألوروبا، وس��بق ل��ه أن دعا إلى بذل 
جه��ود إلعادة الحياة إل��ى منطقة اليورو ويدعم 
اقتراح إنش��اء منصب وزير مالية لهذه المنطقة 
، وإل��ى تعزي��ز الس��وق األوروبي��ة الموحدة، 
وض��رورة الدفاع عنها ف��ي مفاوضات خروج 
بريطاني��ا م��ن االتح��اد األوروبي م��ع تصاعد 

المشاعر القومية عبر العالم الغربي.

وكان من بين ش��عارات ماكرون التي طرحها 
ف��ي حملت��ه االنتخابية والتي مكّنت��ه من الفوز، 
شعار« أنا مع أوربا بل ومع أوربا الفيدرالية«. 
فأوروبيًا ال يمكن لفرنس��ا أو للرئيس الفرنس��ي 
أن يتح��رك خارج الظروف األوروبية الحالية، 
ال س��يما بع��د مغادرة بريطانيا مؤخ��را اتح��اد 
القارة العج��وز وتغّول االقتصاد األلماني داخل 
نف��س الهيكل. فبين طرف��ْي النقيض هذين يوجد 
هامش المناورة الفرنس��ي، أي بين الحفاظ على 
االنتم��اء األوروب��ي -ال��ذي يمد فرنس��ا بقوتها 
القارية- والقدرة على مجابهة الغول االقتصادي 

والصناعي األلماني)36(.

كما تحاول فرنس��ا في داخل االتحاد األوروبي 
جاهدة الحّد من س��طوة روس��يا التي نجحت في 
اس��تمالة زعيمة اليمي��ن المتطرف لوبان، وفي 
التحال��ف المعل��ن مع فيون زعي��م اليمين، وهو 
ما جعل الحضور الروس��ي ثقي��ال في كواليس 

السياسة الفرنسية.

والب��د األخذ بنظر االعتبار أن حيز السياس��ية 
الفرنس��ية -مهما توّس��ع- فلن يس��تطيع التحرك 
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خارج النطاق األطلس��ي، خاص��ة بعد وصول 
المرش��ح الجمهوري المتشدد دونالد ترمب إلى 

سدة الحكم في البيت األبيض.

إن محاول��ة الحف��اظ عل��ى االنتماء الفرنس��ي 
أوروبيًا، واإلبقاء على روابط ثابتة مع موسكو 
م��ن جهة ومع واش��نطن من جه��ة أخرى، هي 
المعادل��ة الت��ي أعلنه��ا ماكرون ف��ي خطاباته 
االنتخابي��ة ومن ث��م اعتمده��ا فعال بع��د توليه 

الرئاسة.

يعد ماكرون النجم السياسي الصاعد في الفضاء 
األوروبي، حيث يعزز وصوله معسكر االندماج 
األوروبي ضد التيارات الشعوبية التي صوتت 
ف��ي بريطانيا لفائدة خروج الب��الد من االتحاد، 
ومنحت في هولندا المرتبة الثانية في االنتخابات 
العامة إلى حزب زعيم اليمين المتطرف غيرت 
فيلدرس ع��ام 2016، ووضعت زعيمة اليمين 
المتطرف الفرنس��ي مارين لوب��ان في المرتبة 
الثانية في انتخابات الرئاسة 2017)37(، وأخيرا 
ما حققه ح��زب »البديل«في ألمانيا، وهو يمني 
قومي متطرف في االنتخابات التش��ريعية التي 
ج��رت يوم 24 أيلول/س��بتمبر 2017 ، بفوزه 
ب� 13% من أصوات الناخبين، لتقف برلين أمام 
نقطة مفصلي��ة في تاريخها منذ الحرب العالمية 

الثانية.

إتج��ه وبدأ ينج��ح ماكرون في التس��ويق لخط 
سياس��ي اقتصادي ليبرالي أوروبي من دون أن 
يتخلى عن أساس��يات توفي��ر الحماية للمواطن 
االجتماعي��ة  الضمان��ات  عل��ى  والمحافظ��ة 

األساسية في المجتمع الفرنسي.

أم��ا بش��ان العولم��ة ، ينظ��ر ماك��رون إليه��ا 
باعتبارها أمرًا طيب��ًا، ولكنه يدرك أنها البد أن 
ُتدار من خالل اتفاقيات ومؤسسات دولية دائمة 
وفّعالة. مع انه يدافع عن وحدة االتحاد االوربي 
اها »أوروبا التي تحمي« من العواقب  والتي سمَّ

السلبية للعولمة)38(.

تأثيرها في  في الشرق االوسط
يؤّيد الرئيس الفرنس��ي بشكل حازم الحراك 
السياس��ي، وُيفصح بش��كل علني ع��ن أن هدفه 
يتمّث��ل بالوص��ول إلى م��ا وصل إليه رؤس��اء 
كشارل ديغول)39( وفرانس��وا ميتران)40( اللذان 
ت��ركا بصم��ات ب��ارزة ف��ي الش��ؤون الدولية 
الفرنسية. وُتعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقي��ا الحديق��ة الخلفي��ة األق��رب حيث يمكن 
لفرنسا أن تلعب هذا الدور بشكل فّعال، الذي من 
ش��أنه أن يحظى بدعم الرأي الفرنسي المحلي، 
ربما ألنه ُيعتقد بأن لذلك صلة مباشرة بالحرب 

ضد اإلرهاب وبأمن الفرنسيين الخاص.

لذا أعل��ن ماك��رون زيارته إلس��رائيل ولبنان 
واألراض��ى الفلس��طينية واألردن لدف��ع عملية 
السالم فى الشرق األوسط ، وهو صاحب مقترح 
تفعيل )حل الدولتين()41(،كما أن باريس حصلت 
على نتائج ملموس��ة من روس��يا بشأن الحد من 
استخدام األس��لحة الكيماوية في سوريا، وتأكيد 
ماكرون على أن مكافحة اإلرهاب فى ليبيا أمرا 
حتميا، وبش��أن ايران اش��ار إلى أنه البديل عن 
االتف��اق النووي معها.وفي نفس س��ياق التواجد 
السياس��ي الفرنس��ي في المنطق��ة العربية أعلن 
الرئي��س الفرنس��ي نهاية تم��وز الماضي على 
هام��ش زي��ارة لمركز إيواء الجئين في وس��ط 
البالد أن فرنس��ا س��تقيم مراكز في ليبيا لدراسة 
طلب��ات اللجوء لليبيين من اجل تجنب المخاطر 

لعدٍد كبير منهم)42(.

كانت توجهات ماكرون في برنامجه تس��تند 
ال��ى أن تلعب فرنس��ا سياس��ة متوازن��ة وغير 
ُمنحازة. وبالنس��بة إلى الحرب في سوريا مثاًل، 
يرف��ض ماك��رون أن يك��ون ُمنح��اًزا إلى جهة 
دون أخرى، حيث أّنه يعتمد سياس��ة وس��طية، 
تحفظ لفرنس��ا موقعا وسطيا يسمح لها بالتعامل 
بتوازن م��ع مختلف القوى. وبحس��ب المحّللين 
الغربّيين، فإّن ماكرون س��يتجّنب الدخول طرًفا 
في صراعات الشرق األوسط العسكرية، حيث 
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ُيتوّق��ع أن يلع��ب دورا وس��طيا وحياديا، أقرب 
إلى سياس��ة ألمانيا مثاًل منه إلى سياس��ة فرنسا 
الرامية ال��ى التدخل الحربي في عدد من الدول 

في الشرق االوسط والمنطقة)43(.

ولكن ذلك ال يمنعه من أن يستمر في السعي 
إلى االضطالع بدور أكبر على الساحة الشرق 
أوس��طية مع التزام الوس��طية. أما في ما يتعلق 
بإمكانية نجاحه في ذلك، فالبّد من أن يتذّكر، مع 
انطالق مس��يرته المليئة بالصعوبات، اعتراف 
شارل ديغول أنه غالبًا ما قارب الشرق األوسط 

المعّقد بأفكار مبّسطة للغاية)44(.

يقول م��ارك بييريني)45(أطلق ماكرون، في 
بداي��ة عهده ال��ذي غلبت عليه أج��واء التفاؤل، 
سلسلًة من المبادرات تتعّلق بالسياسة الخارجية 
حول مس��ائل معّقدة ش��ملت روس��يا والواليات 
المتحدة والش��رق األوس��ط وليبيا، وكان هدفها 
وضع فرنس��ا مج��داًّدا عل��ى خريطة السياس��ة 
الخارجية، بعد رئاسة فرانسوا هوالند التي ُنظر 
إليها على نطاق واسع على أنها فاشلة دبلوماسيًا. 
وق��د عم��ل ماك��رون بالفعل عل��ى تخفيف حدة 
التوتر مع س��وريا وتفاوض مع روسياوتواصل 

مع العراق في حربه ضد داعش)46(.

هنالك سؤال لجوزيف باحوط )47( يقول فيه 
: »ه��ل يبذل إيمانويل ماك��رون قصارى جهده 
لتوسيع وجود فرنس��ا في الشرق األوسط؟« ثم 
يجيب ب��� »نعم«. فبعد مرور ثالثة أش��هر فقط 
على تس��نمه منصب الرئاس��ة، يمل��ك ماكرون 
ما اليق��ل عن أربعة مواق��ف أو مبادرات قوية 
ترّكز على الش��رق األوس��ط والمنطقة العربية 
واالفريقية األوس��ع. وه��ي: تصريحاته المثيرة 
للج��دل والغامضة حول الش��أن الس��وري التي 
ُتعتبر مختلطة م��ع بعض التطمينات؛ ومحاولة 
خجولة لكن رفيعة المس��توى للتوّسط بين قطر 
وبي��ن خصومه��ا في الخلي��ج ، وقم��ة ُمجلجلة 
إعالمي��ًا ح��ول ليبيا، فض��ال عن موقف��ه إزاء 
النزاع في الصحراء الغربية؛ وهو ما يشير إلى 

وج��ود رغبة فرنس��ية في تولي زم��ام المبادرة 
لح��ل إحدى أكث��ر األزمات تعقيدًا ف��ي المنطقة  
كما ي��ود ماكرون أيض��ا تقوية عالق��ات بالده 
م��ع دول المغ��رب العربى، )المغ��رب وتونس 
الجزائ��ر)، وقبل اج��راء االنتخابات الرئاس��ية 
وص��ف ماك��رون الممارس��ات االس��تعمارية 
الفرنس��ية بأنها كانت »جرائم ضد اإلنسانية«، 
وبالرغم من اعتذاره بعدئذ ، فإنه لم يسحب ذلك 
التصريح وقد أثار غضب العديد من المؤسسات 

الفرنسية)48(.

مع كل ما تقدم ، فإّن هناك من يرى أن ليس 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول رئيس 
يزعم، بإسم الفاعلية والبراغماتية، بأنه سيلعب 
دورًا ف��ي الش��رق األوس��ط يمّيزه ع��ن خلفه. 
لكن ال��دور الوحيد الذي س��يوكل إلي��ه، والذي 
أصبحت مؤش��راته األولى واضحة للعيان، أنه 
سيكون شريكًا تابعًا لدونالد ترامب أو فالديمير 

بوتين)49(.

خالصة
م��ع كل ما تم التطرق اليه عن ظاهرة ماكرون  
نخل��ص الى أّن الناخب الفرنس��ي ل��م يكن لديه 
خيار آخر س��وى التصويت لمرش��ح الرئاس��ة 
الجدي��د بعد أن اصبح قبيل االنتخابات في حيرة 
من أمره بش��أن التصويت لرئيس يقدم برنامجًا 
ُيلب��ي ولو جزء م��ن احتياجاته ومتطلباته، وهو 
ما كنت ألمس��ه في الشارع الفرنسي ومن خالل 
حديثي م��ع نخ��ب وباحثين وبعض م��ن عامة 
الن��اس . فقب��ل االنتخابات بش��هر تقريبا كان ال 
يزال 40%  من الناخبين والناخبات الفرنس��يين 
»حائرين« بشأن التصويت إحدى عشر مرشحًا 
للرئاس��ة . وهو ما أظهره اس��تقصاء ، كان فيه 
ج��واب هذه النس��بة من المس��تقصين إنهم رغم 
ميله��م له��ذا أو ذاك م��ن المرش��حين، فإنهم قد 
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ُيّغي��روْن رأيهم في أية لحظة  وهو ما ُيس��مون  
ب���� » الناخبين المترددي��ن » ضمن المطلحات 

االنتخابية.

وه��ذا الق��ول تؤي��ده نس��بة الممتنعي��ن ع��ن 
الت��ي  الرئاس��ية  االنتخاب��ات  ف��ي  التصوي��ت 
بلغت25.95%من الناخبين المس��جلين، كما أن 
هنالك ) 4.058.155 ( ورقة بيضاء ُوضعت 
في صناديق االقت��راع أو ُأعتبرت ملغاة)50(. ما 
يعنى أن هنال��ك حوالي32 % من المقترعين لم 
يشاركوا فى االنتخاباتوهو رقم قياسي،في حين 
ِامتنع حوالي 56.6% من الّناخبين عن الّذهاب 
إلى مراكز الّتصويت في االنتخابات التشريعية 
واّلذي��ن أصبحوا يش��ّكلون األغلبية المطلقة في 
الجسم ااِلنتخابي الفرنس��ي)51(. حينها قيل على 
المستوى الّسياس��ي » إّن المنتصر الحقيقي في 
هذه ااِلنتخابات هم الممتنعون عن الّتصويت«. 
ولعل نس��بة المشاركة في االنتخابات االخيرة ، 
تؤش��ر عالمة مبكرة عل��ى خيبة األمل من دعم 
جماهيري أوس��ع لدعم وإنجاح برنامج الرئيس 

ماكرون. 

وهنالك من يرى ، بما أّن ماكرون هو مرشح 
البنوك العالمية - كما يقول خصومه السياسيون-
فإنه س��يبقى وفيا لقطاع األعم��ال والمصارف 
الذي يق��ف وراء حملته االنتخابية،والذي دعمه 
بالفوز برئاسة فرنسا، لكن ذلك لن يكفيه ليتمكن 
م��ن إخ��راج الب��الد من أس��وء مرحل��ة ركود 
اقتص��ادي عرفتها منذ عقود، ول��ن يكون كافيا 
ليعيد إلى فرنس��ا بريقها الذي فقدته على الساحة 

الدولية واألوروبية)52(. 

لذل��ك فإن الكثير من الباحثي��ن والمتخصصين 
يراهنون على فش��له كما حدث للرؤس��اء الذين 
سبقوه ألس��باب ال تتعلق بش��خصياتهم أو سوء 
ادارتهم ، بل لواقع االزمات التي تمر بها فرنسا 
وأورب��ا عام��ة والت��ي ال ُتمكنها م��ن النهوض 
واس��تعادة عافيته��ا وبريقه��ا الس��ابقين ، وفي 
ذات الره��ان ي��رى ه��ؤالء أن حظ��وظ اليمين 

المتطرف ، س��واء حزب الجبهة الوطنية بقيادة 
مارين لوبان أو غيرها من االحزاب والتيارات 
الموج��ودة حاي��ا أو الت��ي قد تظه��ر وتنمو في 
الساحة السياسية الفرنسية سوف تكون أكبر في 

أية انتخابات قادمة. 

ولحي��ن انتهاء مدة رئاس��ة ماك��رون واجراء 
االنتخاب��ات المقبل��ة ع��ام 2022، يبق��ى هناك 
تّخوْف من س��يطرة الحزب الواحد على المشهد 
السياسي الفرنسي كما ُيرّوْج لذلك خصوم حزب 
»الجمهورية الى االمام« بقيادة ماكرون  إال أن 
ما يبدد هذه الش��كوك ، ه��و أن حزب ماكرون 
لي��س حزب��ًا أيديولوجي��ًا منظم��ًا ، فه��و يضم 
ش��خصيات من اليمي��ن واليس��ار والمحافظين 
وشخصيات أخرى من المجتمع المدني وأنصار 

البيئة وغيرها. 

الجميع ينتظر أن يشّكْل فوز ماكرون ظاهرة 
سياس��ية جدي��دة أس��موها »الماكروني��ة« ُتقّدم 
نموذجًا ملهمًا يعبر حدود فرنس��ا، ويس��اهم في 
تجديد دماء الديموقراطيات الغربية، واس��تعادة 

النظام الديموقراطي مكانته في العالم.

باحث س��ابق في مدرس��ة الدراس��ات العليا 
للعلوم االجتماعية بباريس- فرنسا

خارطة فرنسا ومدنها
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www.aljazeera.net/knowledgegate/ :

 opinions
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9- ) ظاهرة المرشح ماكرون في الرئاسيات الفرنسية (، 
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10- ج��اءت تس��مية »القومية الدولية«على لس��ان كبير 

زمالء مؤسسة »نيو أميركا« سكوت مالكومسون.

11- )قان��ون ماك��رون(: اقترح��ه ماك��رون عندما كان 

وزي��ر االقتص��اد والش��ؤون الرقمي��ة ف��ي حكومة 
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يوما )أيام األحاد( خالل السنة مقابل خمسة أيام كان 

مسموح بها من قبل، فضال عن شموله تحرير قطاع 

المواص��الت وبخاصة ش��بكة الحاف��الت، وإجراء 

تغيي��رات في ع��دٍد من م��واد قواني��ن العمل وعلى 

بعض القطاع��ات المهنية التي كان��ت محتكرة على 

عدٍد من المستثمرين.

)» Loi Macron : les quatre jours qui ont 

fait basculer la majorité, Libera-

tion«,20-2-2015(.

12- المتنافس��ون على الرئاس��ة الفرنس��ية 2017 ، قناة 
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13- ناصي��ف حتي ، إيمانوي��ل ماكرون: خمس تحديات 

رئيسية ، صحيفة النهار البيروتية ، 2017-5-25 .

14- بق��رار من الرئيس اليميني الس��ابق جاك ش��يراك، 

ألغت فرنسا في 1997 الخدمة العسكرية اإلجبارية 

الت��ي كان معم��وال به��ا منذ 1798 بموج��ب قانون 

الث��ورة  إب��ان   )1798 س��بتمبر   5( »ج��وردان« 

الفرنسية، حيث كانت تنص مادته األولى على : »كل 

فرنس��ي هو جندي، ويجب عليه الدفاع عن وطنه.« 

ُتنظ��ر ، »فرنس��ا تبحث إع��ادة الخدمة العس��كرية 
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بالفرنس��ية: هو تعبير سياس��ي يعني وجود »حاجز 

غي��ر مرئي« يح��ول دون وصول ح��زب أو حركة 

إلى موقع متقدم في السلطة. ظهر هذا المصطلح منذ 

االنتخاب��ات اإلقليمية ع��ام 2015 ، وأصبح التعبير 

ق��واًل مأث��ورًا ، وال س��يما بالنس��بة لح��زب الجبهة 

الوطني��ة ، إذ أصبح الحاجز غير المرئي الذي يمنع 

الحزب م��ن إجتياز الجول��ة الثانية م��ن االنتخابات 

للوصول الى السلطة.

16- قلص��ت الحكوم��ة الفرنس��ية ميزاني��ة الدف��اع لعام 

2017 لضمان أن تتمكن باريس من الوفاء بتعهدات 

قطعته��ا بخف��ض العجز فى الميزاني��ة ألقل من %3 

من الدخل القومى وهو المس��توى الذى حدده االتحاد 

األوروبى.

17- »ماكرون: إذا وقع خالف بين رئيس أركان الجيش 
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اليس��اري. ُعِرَف بمواقفه وبرامجه اإلصالحية التي 
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القدس بين مخططات التهويد
 ومشاريع التسوية االسرائيلية

د.فرح صابر )*(

 المقدمة
    إذا كان الص��راع العربي _ االس��رائيلي 
أهم وأعقد القضايا التي ش��غلت ومازالت تشغل 
ال��رأي العام العربي منذ أكث��ر من نصف قرن 
م��ن الزمن ، فان قضية القدس تعد مفتاح وجود 

وجوهر هذه القضايا.

   فالق��دس ال تقف اهميته��ا من المنظورين 
العرب��ي واالس��المي عن��د جوانبها السياس��ية 
الع��رب  بي��ن  الص��راع  ف��ي  واالس��تراتيجية 
واس��رائيل ، ب��ل هي اكث��ر اهمي��ة بايحاءاتها 
الروحي��ة والرمزية والحضاري��ة . فأي حديث 
عن حٍل للص��راع العربي _ االس��رائيلي دون 
الق��دس يصب��ح حديث��ا المعنى ل��ه ، ودون اي 
مضمون.     ومنذ احتاللها للقدس الش��رقية بعد 
ان اس��تباحت القدس الغربية عام 1948  ويبدو 
التصمي��م االس��رائيلي واضحا لطم��س وازالة 
الت��راث والهوي��ة العربي��ة واالس��المية اللتين 
طبعتا القدس طوال ق��رون من تاريخها الحافل 
بطابع��ه الخاص والفري��د . ولم تعدم س��لطات 

االحت��الل الوس��ائل واالدوات الت��ي تعينها في 
تنفي��ذ مخططاتها في هذا الصدد ، والس��يما في 
ظ��ل االخت��الل الخطير ف��ي مي��زان القوى مع 

العرب لصالحها .

القدس وبداية االحتالل :
ن��ّص قرار التقس��يم الصادر ع��ن الجمعية 
 )181( المرق��م  المتح��دة  لالم��م  العمومي��ة 
والص��ادر في التاس��ع والعش��رين من تش��رين 
الثاني ع��ام 1948 ، الذي ج��اء تحت ضغوط 
دولي��ة هائل��ة مارس��تها المنظم��ة الصهيوني��ة 
العالمية والدول الكبرى المؤيدة لها على تقس��يم 
فلس��طين الى دولتين عربية وبهودية . واستثنى 
ذل��ك القرار الق��دس من كلت��ا الدولتين . ونص 
القرار عل��ى اقامة كيان خ��اص للقدس ، تحت 
الوصاية الدولية الدائمة ، وعلى ان توسع حدود 
بلدية المدينة لتضم محيطها المباش��ر في الكيان 
الخاص)1( .ف��ي غضون ذلك اعلن��ت بريطانيا  
وه��ي الدول��ة المنتدبة على فلس��طين ، عزمها 
عل��ى االنس��حاب المبك��ر من فلس��طين بحلول 

)*(  كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة بغداد
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اليوم االول من ش��هر آب عام 1948 . فوافقت 
الجمعية العام��ة على ذلك المقترح البريطاني ، 
وقررت انهاء االنتداب البريطاني على فلسطين 
بموع��د اليتج��اوزاالول من آب ع��ام 1948 . 
وتكون الفترة الواقعة بين اتخاذ القرار وتشكيل 
الدولتي��ن الجديدتي��ن ) فترة انتق��ال ( ، يجري 

خاللها استبدال الحكم البريطاني تدريجيا )2( .

كان قرار التقس��يم فرصة ذهبية بكل المقاييس 
لقادة الحركة الصهيونية لتنفيذ مخططهم بش��أن 
فلس��طين . فعل��ى الرغ��م من ان خطة التقس��يم 
منح��ت اليه��ود ارض��ا اليمتلكوه��ا  واعطتهم 
نصف فلس��طين  ، اال ان انظارهم بقيت متجهة 
نح��و الق��دس ، غي��ر ان الوصول ال��ى المدينة 
المقدس��ة كانت تح��ول دونه صعوب��ات جمة ، 
اذ ان الق��دس كانت تقع ف��ي قلب الدولة العربية 
المقترح��ة ، وكانت تفصلها عن الدولة اليهودية 
الواقعة على الس��احل عش��رات القرى العربية 
المنتشرة على امتداد الس��هول والجبال الواقعة 

على اطرافها )3( .

ولتحقي��ق الهدف الصهيون��ي ، وضعت القيادة 
الصهيوني��ة بعيد قرار التقس��يم مباش��رة خطة 
هجومية كبرى اسمتها )خطة دال ( لتنفيذ قرار 
التقسيم بقوة الس��الح ، وتخّفى هدفها الظاهري 
وراء ذريع��ة الدف��اع عن االحي��اء اليهودية في 
القدس ، بينما كان هدفها الرئيس احتالل قضاء 
الق��دس بكامله بع��د احتالل المناط��ق المحيطة 

بها)4(  .

  ومما له مغزاه ان تنفيذ الخطة الصهيونية بدأ 
في االس��بوع االول من نيس��ان عام 1948 اي 
قبل ستة أس��ابيع من انتهاء االنتداب البريطاني 
في الخامس عش��ر م��ن ايار ، وم��ن ثم دخول 
الجي��وش العربي��ة الى فلس��طين ، وج��اء ذلك 

الهجوم تمهيدا العالن »دولة اس��رائيل« والذي 
تم ف��ي اليوم نفس��ه ال��ذي انتهى في��ه االنتداب 
البريطاني .    ونجحت القوات الصهيونية عبر 
سلسلة من العمليات المنظمة في تحقيق اهدافها 
من الهجوم على القدس ، حينما س��يطرت على  
84.13 في المئة من مساحة بلدية القدس والتي 
عرف��ت فيما بعد بالقدس الغربي��ة . ضم الجزء 
المحتل اهم المراكز التجارية واالحياء السكنية 
خارج االسوار ، وكان يقطن هذه االحياء 000 
ر25 مقدس��ي عربي من المسلمين والمسيحيين 
من اصحاب المهن الحرة والتجار والموظفين)5( 

وهكذا عندما دخلت القوات العربية الى القدس 
في الخامس عش��ر من آيار عام 1948 لم يكن 
ق��د تبقى منها في ايدي العرب س��وى ماس��مي 
بالقدس الشرقية التي لم تتعَد مساحتها 48ر11 
في المئة من مس��احة بلدية القدس ، بما في ذلك 
البل��دة القديم��ة داخل االس��وار )6( . اما القس��م 
االخي��ر الذي تبلغ نس��بته 39ر4 ف��ي المئة من 
المجموع العام فشكل المنطقة الحرام بين هذين 
القس��مين  طوال الفترة الممتدة من سنة 1949 
الى س��نة 1967 اي الفترة مابين اتفاقية الهدنة 
االردنية _ االسرائيلية واحتالل القدس الشرقية 

في حرب حزيران عام 1967 )7( .

     من��ذ اللحظات االولى الحتالل القدس ، بدأ 
القادة االس��رائيليون يسفرون عن نواياهم بشأن 
المدين��ة المحتل��ة ، وهو ماتجلى خ��الل النقاش 
الصاخب الذي احتدم في مجلس الشعب المؤقت 
)الكنيس��ت( الحق��ا ف��ي الرابع والعش��رين من 
حزيران عام 1948، حينما تمت مناقشة الخطط 
الكفيلة بالحاق القدس بالكي��ان الجديد والعقبات 
الت��ي تواجه تحقيق هذا المخط��ط . فقد عبر بن 
جوري��ون ، المؤس��س الحقيقي للدول��ة العبرية 
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واول رئي��س لحكومته��ا عن ه��ذه النوايا دون 
مواربة ، واضعا بذلك االس��اس االس��تراتيجي 
لكيفي��ة التعام��ل مع الق��دس . اذ ق��ال اثناء ذلك 
النقاش »ان القدس قد ُغبنت . ان من في القدس 
_ اذا حكمن��ا بناًء على اقواله��م_ اليقدرون ان 
مس��ألة القدس ليست مسألة ترتيبات في اساسها  
وال مسألة سياس��ية ، بل في المقام االول مسألة 
قدرة عس��كرية ، ورغم اننا النس��تطيع حل كل 
مشاكل القدس بالقوة العس��كرية وحدها ، لكنها 
المرحلة االولى الحتالل القدس ، فقد تعقبها بعد 
ذل��ك عدة مراحل تتعل��ق بالجانب االقتصادي ، 
واالجتماعي ، وايضا الديموغرافي للقدس« )8( 

باشرت قوات االحتالل فور احتاللها القدس 
الى اتخ��اذ جملة اج��راءات ، تس��تهدف تهويد 
المدين��ة وتعزيز القبض��ة االس��رائيلية عليها . 
فبتأري��خ الحادي عش��ر من كان��ون االول عام 
1948 اعلنت اس��رائيل الق��دس عاصمة لها ، 
ونقل��ت مق��ر حكومتها من تل ابي��ب اليها . كما 
نقلت الى القدس ايض��ا في عام 1952 وبصفة 
مؤقتة ، وزارة الخارجية ،والكنيست )البرلمان 
االس��رائيلي( . وكان اكث��ر القوانين تعس��فا من 
جانب سلطات االحتالل هو ذلك الذي صدر في 
آذار عام 1950 باس��م »قان��ون اموال الغائبين 
لس��نة 1950 » ال��ذي اتخذته  س��الحا لتجريد 
الالجئين من عرب القدس ، وكانوا يبلغون آنذاك 
حوالي 60 ألفا . اذ وضعت بموجب هذا القانون 
يدها على جميع االمالك المنقولة وغير المنقولة 
الت��ي كان يملكه��ا هؤالء الالجئ��ون ، إذ قدرت 
العق��ارات واالراضي الخاصة بهم بحوالي 80 
في المئة من القسم المحتل آنذاك . وشرعت على 
الفور في اقامة المباني والمس��توطنات اليهودية 
عليه��ا بعدما فتحت الب��اب على مصراعيه امام 

تدفق الهجرة اليهودية الى المدينة المقدسة )9( .

وصب��ت الممارس��ات االس��رائيلية في مجرى 
تحقيق الحلم الصهيوني الذي عبر عنه مؤس��س 
الصهيونية ثيودور هرت��زل بقوله »اذا حصلنا 
يوم��ا على الق��دس ،وكنت ماأزال حي��ا وقادرا 
على القيام بش��يء ، فسوف ازيل كل شيء ليس 
مقدس��ا لدى اليهود فيها، وس��وف احرق االثار 

التي مّرت عليها قرون«)10( .

     ول��م ُتب��اِل اس��رائيل من��ذ احت��الل القدس 
الرافض��ة  والدولي��ة  العربي��ة  باالحتجاج��ات 
الجراءاته بش��أن المدينة المقدس��ة ، والبقواعد 
القانون الدولي المتعلقة باالحتالل الحربي  الذي 
اليخول دولة االحتالل اال س��لطات محدودة من 
اج��ل تمكينها من ادارة االقليم الخاضع لس��لطة 
احتالله��ا ، اي بمعن��ى بط��الن اي اج��راءات 
تش��ريعية او ادارية تقوم بها س��لطات االحتالل 
لتغيي��ر االمر الواق��ع في االقلي��م المحتل  وهو 
ماينطبق بطبيعة الح��ال على الوضع في مدينة 

القدس )11( .

 استكمال االحتالل واستمرار التهويد :
في الخامس من حزيران عام 1967 ش��نت 
اس��رائيل هجومًا ش��اماًل على االقطار العربية 
المجاورة تمكن��ت خالله من احتالل المزيد من 
االراض��ي العربي��ة . وتهيأت الس��رائيل آنذاك 
فرصة ذهبية الستكمال احتاللها للمدينة المقدسة 
بص��ورة كامل��ة. وخ��الل الي��وم االول للحرب 
ش��نت القوات االس��رائيلية هجوما ش��امال على 
القدس اس��تهدف تطويقها واجبار س��كانها على 
االستسالم او الرحيل . وقبل صدور قرار وقف 
اطالق النار بي��ن الجانبين المتحاربين اقتحمت 
القوات االس��رائيلية الق��دس الش��رقية )المدينة 
القديمة( في صبيحة الس��ابع م��ن حزيران عام 
1967 ، ودخ��ل موش��ي دي��ان وزي��ر الحرب 
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االس��رائيلي الى القدس ليعلن امام حائط المبكى 
:«لقد اعدنا توحيد المدينة المقدس��ة ، وعدنا الى 
اكثر اماكننا قدسية ، عدنا ولن نبارحها ابدا«)12( 

ام��ا اس��حاق رابي��ن رئي��س اركان الجيش 
االس��رائيلي خالل حرب عام 1967 ، ورئيس 
وزرائه��ا الحقا ، فقد كتب : »في س��نة 1948 
ُأجبرنا على ترك القدس الشرقية بين ايدي العدو  
ومنذ انفجار الحرب الراهنة ، الزمنا الش��عور 
ب��ان علين��ا أال نضّيع ه��ذه الفرص��ة التاريخية 

ثانية« )13( .

وباش��رت اس��رائيل ف��ور احتالله��ا القدس 
بتطبي��ق االج��راءات الكفيلة باحكام س��يطرتها 
على المدينة . فعلى الفور بدأت في سلس��لة من 
اعمال الهدم والنسف المالك عربية داخل السور 
وخارجه ، نجم عنها تش��ريد المزيد من السكان 
العرب في القدس. وفي الس��ابع والعش��رين من 
حزيران عّدل الكنيس��ت االس��رائيلي من قانون 
اس��رائيلي اس��مه »قان��ون االدارة والنظام لعام 
1948« باضافة فقرة اليه تنص على  »تخويل 
الحكومة االسرائيلية تطبيق ذلك القانون« على 
اي مساحة من االرض« ترى حكومة اسرائيل 

ضمها الى ارض اسرائيل« )14( . 

وف��ي الثامن والعش��رين من حزي��ران عام 
1967 اصدرت اسرائيل قانونا يسري بموجبه 
»قانون الدولة وقضائها وادارتها« على القدس  
وبذل��ك اصبح حوال��ي المائة الف من الس��كان 
العرب خاضعين للقانون والس��يادة االسرائيلية 
المباش��رة . اعقبه في اليوم التالي صدوز قانون 
آخ��ر حّلت بموجب��ه بلدية الق��دس المنتخبة من 
ع��رب القدس ،وُفصل امي��ن القدس )اي رئيس 
بلديتها( م��ن عمله ، وتم الحاق موظفي وعمال 
بلدية القدس ببلدية القسم المحتل من المدينة )15( 

ولع��ل اكثر القرارات تعس��فا في ه��ذا المجال 
وال��ذي مك��ن اس��رائيل م��ن وضع يده��ا على 
مساحات واس��عة من اراضي وممتلكات عرب 
الق��دس تطبيقه��ا لقان��ون ام��وال الغائبين على 
جميع الغائبين العرب عن القس��م المحتل الجديد 
للمدينة . كما انها اس��تغلت »قانون االراضي _ 
اس��تمالك للمصلحة العامة لسنة 1943« الذي 
كانت قد وضعته س��لطات االنت��داب البريطاني 
ع��ام 1943 الغتصاب مس��احات واس��عة من 
االراضي ، واعداد كبيرة من العقارات العربية 
بحج��ة لزومه��ا للغاي��ات او للخدم��ات العامة 
في المدينة )16( . وكرس��ت اس��رائيل سيطرتها 
القانونية على المدينة المحتلة حينما اقر الكنيست 
قانونا اساسيا في الثالثين من تموز عام 1980 
يعتب��ر »القدس الكاملة الموح��دة عاصمة ابدية 

السرائيل« )17( .

ومنذ اق��رار هذا »القانون« ، ب��ل منذ احتالل 
القدس ، بدات الحكومات االس��رائيلية تسير في 
خطوات متتابعة لبلوغ هدف محدد  وهوتحويل« 
القان��ون« م��ن الصياغة النظرية ال��ى التطبيق 
الفعل��ي على االرض من خ��الل برامج خاصة 
باالس��تيطان والتهوي��د ، مس��تندة ف��ي ذلك الى 
قوتها العس��كرية الكاسحة  ، وعبر سبل رئيسة 

خمسة هي :

اوال- توسيع رقعة بلدية القدس الشرقية، وذلك 
بسلخ المزيد من اراضي الضفة الغربية .

ثانيا - مص��ادرة االراضي داخ��ل هذه الرقعة 
الموس��عة وخارجها ، ونقل ملكيتها من العرب 
ال��ى اليهود في تك��رار لمخططاتها تجاه القدس 

الغربية خالل السنوات 1967-1948 .

ثالثا-  انفاق المال الوفير على تنظيم االراضي 
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المص��ادرة وبناء مس��تعمرات واحي��اء لليهود 
حص��را ، قائم��ة بذاتها ، مكتملة المس��تلزمات 

االساسية والترفيهية .

رابعا- اس��تقدام امواج م��ن المهاجرين اليهود 
ال��ى ه��ذه المس��تعمرات واالحي��اء باغراءات 
وتس��هيالت واعف��اءات ضريبي��ة ، وق��روض 

متنوعة .

خامس��ا- التضيي��ق عل��ى الس��كان العرب في 
الق��دس باس��اليب واجراءات متعس��فة بدءا من 
الضغوطات في الس��كن ، والتعلي��م ، والتنقل ، 
والخدمات ، والضرائ��ب ، وانتهاءا بالعقوبات 
واالهان��ات الفردي��ة والجماعية بغي��ة اجبارهم 
عل��ى الرحيل او االنتش��ار في الضف��ة الغربية 

بعيدا عن القدس ومحيطها .

واردفت اسرائيل سياستها في التطهير العرقي 
والتميي��ز العنص��ري ضد الس��كان العرب في 
القدس باستعمال آلة اصبحت كما يؤكد المؤرخ 
الفلس��طيني ولي��د الخال��دي ، الرم��ز الرهي��ب 
للغطرس��ة االس��رائيلية ، الجراف��ة )البلدوزر( 
»ضابط��ة االتصال بي��ن اس��رائيل والمواطن 

العربي المقدسي العادي« )18( .

    وحبس��ت اس��رائيل الق��دس الش��رقية داخل 
ثاللث��ة دوائ��ر متراك��زة ، تص��ب جميعها في 
المخطط االس��رائيلي القامة )الق��دس الكبرى( 
من خالل توس��يع حدود المدينة ، وهو مااعلنته 

صراحة منذ كانون االول عام 1974 .

الدائرة االولى - الداخلية ، وقوامها حدود بلدية 
القدس الشرقية الموسعة ، وذلك بتوسيعها حدود 
بلدية القدس الش��رقية ، بضم مساحة واسعة من 
اراضي الضفة الغربية اليها. اذ توس��عت حدود 
بلدية القدس الش��رقية م��ن 600 دونم 73000 

دونم وجعلتها تحت السيادة االسرائيلية )19( .

 ونش��ط االحتالل االس��رائيلي باالستيالء على 
االراض��ي ف��ي الق��دس بذرائ��ع مختلف��ة . وقد 
وظفت مايس��مى بالمخططات الهيكلية لشرعنة 
مص��ادرة االراضي والممتل��كات )20( . ونتيجة 
لهذه السياس��ات لم يبُق للمقدسيين اكثر من 13 
% من مس��احة االراضي في القدس الستعمالها 

الغراض البناء )21( .

الدائ��رة الثاني��ة _الوس��طى ، واس��متهاالقدس 
الكب��رى ، وش��ملت ه��ذه الدائ��رة طوق��ا م��ن 
المس��تعمرات المس��تحدثة من��ذ ع��ام 1967 . 
وربط��ت اس��رائيل ه��ذه المس��تعمرات بالبنية 
التحتية للقدس بشطريها الشرقي والغربي، كما 
ربطته��ا بها عب��ر طرق التفافي��ة وانفاق جديدة 
ومس��احتها 260000 دونم من اراضي الضفة 

الغربية )22( .

ووصوال الى العام 2015 تكثفت اعمال البناء 
في 2534 وحدة اس��تيطانية في الضفة الغربية 
بما فيه��ا القدس التي تحظى بالع��دد االكبر من 
الوحدات االس��تيطانية غالب��ا. وفي الربع االول 
م��ن عام 2016 تصاعد البناء االس��تيطاني في 
الضف��ة الغربي��ة بما فيها القدس بنس��بة %250 

بالمقارنة مع المدة ذاتها من عام 2015 )23( .

اس��متهاحاضرة   ، الثالثة_الخارجي��ة  الدائ��رة 
الق��دس ، وش��ملت ه��ذه الدائرة طوق��ا ثانيا من 
المس��تعمرات المس��تحدثة في الضفة الغربية ، 
وبلغت مساحة هذه الدائرة 340000 دونم )24( 

ودالالت ه��ذه االرق��ام تتب��دى بوضوح اذا 
ماعلمن��ا ان مس��احة االرض الت��ي كان��ت في 
حوزة اليهود ع��ام 1948 في القدس ومحيطها 
ل��م يكن يتج��اوز 12500 دون��م . وبعدما كان 
الفلسطينيون يمتلكون 100% من االراضي قبل 
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ع��ام 1967 اصبحوا يملك��ون 14% منها ، ثم 
هبطت النس��بة الى 10% . وخصص 34% من 
اراضي الفلس��طينيين المص��ادرة لبناء االحياء 
اليهودية و40% القامة مناطق خضراء و%70 
اراض��ي غي��ر مس��تعملة و3% اراضي مجمدة 
و6% بنية تحتية وش��وارع )25(.  ومنذ حزيران 
اس��رائيل  حكوم��ات  ص��ادرت   1967 ع��ام 
المتعاقب��ة 30% من مس��احة القدس الش��رقية ، 
غالبيتها العظمى تعود الصحابها الفلس��طينيين  
حي��ث ُبني��ت ف��وق ه��ذه المس��احات اكثر من 
40000 وحدة سكنية خاصة باليهود . ومن بقية 
االراض��ي التي لم تص��ادر ظل حتى اليوم نحو 
60% من دون تخطيط . ومن بقية المساحة التي 
خط��ط لها وهو ماتم في وقت متأخر جدا تركت 
نس��بة 44% منطقة مناظر طبيعية مفتوحة، في 
خطوة مكش��وفة لقطع الطريق على اي مطالب 
للفلس��طينيين لطلب تراخيص بناء فيها . وهكذا 
اليتبقى من كل مس��احة القدس الش��رقية سوى 
10% يمك��ن البن��اء علي��ه ، وحتى هذه النس��بة 
اليمك��ن الج��زم بامكان البن��اء فوقها الن قطاع 
البن��اء لدى الجان��ب العربي يواج��ه صعوبات 
متراكم��ة ، وبالغة التعقيد في البناء في المناطق 
المس��موح البناء فيها بترخيص ايضا )26( . مما 
يعني ان قضم المزيد من االراضي واالستمرار 
في سياسة االس��تيطان والتهويد هي من ثوابت 
االستراتيجية االس��رائيلية تجاه القدس وغيرها 
م��ن االراضي المحتلة في فلس��طين .  في وقت 
تتزاي��د فيه سياس��ة هدم البيوت الت��ي بدأت بها 
اس��رائيل من��ذ العام 1948 ومازالت مس��تمرة 
حتى االن . وتش��ير المعطيات الى ان االحتالل 
هدم نح��و 1585 منزال في الق��دس بين عامي 
2000 و 2015 وتضمن ذلك اكثر من 5637 

مقدسيا )27( . 

 ويت��ذرع االحت��الل ان المبان��ي الت��ي يهدمها 
غير مرخصة ، فيما تفرض س��لطاته ش��روطا 
تعجيزية وَمكلفة على المقدسيين للحصول على 
رخصة البناء .التي تصل كلفتها لش��قة س��كنية 
بس��عة 100 متر مربع نح��و 000ر50 دوالر 

امريكي )28(  .

وقد نش��رت صحيف��ة هآرتس االس��رائيلية في 
نهاية عام 2015 تقريرا ذكرت فيه ان 7 % فقط 
من رخص البناء في القدس ُتمنح للفلسطينيين)28( 
.وتتح��دث االرقام الص��ادرة عن )أوتش��ا( انه 
حس��ب الخارطة الهيكلية للق��دس 2000 والتي 
صادق��ت عليه��ا لجنة الق��دس المحلي��ة للتنظيم 
والبن��اء ، ف��ان مايقرب م��ن 28 % على االقل 
من مجمل البيوت الفلسطينية الواقعة في القدس 
الشرقية قد ُبنيت بشكل مخالف السس التخطيط 
االسرائيلي . ونتيجة لذلك فان 60% من السكان 
الفلس��طينيين على االقل مهددون بهدم منازلهم  
وتعتبر ه��ذه التقديرات متواضع��ة ، وقد تصل 

النسبة الى 46 % )29( .

وبحكم الواقع القانون��ي الذي فرضه االحتالل 
عل��ى المقدس��يين فانه��م يحملون بطاق��ة اقامة 
دائمة تس��مى )البطاق��ة او الهوية الزرقاء( التي 
يصبح صاحبها خارج القانون في حالة ُس��حبت 
منه  وثمة ذرائع كثيرة يختلقها االحتالل لسحب 
ه��ذه الهويات من المقدس��يين ، منها : عدم دفع 
الضرائب ، واالسباب االمنية ، وعدم اثبات ان 

القدس هي مركز عيش االنسان  المقدسي)30(.

وتش��ير االحصائيات الى ان االحتالل س��حب 
14481 بطاق��ة من��ذ ع��ام 1967 حت��ى عام 
2014 مايمه��د لطرد اصحاب ه��ذه البطاقات 

الى خارج القدس )31( . 
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ترافق��ت سياس��ة ابت��الع االرض مع سياس��ة 
ديموغرافي��ة متوازي��ة بغي��ة تحقي��ق المخطط 
االسرائيلي بعيد المدى. فمنذ عام 1967 توالت 
مش��اريع الحكومات االس��رائيلية والمخططات 
الهيكلية لمنع زيادة نس��بة الس��كان المقدس��يين 
داخ��ل مدينتهم ، حي��ث بلغ عدد س��كان القدس 
بشطريها الش��رقي والغربي عام 2014 حسب 
معه��د الق��دس لبحث السياس��ات 800 – 849 
نس��مة ، يتوزعون بنس��بة 61% يه��ود و%37 
ع��رب . اما في الش��طر الش��رقي م��ن القدس 
فتش��ير االرق��ام الصادرة عن المعهد نفس��ه ان 
عدد س��كانه عام 2012 بلغ 009 ر521 نسمة 
بواق��ع 006ر301نس��مة اي بنس��بة 58% من 
العرب ، و200ر201نس��مة  بنسبة 39 % من 

اليهود )32( .

   ويذك��ر الباح��ث المقدس��ي عب��د ال��رؤوف 
ارن��اؤوط انه ف��ي مطلع ع��ام 2016 بلغ عدد 
سكان القدس بش��طريها نحو 829 ألف نسمة ، 
بينه��م 307 آالف فلس��طيني ش��كلوا 39 % من 
س��كان القدس . فيما تش��ير مصادر اخرى الى 
ان عدد الفلس��طينيين في الش��طر الش��رقي من 
القدس بلغ 324 ألفا حتى نهاية عام 2015 )33( 
وه��و رقم قريب من الرق��م الصادر عن جمعية 
حقوق المواطن في اس��رائيل الصادر في الثاني 
عشر من شهر مايس /آيار 2015 ، ويشير الى 
ان »عدد الفلس��طينيين في القدس بشطريها بلغ 

320 ألفا، ويشكلون نسبة %8.36 )34( .

ويلخص الصحافي االسرائيلي نداف شراغاني 
جوهر سياس��ة االس��تيطان لدى الساسة اليهود 
من��ذ اللحظات التي ُاحتلت فيها القدس الش��رقية 
قائ��ال: ) لقد فهم زعماء المدينة االس��تيطان في 

القدس الش��رقية عل��ى انه الع��ودة الحقيقية الى 
صهي��ون ، وكان ذل��ك الفه��م سياس��يا بصورة 
علنية ، وقد تلخصت توراة السياسة االسرائيلية 
ف��ي المناطق التي ُضمت الى القدس  والذي اُقّر 
ك� »ه��دف قومي« تحديد النس��بة بين الس��كان 
اليهود والع��رب بمعدل 76% ، وكان ذلك على 
حساب السكان العرب في المدينة ، اذ ان معدل 
ازدي��اد عددهم ظل ، طوال العام اعلى منه لدى 
الس��كان اليهود، ومع ذلك فقد ُبنيت لهم وحدات 

سكنية اقل كثيرا مما ُبني لليهود ( )35( .

ام��ا سياس��ة االزدواجية التي ف��ي التعامل مع 
الع��رب المقدس��يين فتتوض��ح والس��يما حي��ن 
شرعت سلطات االحتالل ببناء احياء يهودية او 
مستوطنات جديدة ، واستادا الى شراغائي نفسه  
» من حيٍن الخر اطلق سياس��يون اس��رائيليون 
بيانات عن )مش��اريع( بن��اء للقطاع العربي في 
القدس الكبرى ، ذلك كان على الدوام في توقيٍت 
مرب��ك ، تقريب��ا، كان��ت تلك البيان��ات موجهة 
لموازن��ة ق��رارات ببناء يهودي ، وتكش��ف في 
الغالب ، ان االم��ر اليعدو كونه اقواال التغطية 
له��ا ، وانه��ا اطلقت لض��رورات دعاوية« )36( 
وتدلي��ال على ه��ذه السياس��ة المزدوج��ة يمكن 
االش��ارة الى مثال معبر يتعل��ق بالميزانية التي 
خصصتها الس��لطات االس��رائيلية لبلدية القدس 
في عام 2016 ، فقد بلغت اقل بقليل من 7 مليار 
شيكل ، اي مايعادل دخل السلطة الفلسطينية من 
دون ام��وال الدعم الخارج��ي . وتبدو الصورة 
اكثر قتامة اذا ماعرف ان البلدية خصصت اقل 
من 10% لمناطق يس��كنها الفلس��طينيون الذين 
يشكلون اكثر من 35% من مجموع سكان مدينة 
الق��دس . واالمر الالفت في تلل��ك الميزانية ان 
نس��بة ال� 10% المخصصة للفلسطينيين تتضمن 
اقام��ة حدائق عام��ة كي تمنع بناء مس��اكن لهم 

فيها)37(  .
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 واس��تمرارا لسياسة المحتل االسرائيلي في 
ف��رض واقع االحتالل وتهويد القدس للس��نوات 
القادم��ة فقد اقر مجل��س التخطيط االعلى التابع 
للحكومة االسرائيلية مشروعا استيطانيا ضخما 
ف��ي القدس . اطل��ق عليه المخطط االس��رائيلي 
للقدس عام 2030 باقامة 68 وحدة استيطانية ، 
وسيرتفع عدد المستوطنين في القدس من 690 
أل��ف مس��توطن ال��ى 900ألف مس��توطن عند 
االنته��اء من المخطط ،، وهو تكملة لمش��روع 
عام 2020 ، ويش��مل المشروع اقامة 56 ألف 
وحدة اس��تيطانية عل��ى طول المنطق��ة الممتدة 
م��ن غرب مدينة رام اهلل ال��ى غرب مدينة بيت 
لح��م جنوبا ، ويتم تنفيذه حتى عام 2030 . وقد 
اعلن عن ه��ذا المخطط في ع��ام 2012 تحت 
اس��م »المخطط الهيكلي للقدس برقم 13261« 
، يدع��و ال��ى اقام��ة منطقة س��كنية اس��تيطانية 
جديدة عل��ى مس��احة700ر2دونم من اراضي 
فلسطينية تابعة لبيت جاال. كما يهدف المشروع 
االس��تيطاني الى اقامة 924 وحدة اس��تيطانية 
على مس��احة 498ر84 م2 بناء اجمالي فضاًل 
ع��ن مناطق تجارية ومؤسس��ات رياضية على 
ان تض��اف اليه��ا 300 وح��دة اس��تيطانية في 
المس��تقبل )38(. وق��د ت��م البدء بتنفيذ المش��روع 
في ش��هر تموز من الع��ام 2016  ويهدف الى 
تخفيض عدد الفلس��طينيين من 37% الى %12 
عند االنته��اء منه . وقد رصدت اس��رائيل 25 
ملي��ار دوالر لتنفي��ذه ، ويع��د ه��ذا المبلغ اكثر 
م��ن موازنة الس��لطة الفلس��طينية خالل عش��ر 
س��نوات .كما يهدف المخطط الى اخراج بلدات 
فلس��طينية كامل��ة م��ن القدس مث��ل قلنديا وكفر 
عق��ب والعيزرية وابو ديس التي التبعد س��وى 
كيلومت��ر واحد ع��ن المس��جد االقصى ، وضم 
كت��ل اس��تيطانية اقيمت على اراٍض فلس��طينية 

مص��ادرة الى الق��دس المحتلة ، وهي تبعد اكثر 
م��ن 10 كيلومتر عن االقصى مثل مس��توطنة 

»معاليه أدوميم« )39(.

   وتهدف اسرائيل من مخطط 2020 و2030 
الى تدميٍر واس��ٍع للوجود الفلسطيني في المدينة  
م��ع سياس��تها الرامي��ة له��دم 21 أل��ف منزل 
فلس��طيني بحج��ة البناء م��ن دون ترخيص مع 
س��حب 150 أل��ف بطاقة هوية من المقدس��يين 
لتكتمل حلق��ات التهويد والتهجير والتدمير التي 

تقوم بها سلطات االحتالل )40( 

اتخذت اس��رائيل خطوات ابع��د لتحقيق هدف 
تهوي��د القدس ، وتمثل ذلك ف��ي مجالين اولهما 
بناء الج��دار العازل وتهديد المس��جد االقصى، 
وثانيهم��ا مضاعف��ة مح��اوالت تغيي��ر الوضع 

القانوني والسياسي للقدس .

الجدار العازل:
بدأت اس��رائيل منذ ع��ام 1993 ، بع��د اتفاق 
اوس��لو بعزل الق��دس عن الضف��ة الغربية عبر 
حواجز عس��كرية نصبتها على طرقات القدس 
وفرضت على فلسطينيي الضفة الحصول على 
تراخيص للوصول الى ش��رق القدس . وشكلت 
انتفاض��ة االقص��ى الت��ي اندلعت ع��ام 2000 
محطة فارقة ف��ي تاريخ الصراع في االراضي 
الفلس��طينية المحتل��ة ، وضع��ت االحت��الل في 
حالة تأهب قصوى يح��اول معها منع العمليات 
الفدائي��ة قبل وقوعها ، وابتكر فكرة بناء الجدار  
لُتس��ّوق لالس��رائيلين على انها خشبة الخالص 

من عمليات المقاومة الفلسطينية  )41( .

وف��ي الواقع فان فك��رة بناء الج��دار تعود الى 
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عام 1992 اقترح اس��حاق رابين بناء جدار في 
اعقاب قتل مستوطنة في القدس   وفي العام ذاته 
بن��ت حكوم��ة رابين الجدار م��ع القطاع . وفي 
عام 1995 شكل اسحق رابين لجنة »شاحال« 
لمناقش��ة بناء ج��دار يفصل االس��رائيليين عن 
الفلس��طينيين ، كما كان شعار الحملة االنتخابية 
اليه��ود ب��اراك ع��ام 1999 » الس��الم عب��ر 

االنفصال ، نحن هنا ، وهم هناك«)42( .

هي��أ اس��تمرار عملي��ات المقاوم��ة بعد اطالق 
االحتالل عملية »السور الواقي« في آذار _ أيار 
2002 للقض��اء على انتفاض��ة االقصى مجاال 
لتكريس فكرة الجدار في الضفة الغربية بش��كل 
فعلي واالستناد الى هذه العمليات التي تستهدف 
ام��ن اس��رائيل لتش��كيل رأي عام مؤي��د لفكرة 
الجدار المادي بين االس��رائيليين والفلسطينيين  
لك��ن العامل االمني كان اق��وى ، وان تم تقديمه 

كسبب لبناء الجدار )43( .

ب��دأت اس��رائيل بناء الجدار ف��ي حزيران عام 
2002 في الضفة الغربية بما فيها القدس ويبلغ 
ط��ول الجدار حول الق��دس 142 كيلومترا  في 
حي��ن يبلغ مجمل طول الج��دار 712 كيلومترا 
، وارتفاع��ه مابي��ن 4 _ 8 أمتار  ويعادل طول 
الجدار أكثر من ضعفي طول )الخط االخضر( 
او مايع��رف بخ��ط الهدن��ة الممتد بي��ن الضفة 
الغربي��ة واس��رائيل بموج��ب اتفاقي��ة رودس 
لع��ام 1949 )44( ، ويق��ع المس��ار بمعظمه في 
االراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خارج 
مس��ار »الخ��ط االخضر« البال��غ 323 كيلوتر 

مربع )45( .

وتختلف مكون��ات الجدار باخت��الف المناطق 
والمواق��ع التي يش��يد فيها ، وهو يش��تمل على 
 ، الترابي��ة  والمم��رات   ، الش��ائكة  االس��الك 

والطرق المفروش��ة بالرمل ، بما يسمح بأقتفاء 
اي اثر ف��ي حال حدوث اختراق . كما يش��تمل 
الجدار على خنادق وكاميرات مراقبة وأس��يجة 
الكترونية  ومقاطع اس��منتية يص��ل طولها الى 
8أمت��ار ، وتترك��ز بش��كل خاص بي��ن القرى 
واالحياء )في المناط��ق الحضرية ( في القدس 

وطول كرم وقلقيلية )46( .

ويبين تتبع مس��ار الجدار والتفافاته في الضفة 
ان ثم��ة اس��بابا النش��ائه تتعلق بالمس��توطنات 
وتوس��يعها ، وبأمن المس��توطنين.وذكر تقرير 
ص��ادر في أيل��ول ع��ام 2005 ع��ن جمعيتي 
»مخطط��ون من اج��ل القدس« و)بتس��ليم( انه 
وبخ��الف ماتّدعي��ه الحكوم��ة ف��ان مخططات 
التوس��ع االس��تيطاني لعب��ت دورا مهم��ا ف��ي 
تخطيط مسار الجدار ، وفي بعض الحاالت فان 
التوس��يعات تشكل مستوطنة جديدة بكل ماتعنيه 

الكلمة )47( . 

وق��د اعترفت بلدية االحت��الل بان االعتبار في 
تحديد مس��ار ج��دار الفصل تدخله��ا اعتبارات 
اخ��رى. فه��و ليس ب��دواِع امنية ، بل سياس��ية 
وديموغرافية ، فهو كسكين يقطع شرايين الحياة 
ليشكل طوقا يخنق المدينة . ولقد اعترف رئيس 
بلدي��ة الق��دس منير بركات » باننا لس��نا بحاجة 
الى 60 ألف فلس��طيني يس��كنون خارج اسوار 
الج��دار« )48(  . ويعي��ش ف��ي المدينة 300ألف 
عرب��ي يحملون بطاقات الهوية الزرقاء ، و75 
ألفا يعيشون داخل الجدار فضاًل عن 125 ألف 

يعيشون خارجه)49( . 

وهك��ذا حرصت اس��رائيل عل��ى ان تكون 
الكتل االس��تيطانية الكبرى الواقع��ة في الضفة 
الغربي��ة على الجانب االس��رائيلي م��ن الجدار  
وه��و االم��ر الذي ين��درج ضمن سياس��ة خلق 
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حقائق على االرض بحيث تكون المس��توطنات 
ج��زءا من »دولةاس��رائيل« في ح��ال التوصل 
الى تسوية سياس��ية مع الجانب الفلسطيني  )50(  
وتهدف اس��رائيل من وراء ذل��ك الى المحافظة 
على تف��وق ديموغرافي يمي��ل لمصلحة اليهود 
على حساب الفلسطينيين . فمن جهة اولى  يعتبر 
ض��م الكتل االس��تيطانية الكبرى في الضفة الى 
المس��ار الداخلي للجدار ،ووضعها عمليا ضمن 
الح��دود الحالية لبلدية الق��دس ، تعزيزا للوجود 
اليه��ودي ف��ي المدينة. ومن جه��ة اخرى ، فان 
اخ��راج عدد من المناطق او القرى الفلس��طينية 
م��ن اطار الحدود البلدي��ة ووضعها على جانب 
الضفة من الجدار يعكس محاولة تقليص الوجود 
الفلس��طيني في القدس في ظ��ل التعامل مع هذه 
االحي��اء عل��ى انها جزء من الضفة واس��قاطها 
من حس��ابات الخدمات التي يفترض ان تحصل 
عليها من بلدية القدس بحكم انها تابعة لها )51( . 

واس��تكماال لسياس��تها ف��ي ه��ذا المج��ال ، 
اتخذت اس��رائيل اجراءات فصلت ومّيزت بين 
اهالي القدس ، بين من يقيم داخل الجدار العازل  
وبين من ُأجبر عل��ى االقامة خلف الجدار وهو 
ُمهدد بس��حب االقامة ، فضال ع��ن الصعوبات 

التي يجدها في التنقل والعمل )52( .

   كذل��ك فان اس��رائيل اس��تغلت بن��اء الجدار 
لتحقي��ق م��آرب اخرى ، اذ اعترف المستش��ار 
القضائي الس��ابق الس��رائيل مئير ش��مغار بان 
ج��دار الفصل العنصري ال��ذي ُاقيم حول مدينة 
القدس يتيح للقيم على اموال الغائبين ان يستولي 
على امالك الفلس��طينيين الذين يس��كنون خارج 
الج��دار . وه��ذا الوضع الناش��يء ع��ن الجدار 
سلب من الفلسطينيين اراضيهم وممتلكاتهم التي 

انتقلت الى الحارس على امالك الغائبين )53( .

فض��اًل ع��ن تاثير الج��دار العازل على س��لب 
اراضي الفلس��طيين  وممتلكاته��م ، فانه فرض 
قي��ودا عل��ى تح��ركات المقدس��يين، اذ تس��بب 
الجدار العازل بتقييد وصول عش��رات االالف 
من المس��لمين والمس��يحيين من الضفة الغربية 
وقطاع غزة الى االماكن المقدس��ة في القدس ، 
الس��يما في المسجد االقصى وكنيس��ة القيامة . 
وهو هدف يصب في نهاية المطاف في مصلحة 
سياسة التهويد التي تسعى اسرائيل لجعلها امرا 

واقعا مع مرور الوقت .

المسجد االقصى 

مع احت��الل اس��رائيل للقدس الش��رقية في 
العام 1967 أرس��ى موش��ي ديان وزير حرب 
اس��رائيل موقف��ا اتبعته الحكومات االس��رائيلية 
المتعاقب��ة ، وذل��ك بحظ��ر دخول اليه��ود الى 
االقصى العتبارات تتعلق بالش��ريعة اليهودية . 
اال ان تغيرات طرأت على هذا الموقف وصلت 
عام 1996 الى اصدار مجلس حاخامات الضفة 
الغربية )التيار الديني الصهيوني( فتوى تس��مح 
لليهود، وتش��جعهم على زيارة االقصى وتحث 
كل حاخ��ام على الذهاب الى االقصى وارش��اد 
رعيت��ه ح��ول طريقة الزي��ارة وفق الش��ريعة 
اليهودي��ة . وكان��ت هذه الفت��وى مقدمة لفتاوى 
الحقة س��محت بتزاي��د االقتحامات، م��ع تزايد 
محاوالت اداء صلوات تلمودية في المسجد )54( 

وف��ي الواقع ف��ان تحقيق الوج��ود اليهودي في 
المس��جد االقص��ى هدف دائم لالحت��الل ، وهو 
ج��زٌء م��ن مش��اريع التهويد الت��ي يتعرض لها 
المسجد االقصى خاصة والقدس بشكل عام  هذا 
الهدف الذي تتم ترجمته عبر مس��ارين ؛ االول 
ه��و حض��ور االقصى ف��ي الخطاب السياس��ي 
والديني لدى االحتالل ، والمس��ار الثاني اكمال 
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االحت��الل فرض س��يطرته عل��ى االقصى بعد 
الحفري��ات العديدة التي تتموضع حول االقصى 

وفي محيطه )55( .

مش��اريع التهويد التي يواجهها االقصى تتجلى 
في عدد من االنساق التهويدية . فالى جانب حادث 
احراق المس��جد االقصى في الحادي والعشرين 
من آب عام 1969 ، واصلت اس��رائيل سياسة 
منظمة لتقويض االثار االسالمية وتدميرها بدًء 
به��دم وازالة العدي��د من المس��اجد واالضرحة 
واالماك��ن االثرية التي تع��ود لعهود طويلة من 
التاري��خ العربي واالس��المي، ومرورا باجراء 
الحفريات االثرية ح��ول قبة الصخرة .وخالفت 
اس��رائيل كل ماهو متبع وش��ائع في العالم عند 
البحث عن االثار باستخدام طرق الحفر اليدوي 
وآليات ضخمة للحفر واجهزة متطورة الحداث 
موج��ات اهتزازية ضخمة ، وش��ق نفق طولي 
تحت الس��ور الجنوبي للمسجد ، بهدف مقصود 
ه��و تقويض  المس��جد من االعمدة واالس��وار 
والج��دران )56( . ووص��وال ال��ى منتصف العام 
2016 كان ع��دد االنف��اق الت��ي حفرتها تحت 
االقصى وفي محيطه قد بلغ 63 نفقا وحفرية)57( 

ويس��عى االحت��الل لتكريس س��يطرته الكاملة 
على االقصى ، وفرض نفسه كمرجعية الدارته 
م��ن خالل ف��رض التقس��يم الزمان��ي والمكاني 
للمس��جد بين المس��لمين واليهود ، السيما وانها 
نجحت في تحقيق ه��ذا الهدف من خالل ابتالع 
نصف الحرم االبراهيمي وتحويل جزء منه الى 
كنيس يهودي ، رغم مخالفة ذلك للقانون الدولي 
الذي يحظر على اس��رائيل تغيير هوية االماكن 

التاريخية او طمس معالمها )58( .

حاولت اس��رائيل ايج��اد موطيء ق��دم لها في 
المس��جد االقصى م��ن خالل اس��اليب جديدة ، 

تمثلت في االقتحامات المتكررة من المستوطنين 
اليهود وحتى المسؤولين الرسميين االسرائيليين 
فف��ي عام 2000 اقتحم أرئيل ش��ارون مع عدد 
من اعضاء »الكنيس��ت )البرلمان االسرائيلي( 
» برفق��ة جن��ود اس��رائيليين المس��جد االقصى 
مم��ا ادى ال��ى انفجار انتفاض��ة االقصى بوجه 
االحت��الل)59( وتهدف اس��رائيل من االقتحامات 
المتكررة  الى التمهيد للوصول للتقسيم المكاني 
للمس��جد ، نظرا الى تمك��ن االحتالل من خالل 
ف��رض االم��ر الواق��ع ، الحف��اظ عل��ى وتيرة 
االقتحامات خالل االوقات الصباحية ، والمضي 
ف��ي جع��ل وج��ود المس��توطنين ف��ي االقصى 
امرا واقعا , وتؤش��ر االرق��ام المتصاعدة لعدد 
االقتحامات للمس��جد االقص��ى حقيقة المخطط 
االس��رائيلي تجاه االقصى . فعلى س��بيل المثال 
س��جل عام 2016 اعلى نس��بة لعدد المقتحمين 
اليه��ود لالقصى منذ احتالل القدس عام 1967  
اذ بل��غ عددهم 806ر14 مقتحم��ا بزيادة مثلت 
نس��بة 28% عن نس��بتهم في عام 2015 ، فيما 
زادت نسبتهم 150% بالمقارنة مع عام 2009. 
اما عدد من تس��ميهم اس��رائيل »السياح« الذين 
يقتحمون االقصى فقد بلغ )217620 ( يضاف 
الى ذلك 1165 جنديا اقتحم االقصى خالل عام 

 . )60( 2016

وترجع اس��باب هذه الزيادة الكبيرة في عدد 
مقتحمي االقصى ال��ى نجاح االحتالل في تقييد 
المصلي��ن والمرابطين والمرابط��ات وحراس 
االقصى ، وحظر واغالق عشرات المؤسسات 
في القدس والداخل الفلسطيني الداعمة لالقصى 
. فعل��ى س��بيل المث��ال اص��در وزي��ر الحرب 
االس��رائيلي بتاريخ التاس��ع م��ن ايلول 2015 
ق��رارا بحظ��ر ماس��ماه »تنظيم��ي المرابطين 
والمرابطات« . وفي تش��رين الثان��ي من العام 
نفس��ه  حظرت اس��رائيل الحركة االسالمية _ 
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الجناح الشمالي مع 17 مؤسسة تابعة لها ، وهو 
مااث��ر في حركة الرب��اط والتصدي لالحتالل . 
وتس��تهدف اس��رائيل رواد االقص��ى بالضرب 
واالعتق��ال واالبع��اد وفرض الغرام��ات ، الى 
جانب ف��رض القيود العمرية عل��ى المصلين ، 
واغالق بوابات المس��جد االقصى للضغط على 

المقدسيين ومنعهم من المجيء لالقصى )61( .

ح��اول المجتمع الدولي التصدي لالجراءت 
االسرائيلية بشأن القدس عبر المنظمات الدولية 
واجهزته��ا االمختلف��ة ، وم��ن خ��الل االتح��اد 
االورب��ي والفاتيكان ، فقد ص��در عن الجمعية 
العمومي��ة ومجلس االمن ، ومجل��س الوصاية  
واليونس��كو، ومنظم��ة العمل الدولي��ة ، ولجنة 
حق��وق االنس��ان ماينوف ع��ن المئة ق��رار)62( 
تش��جب تدابير اس��رائيل على انواعه��ا لتغيير 
الوض��ع الخ��اص بمدين��ة الق��دس ، ولكن دون 
ج��دوى . اذ لم تس��تجب اس��رائيل الي من تلك 
الق��رارات ، وقابلتها بتجاهل تام واصرار على 

مواصلة سياستها المعلنة بشأن القدس .   

مشاريع التسوية االسرائيلية وحقيقة المخطط 
االسرائيلي تجاه القدس : 

منذ احتاللها القدس لم تألُ اسرائيل جهدا في 
س��بيل طرح مشروعات لتس��وية قضية المدينة 
المقدس��ة ، وهذا يؤك��د ان موق��ع مدينة القدس 
على خارطة هذه المشروعات ومركزيتها ليس 
في السياسات االس��رائيلية فقط  وانما في الفكر 

السياسي السرائيل عموما .

وعل��ى الرغم م��ن تباين اس��ماء وتواريخ هذه 
المش��اريع واختالف االطروحات التي اوردتها  
اال ان العنص��ر الرئيس والحاس��م فيها جميعها  
تأكيده��ا على العقي��دة الصهيونية في التمس��ك 

بالق��دس، ومواصلة االس��تيطان فيها، ورفض 
ازالة المستوطنات .

بل��غ ع��دد ه��ذه المش��اريع اكثر من عش��رين 
مش��روعا )63( ، ومن المهم التذكير بحقيقة مهمة  
وهي ان معظم هذه المش��اريع ُطرحت من قبل 
الحزبين الحاكمين في اس��رائيل العمل والليكود  
وه��ي ان اختلف��ت ظاهريا في اس��اليب التكتيك 
والم��دار الزمن��ي لتحقيقه��ا ، ف��ان المنظوم��ة 
االس��تراتيجية لاله��داف البعي��دة المدى بش��أن 
المس��ائل الجوهرية للسياس��ة االس��رائيلية من 

الثوابت التي التحتمل التغيير .

فمب��ادرة ش��ارون ع��ام 1989، مث��ال، والتي 
ج��اءت بهدف وقف وتصفي��ة االنتفاضة اكدت 
على ان »القدس ستبقى موحدة« ، دون اي مكان 
لالخري��ن فيها ، وفي اي تس��وية يت��م التوصل 
اليه��ا ، ف��ان االم��ر س��يبقى بأيدي اس��رائيل ، 
والجيش االسرائيلي، والشين بيت )جهاز االمن 
الداخلي( س��يكون لها مطلق الحرية في الحركة 
والعمل » )64( .اما مبادرة الس��الم االس��رائيلية 
لعام 1989 وهي المبادرة التي اقرتها الحكومة 
االس��رائيلية بخصوص انه��اء حالة الحرب مع 
الدول العربية وتص��ورات الحل لعرب الضفة 
وقط��اع غزة ، والس��الم م��ع االردن ، فانها لم 
تتط��رق ال��ى الق��دس نهائي��ا . وفي مناقش��ات 
الكنيس��ت للمب��ادرة اكد اس��حق ش��امير رئيس 
الحكومة الموقف من القدس قائال )طرح بعض 
االعضاء نقاطا مختلفة تتعلق بمبادرة الس��الم ، 
فق��د طرحوا مثال موض��وع القدس .. ان القدس 
ليست جزءا من المبادرة  القدس عاصمة شعبنا 

االبدية وعاصمة دولتنا االبدية( )65( .

   االطروح��ات االس��رائيلية التقليدي��ة بش��أن 
الق��دس لم تختل��ف حتى في التس��ويات الالحقة 
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الت��ي بدأت من��ذ مؤتمر مدريد مرورا بأوس��لو 
وانته��اءا بمفاوض��ات الح��ل النهائ��ي بكام��ب 
ديفيد)الثانية(  فاذا كانت مشاريع السالم جميعها 
حس��ب التصور االس��رائيلي معُدة النهاء عقود 
من الصراع مع جيرانها العرب والوصول الى 
صيغ حٍل للمش��اكل القائمة معهم فان القدس في 
اط��ار هذا المش��روع ظلت في اط��ار االجماع 
االسرائيلي على اهميتها ، وُأرجا البحث حولها 
الى مفاوضات الح��ل النهائي . وهذا يؤكد قول 
بن جوريون  انه المعنى السرائيل بدون القدس  

والمعنى للقدس بدون جبل الهيكل )66( .

فعل��ى الرغم م��ن الس��ياق الظاه��ري المعلن 
للحكوم��ات االس��رائيلية المتعاقبة منذ اوس��لو  
وحت��ى االن بخص��وص التوق��ف ع��ن بن��اء 
مس��توطنات جدي��دة ف��ي الق��دس وباق��ي مدن 
الضف��ة الغربي��ة ، االانه جرى دائم��ا االلتفاف 
حول ه��ذه النقطة بزي��ادة الكثافة الس��كانية في 
ه��ذه المس��توطنات لتحويلها الى قالع بش��رية 
واقتصادية تحطم النس��يج التاريخي والجغرافي 
والبش��ري بين االراض��ي الفلس��طينية المحتلة 
)67( وتعك��س تصريحات احد مس��ؤولي الليكود 

الكب��ار طبيع��ة المخطط��ات االس��رائيلية تجاه 
الق��دس بالتأكيد على ان هدف اس��رائيل النهائي 
هو)الق��دس الكب��رى الموس��عة ، يهودي��ة نقية  
وكتل��ة اس��تيطانية ضخم��ة تمزق وال��ى االبد 

الوحدة الجغرافية للضفة الغربية( )68( .

ويشمل هذا المخطط في المرحلة االولى وصل 
االجزاء الشرقية)اليهودية( في القدس باجزاءها 
الغربية ، وتحويل االحياء العربية في القدس الى 
»جيت��وات« فقيرة ومعزولة يتم تفتيتها تدريجيا 
ال��ى وحدات س��كنية صغيرة ج��دا وصوال الى 
تطويق القدس بالحزام االس��تيطاني  واستكمال 

تهويده��ا في مرحلة الحقة مع مايرافق ذلك من 
سياسات تمييزية وتعسفية الجبار عرب القدس 
على الرحي��ل او بيع اراضيه��م للوافدين الجدد 

من اليهود)69( .

ورغم اعالن اس��رائيل منذ مرحلة أوس��لو عن 
نواياها الس��لمية النه��اء صراعها م��ع العرب 
وعن اس��تعدادها لتقديم تنازالت النقاذ »عملية 
الس��الم« ، اال ان الوقائ��ع عل��ى االرض تؤكد 
عكس ذلك . فضاًل عن رفض اسرائيل المستمر 
للتفس��ير العرب��ي للقرار 242 ال��ذي يدعو الى 
انس��حابها من كافة االراض��ي المحتلة بعد عام 
1967 ، فان الالءات االسرائيلية بشأن مناقشة 
قضية القدس مازالت من ثوابت السياسة االمنية 
السرائيل . ومرور اكثر من عقدين على اوسلو 
اثبتت ان المفاوضات السلمية ، كما يؤكد كاتب 
عربي تحولت الى » مفاوضات للمفاوضات » 

فقط )70( .       

االصرار االس��رائيلي على مركزية القدس في 
المفاوضات  االستراتيجية االسرائيلية، وتجيير 
مع العرب لصالح حسمها للمصلحة االسرائيلية 
تجلت في قم��ة كامب ديفيد الثاني��ة التي عقدت 
ف��ي الوالي��ات المتحدة ف��ي الحادي عش��ر من 
تموز عام 2000 بحض��ور الرئيس االمريكي 
بيل كيلنتون لدفع المفاوضات بين الفلس��طينيين 
واالس��رائيليين الى امام بعد ان وصلت االمور 

بينهما لطريق مسدود .

فقبي��ل س��فره ال��ى كامب ديفي��د وج��ه ايهودا 
باراك رئي��س الوزراء االس��رائيلي خطابا الى 
االسرائيليين اكد فيه مجددا تمسكه ب� »الخطوط 
الحمر« اي النقاط الخمس��ة الت��ي قال انها غير 
قابلة للتفاوض . واكد ان القدس س��تظل موحدة 
تح��ت الس��يادة االس��رائيلية ،وان اس��رائيل لن 
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تنس��حب ابدا من كل االراضي الفلسطينية التي 
احتلت عام 1967 ، وان المستوطنات الرئيسة 
الت��ي يعيش فيها نح��و 80% من المس��توطنين 
سُتظم الى اسرائيل ، وانه لن ُيسمح ابدا للالجئين 
الفلس��طينيين العودة الى اس��رائيل ، ولن ُيسمح 
لجيش اجنبي باالنتشار غرب نهر االردن )71( .

ط��رح ب��اراك في كام��ب ديفي��د ، مراهناعلى 
الس��لطة  وضع��ف   ، العربي��ة  االنقس��امات 
الفلسطينية نتيجة التشرذم الداخلي والسيما تجاه 
مسار التس��وية ، تصوراته التفاق شامل ُيّرسم 
انه��اء الص��راع الفلسطيني_االس��رائيلي ، في 
مقابل فقط، اعتراف اس��رائيل بدولة فلس��طينية 
دون حدود، والتك��ون القدس عاصمتها ،وتقوم 
عل��ى 88% )72( م��ن اراض��ي الضف��ة وقطاع 

غزة)73( .

لم يحَظ االقتراح االسرائيلي بموافقة الفلسطينيين 
، فاضطر ب��اراك الى التراجع والقبول بمقترح 
اميركي يقضي بتقسيم القدس الى ثالث قطاعات 
: قطاع تحت السيادة االسرائيلية ؛ وقطاع تحت 
السيادة الفلسطينية ؛ ويوضع قطاع تحت سلطة 

الفلسطينيين االدارية)74( .

 وال��ى جان��ب ذلك اقت��رح احد اعض��اء الوفد 
االس��رائيلي وهو ش��لومو بن_عامي ،انموذجا 
اطل��ق علي��ه »حكم خ��اص بالبل��دة القديمة« . 
وحسب هذا االقتراح يحصل الفلسطينيون داخل 
اس��وار البلدة القديمة على حقوق ادارية كاملة ، 
وعلى حكم ذاتي ش��به كامل، شرط بقاء القانون 
المطب��ق على هذه المناطق اس��رائيليا . وفضاًل 
عن ذلك تفرض ادارة فلسطينية دينية كاملة على 
الح��رم القدس��ي يطلق عليها )س��يادة دينية ( او 
)سيادة على امالك الغائب(   وطالب بن_عامي 
رس��ميا ،الول مرة ، ان يحصل االس��رائيليون 

على زاوية صالة في الحرم القدس��ي بالتنس��يق 
مع الحاخامية اليهودية الرئيسة )75( .

االقتراح��ات االميركية_ االس��رائيلية واجهت 
تصلب��ا واضحا من الوفد الفلس��طيني الذي كان 
يرأس��ه آنذاك الرئيس ياس��رعرفات، اذ رفض 
الرئي��س عرفات االقتراح قائ��ال:« انها تنتقص 
من حق��وق الفلس��طينيين والعرب والمس��لمين 
والمس��يحيين في المدينة المقدس��ة ، التي اقرتها 
ق��رارات الش��رعية الدولي��ة » . وع��ّد عرفات 
اطروحات االسرائيليين بش��أن القدس »خطوة 
صغي��رة في االتج��اه الصحيح م��ن جهة  لكنها 
م��ن جه��ة اخ��رى ، مش��وهة وخط��رة ج��دا، 
والس��يما الحديث عن تقاسم السيادة على مافوق 
الحرم القدس��ي وتحت��ه« . واتهم االس��رائيليين 
»بالتخطي��ط لهدم المس��جد االقصى ، وبتحويل 
الص��راع الفلسطيني_االس��رائيلي ال��ى حرب 

دينية« )76( . 

وف��ي خطابه ال��ى الرئيس االمريك��ي كلينتون  
وال��ذي طالب في��ه بانه��اء المحادثات ، اش��ار 
عرفات الى » عدم وجود مقترحات بناءة بشأن 
القضية الجوهرية المتعلق��ة بالقدس واللالجئين 
والحدود« ، وانه » اليمكن ان يتخيل حال عادال 
م��ن دون الق��دس عاصمة للدولة الفلس��طينية ،  
ومن دون سيادة فلس��طينية كاملة على االماكن 

االمقدسة عامة« )77( . 

اثبت��ت طروح��ات باراك في كام��ب ديفيد  بما 
اليدعو للش��ك ع��دم االس��تعداد الحقيقي ، حتى 
من جانب من ُيحس��بون على معس��كر الس��الم 
ف��ي اس��رائيل ، لدف��ع متطلب��ات ه��ذا الس��الم 
واس��تحقاقاته . وان تل��ك الطروحات لم تتجاوز 
حس��ب البيان الذي صدر عن حرك��ة المقاومة 
االس��المية »حماس« اثن��اء انعقاد المؤتمر عن 
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»ذّرالرم��اد في العيون« باالع��الن عن »دولة 
فلس��طينية منقوصة الس��يادة،مقطعة االوصال، 
يتم تحديد حدودها وس��لطاتها م��ن جانب العدو 

الصهيوني« )78( .

مع ذل��ك ، فان باراك وقبيل عودته  الى تل 
ابيب تراجع عن مقترحاته بسرعة قائال » مادام 
لم يتم ابرام اتفاق س��الم فان االفكار االسرائيلية 
كلها التي ُطرحت ف��ي المفاوضات ُملغاة« )79(     
واع��اد باراك تأكيد موقفه من القضايا الرئيس��ة 
الت��ي نوقش��ت في القم��ة ، ف��ي التصريح الذي 
صدر عن��ه في اليوم التالي النته��اء قمة كامب 
ديفيد مباش��رة ، حينما اش��ار ال��ى )اننا لم نكن 
مس��تعدين للتخلي عن ثالثة اش��ياء هي( : امن 
اس��رائيل ، االشياء المقدس��ة بالنسبة السرائيل  
وح��دة ش��عبنا )80( . )وبش��أن الق��دس ذكر( لقد 
قاتلت طوال حياتي من اجل االمن االسرائيلي، 
وه��ا انا أؤك��د انني لن اوافق عل��ى التخلي عن 
المصال��ح الحيوية لالمن االس��رائيلي  وتدعيم 
القدس الكبرى باغلبية يهودية راس��خة لالجيال 

القادمة  )81( . 

تنص��ّل ب��اراك م��ن تعهدات��ه ، وتراجع��ه 
الس��ريع ل��م يمنع هب��وب عاصفة سياس��ية في 
وجه حكومته، جعل مصيرها في مهب الريح . 
فاالحزاب االسرائيلية المتشددة عّدت مقترحات 
باراك في القمة تج��اوزا لكل الخطوط الحمراء 
بالنس��بة للقدس ، واتهمته بتقديم تنازالت خطرة 
وحكومت��ه   . االس��رائيلية  المحرم��ات  تم��ّس 
االنتقالية نفس��ها تعرضت لهّزة عنيفة بانسحاب 
احزاب اليمين منه��ا)82(. وهو ماأدى الحقا الى 
س��قوطها ، ووصول اليمين المتشدد الى الحكم 
بزعام��ة رئيس الليك��ود أرئيل ش��ارون ، بكل 
مارافقه��ا م��ن تعقيدات م��ع تفاق��م العنف ضد 

الفلس��طينيين ،وعودة لغة التش��نج والتشدد الى 
السياسة االسرائيلية .

من��ذ س��قوط حكوم��ة ش��ارون ووص��وال 
ال��ى تش��كيل بنيامين نتنياه��و لحكوم��ة جديدٍة 
ف��ي اس��رائيل  منتص��ف عام 2015 لم تش��هد 
المواقف االسرائيلية تجاه القدس اختالفا جذريا 
م��ن مختلف التيارات واالحزاب السياس��ية في 
اس��رائيل ، اذ ان هن��اك وحدة ف��ي مواقف هذه 
االحزاب بخصوص القدس،اذ ليس هناك تفاوتا 
جديا بينها في قضايا االس��تيطان والتهويد التي 
ُتعُد سياسة ممنهجة منذ عام 1948 مرورا بعام 
1967 ووصوال للوقت الحالي ، والخالف الذي 
يظه��ر بينها بين الحين واالخ��ر انما هو توزيٌع 
لالدوار وال يش��كل تأثيرا جوهريا على االتجاه 
العام داخل اس��رائيل من خالل التمسك بالقدس 
كعاصمٍة موحدٍة ابدي��ٍة النقاش فيها ، فالموقف 
االسرائيلي غير قابٍل للتسوية بما يتعلق بالقدس 

ومن يخرج عن هذا االجماع فهو غير مؤثٍر .

وفي ظ��ل حكومة نتنياهو ُاغلق الباب تماما 
امام اي تس��وية سياس��ية مع السلطة الفلسطينية 
تلبي الحد االدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني 
. اذ دخل��ت المفاوض��ات بي��ن الطرفين مرحلة 
جم��ود حقيق��ي فاقم م��ن الوض��ع المحتقن في 
االراض��ي الفلس��طينية ،واس��هم ال��ى جان��ب 
اس��تراتيجية االحت��الل واالس��تيطان، بالحفاظ 
عل��ى الوضع القائم ، والتمس��ك بسياس��ة ادارة 
الص��راع بدل حّله اعتقادا بانها االقل ضررا او 

االكثر منفعة للمصالح االسرائيلية)83( .

واذا كانت سياس��ات نتنياهو اليمينية قد وجهت 
ضربة قاس��ية ال��ى المفاوضات وف��رص اقامة 
الدولة الفلس��طينية وعاصمتها القدس الشرقية، 
فق��د اطاح��ت االنتفاض��ة الفلس��طينية باوه��ام 
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الحكوم��ة االس��رائيلية بتوفير االم��ن والهدوء 
لالسرائيليين من خالل التمسك بسياسة الوضع 
القائم ، واعادت احياء النقاش حول الموقف من 
مصير الق��دس . ففي مقابل صدور دعوات الى 
ض��رورة االنفصال عن الفلس��طينيين ليس في 
الضفة الغربية فحسب، بل عن احياء عربية في 
القدس الش��رقية المحتلة ايضا،اظهرت مكونات 
الحكوم��ة الحالية تمس��كا وتصلبا وتش��بثا اكبر 
ب�القدس الموحدة كعاصمة للدولة اليهودية«)84(   
ه��ذه التط��ورات اس��قطت وال��ى االب��د حجج 
المراهنين على التغيير في الس��لوك االسرائيلي 
ازاء القضاي��ا الرئيس��ة في الص��راع العربي_ 
االسرائيلي ، واثبتت ان االرضية المشتركة بين 

االسرائيليين اكبر بكثير مما يفرقهم .

عل��ى اية ح��ال عبأت اس��رائيل منذ تأسيس��ها  
المؤتم��ر الصهيوني العالمي للدعوة لش��عارها 
ومخططاته��ا . وحاول��ت عب��ر جناحه��ا ف��ي 
المؤتم��ر الصهيون��ي)85(، انت��زاع االعت��راف 
الدول��ي واالمريك��ي والس��يما ، بضمها للقدس 
الغربي��ة ، اضاف��ة للقدس الش��رقية ، ودوائرها 

الثالث عاصمة ابدية موحدة لها. 

يب��دو ان اس��رائيل ، وم��ن وراءه��ا المؤتمر 
الصهيون��ي قد نجحتا بم��رور الوقت في تجيير 
الموق��ف االمريك��ي لصال��ح مخططاته��ا تجاه 
المدينة المقدس��ة ، بعد ان ت��راوح ذلك الموقف 

طويال بين التردد والتأييد المشروط .

تقويم واستتناج :
    ُتع��د الق��دس م��ن اعق��د القضاي��ا واكثرها 
صعوبة ف��ي الصراع العربي _ االس��رائيلي ، 
لم��ا لها من دالالت روحية ورمزية يتالزم فيها 

البعدين السياسي واالستراتيجي .

وُتعد اس��تراتيجية الالءات الثالث /المناقش��ة 
لموض��وع الق��دس / ال ألقامة دولة فلس��طينية 
مس��تقلة /ال إلزال��ة المس��توطنات / من ثوابت 
السياسة االسرائيلية ببعديها الخارجي واالمني .

 وادرجت اسرائيل ،منذ احتاللها للقدس،.جميع 
مخططاتها تحت ش��عاٍر واحد هو«وحدة القدس 
واع��ادة توحيده��ا عاصمة ابدية الس��رائيل« ، 
وعبأت جميع قنواتها الدبلوماس��ية ،والسياسية، 
الدول��ي  الع��ام  ال��رأي  القن��اع  واالعالمي��ة 
واالط��راف الدولي��ة االخرى بتدابيرها بش��أن 

المدينة المقدسة .

  ومن قراءة المشاريع االسرائيلية بشأن القدس 
يمكن االستدالل على حقيقة مهمة :وهي ان هناك 
قواسم مشتركة بين االسرائيليين ُتجمع على عدم 
العودة الى حدود عام 1967 ، او على موضوع 
الق��دس بال��ذات ، فلم يرد على لس��ان اي زعيٍم 
لحزب العمل او الليكود)االحزاب الرئيس��ة في 
اس��رائيل ( ، او الفصائل المختلفة، رغم مابينها 
من اختالفات او تباينات في المواقف السياس��ية  
اي كالٍم او تصريٍح عن نية اس��رائيل في اعادة 
النظ��ر في الءاتها المتع��ارف عليها وباالخص 
ف��ي موض��وع الق��دس . ومواق��ف الحكومات 
االسرائيلية بعد س��نوات من بدء عملية التسوية 
تؤك��د ه��ذه الحقيق��ة . فالمواقف وال��رؤى التي 
بات��ت تعلنها هذه الحكوم��ات منذ انخراطها في 
ما يسمى بالعملية الس��لمية ، رغم كل الضجيج 
االعالمي الذي رافقها ح��ول )التنازالت( التي 
قدمته��ا بخص��وص بع��ض القضاي��ا تتناقض 
جوهريا مع أسس ومبادئ مؤتمر مدريد واتفاقية 
أوس��لو وما اعقبها، سواء فيما يتعلق بالقدس او 
المس��توطنات ، او مبدأ االرض مقابل السالم ، 
مما اصاب عملية التس��وية في مجملها بالركود 

وهددها في اسسها ومستقبلها .
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ول��كل هذه االس��باب فان اس��رائيل س��تراهن 
على عام��ل الزمن لف��رض ارادتها بخصوص 
القدس ، وستس��عى جاهدة بكل وسائل التسويف 
والمماطلة الى تأجيل البت في القضايا الش��ائكة 
بينها وبي��ن العرب ، والفلس��طينيين خصوصا 
آلجاٍل غير محددة ، امال في ان يساعدها الوقت 
وحالة االنقسام والضعف العربيين ، في فرض 
حلولها الخاصة ، وارادتها على الطرف المقابل 

وحت��ى في ظ��ل الوض��ع العائ��م والمختل في 
مفاوض��ات الجانبين ، فثمة خط��ر كامن ودائم 
يب��دو قريب��ا م��ن االفق : ه��و خط��ر ان تقرر 
»مفاوض��ات الس��الم« الراهن مس��تقبل القدس 
في ظ��ل االنح��راف الواضح في مي��زان القوة 
التفاوضي��ة لصالح اس��رائيل ، وق��درة االخيرة 
على توظيف الوضع الدولي لصالح مخططاتها 

بشأن القدس .

وهك��ذا تتح��ول قضية القدس من ش��أٍن عربي 
واسالمي الى مس��ألة التتعدى مفاوضات ثنائية 
اسرائيلية _فلسطينية ، وفي ظل اختالل خطير 

لموازين القوى بين الطرفين .

ولك��ن ثمة عنصر فاعل ط��رأ على التوازنات 
متمث��ال  واالس��رائيليين  الفلس��طينيين  بي��ن 
باالنتفاض��ة الفلس��طينية المس��تمرة من��ذ اكثر 
من عق��د ونصف )رغ��م انقطاعها بي��ن الحين 
واالخر(التي تشكل ضاغطا حقيقيا على الفاعل 
االس��رائيلي ، وايضا ُتهيأ خيارًا مهمًا للس��لطة 
الفلس��طينية بين ان تختار التسوية كمسار لها او 
تلج��أ الى خيار االنتفاض��ة كخيارجدي للضغط 
عل��ى الجانب االس��رائيلي وانت��زاع التنازالت 
منه الس��يما على صعيد الق��دس .مع ذلك ، فان 
التجربة التاريخية اكدت ان الأمن وال اس��تقرار 
في الش��رق االوس��ط ما لم تس��تقر اوضاع هذه 

المدينة المقدسة ، كما اكدت ايضا ان التسويات 
المفروض��ة وغير المرضي عنها من اصحابها 

التدوم ، وُتبقي النار تحت الرماد .
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المقدمة 
يحتاج اي انس��ان الى هوية تعطيه ش��عور 
باالنتم��اء ، ق��د تختلف ه��ذه الهوي��ة باختالف 
االزمن��ة و االماك��ن ، كأن تك��ون هوية دينية ، 
او اقتصادية او سياس��ية او اثنية ، لكنها ال تزال 
مطل��ب مه��م ، ذلك انه��ا تعطي معن��ى و داللة 
لوجود االنس��ان ضمن جماعة . و لعل  االنسان 
الفلس��طيني م��ن اكث��ر الن��اس ادراكا الهميتها 
وف��ي نفس الوق��ت من اكثرهم تمس��كا بها فهي 
دليل عل��ى انتمائه لوطنه ، ولك��ن هذه الهوية � 
الهوي��ة الفلس��طينية � واجهت و تواجه مش��اكل 
ع��دة و بالتال��ي واجه حامليها ذات المش��اكل ، 
فق��د تعرضت للنفي والش��تات ووجهت س��هام 
النق��د لها س��واء من حيث ع��دم ارتباطها باقليم  
نظ��را لس��يطرة دولة اخرى علي��ه تحمل هوية 
مختلف��ة ، او الن حامليها مش��تتون في اصقاع 
العالم و اخذوا بحمل هويات اخرى مختلفة عن 
هويته��م االصلية و بالتالي امكانية تحولهم عنها 
او نس��يانهم لها بمرور الزمن ، وهذا ما نحاول 
بحثه هنا من خالل الحديث � وفق منهج وصفي 

واحيان��ا مقارن مع المنهج التاريخي طبعا � عن 
بدايات ظهور الهوية الفلس��طينية وكيف تشتت 
م��ع الهجرات الفلس��طينية المتع��ددة ، و ما هي 
مواق��ف المهاجري��ن  انفس��هم م��ن هويتهم في 
مجتمعات اللجوء � و هنا نتحدث عن مجتمعات 
اللجوء الغربية حصرا � و هل استطاعوا الحفاظ 
عليه��ا بش��كلها االصلي ام تداخل��ت مع هويات 

المجتمعات المضيفة .

 » ان��ا  فلس��طيني ، لقد ول��دت في القدس ، 
ب��دات بان اكون فلس��طينياً  ، ثم ب��داوا يطلقون 
عل��ٌي ش��خص ال يمتلك وط��ن ، لقد اس��موني 
الج��ئ بعد ان اصبحت بال دولة . ثم اطلق علي 
س��وري ، لبناني ، اردني ، كما تشاء . ثم اخذوا 
يسموني ارهابي . اليوم ، علمت من البروفسور 

خيوتمان بانني في االصل يهوديا .«*

تمث��ل الهوية ام��را طبيعيا لمعظم ش��عوب 
العالم ، فعندما تس��ال اي شخص من اين انت ؟ 
اليج��د المخاطب صعوبة في التعبير عن هويته 
اال الفلسطيني الذي يبدا بمحاولة توضيح اصله  

الهوية الفلسطينية في الخارج

أ.م.د. دينا هاتف مكي )*(

)*(  مركز الدراسات االستراتيجية والدولية /جامعة بغداد
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و م��ن اين اتى، وكيف اصبح في هذا المكان او 
ذاك ، و م��ا هي هويته .اذ يعيش الفلس��طينيون 
اليوم عب��ر قارات العالم اجم��ع ويحملون اكثر 
م��ن 100 جواز )1(، فقد اضط��روا لترك بلدهم 
االصل��ي و الهجرة الى ه��ذا الجزء او ذاك من 

العالم .

وعند الحديث عن الهوية الفلسطينية ، ال بد 
م��ن ان نذكر ولو بش��كل مقتضب متى ظهرت 
هذه الهوية ، يعتقد كثيرون ان الهوية الفلسطينية 
ظهرت بش��كل متاخرمن القرن العش��رين ،اي 
بعد االحتالل الصهيون��ي الذي كان له دور في 
ذلك )2(،وكانت الهوية االساس��ية للناس قبل ذلك 
التاريخ في تلك البقعة من االرض اس��المية او 

عربية  .

اذ ي��رى ادوارد س��عيد ان للفتح االس��المي 
دوره في صبغ البالد بصبغة عربية  �� اسالمية 
ظل��ت ه��ذه الصبغة ال��ى ان دخ��ل االحتاللين 
البريطان��ي والصهيون��ي الب��الد ، عندئ��ذ اخذ 
التش��ديد عل��ى االنتم��اء العرب��ي ف��ي محاولة 
للوق��وف بوج��ه الخطر المح��دق بالوطن )3(. و 
هن��اك من ي��رى ان الهوية الفلس��طينية ظهرت 
���� و ان كانت ممتزج��ة بالهوية العربية � اوائل 
الق��رن العش��رين  م��ع انهي��ار االمبراطورية 
العثمانية * ، و زيادة هجرة اليهود الذين اخذوا 
ببن��اء المس��توطنات االمر الذي اث��ار مخاوف 
الفلس��طينيين منه��م و زاد م��ن تاكيده��م عل��ى 
هويتهم ، وس��اعد في ذل��ك التطور الذي حصل 
في وس��ائل االع��الم  ، فالصح��ف و المجالت 
كثي��را م��ا كان��ت تركز ان��ذاك على المش��اعر 
القومي��ة ، و االخطار الصهيونية المحتملة ضد 
االمة العربية ، وعليه كانت الهوية الفلس��طينية 
مختلطة و ممزوج��ة بالهوية العربية حتى وان 

حصل تاكيد عليها  في الثورات الفلسطينية مثل 
ثورة عام 1936 )4(  .

في حين يعتقد عيس��ى الش��عيبي مثال انه لم 
يتواجد ) مفهوم كيان فلسطيني  معين( و بالتالي 
هوية قومية فلس��طينية الى ان قامت حركة فتح 
في الس��تينيات من القرن الماض��ي ، فقبل ذلك 
التاريخ تشتت الهوية مع تشتت حامليها و لم تعد 
له��ا اهميتها اال بع��د قيام الحركة  )5(، ربما النه 
يعتقد ان الحركة وحدت الفلس��طينيين و بالتالي 
اعي��د احياء الهوية المش��تركة ، ال بل ان هناك 
من يرى ان الهوية الفلس��طينية تش��كلت خارج 
فلس��طين ، نظرا لكون غالبية الفلس��طينيين في 
المنافي ، وان)النكبة مكون اساسي للشخصية و 

الهوية الفلسطينية(  )6(.

يح��اول زكري��ا محم��د ان يدح��ض ه��ذه 
االف��كار فهو يرى ف��ي التاكيد عل��ى ان الهوية 
الفلس��طينية ليست س��وى رد فعل على الحركة 
الصهيونية نفي لوجود هوية فلس��طينية س��ابقة 
لظهور الصهيونية ، و بالتالي نفي لوجود شعب 
فلس��طيني *، ويعمد زكري��ا للرجوع الى كتب 
التاريخ ليستعين منها باالدلة على رايه ، ويؤكد 
ان هيرودوت��س قد تحدث عن وجود هذا االقليم 
� فلس��طين � وبالتال��ي وج��ود هوية فلس��طينية 
لساكنيه في القرن الخامس قبل الميالد*، اذ حدد 
ان س��اكني المنطقة )الممتدة من ارض الفينقيين 
حتى حدود مدينة غزة يس��كنها السوريون الذين 
يس��مون الفلس��طينيين ( ، اي ان هن��اك اقلي��م 
معروفة حدوده وس��كان معرفون بصفة االقليم 
الذي يستقرون فيه، ال بل ويعرفون انفسهم بهوية 
اقليمهم ، فقد عرف الجغرافي المقدسي نفسه في 
نهاية القرن العاشر الميالدي في حوارمع اثنين 
من البنائين الشيرازيين بهويته الفلسطينية عندما 
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ساله احدهم )... فقال لي االستاذ انت مصري ؟ 
قلت: ال بل فلسطيني..( اي ان الهوية الفلسطينية 
موج��ودة انذاك واصحابها يعرفون انفس��هم بها 
رغم وجود الهوية االسالمية  ، فاالخيرة لم تمح 
الهوي��ة المحلية و انما احتوتها وتعايش��ت معها 
و اال م��ا كان الم��رء ليعرف نفس��ه بها. و نتفق 
معه � زكريا � في ان الهوية الفلس��طينية ليس��ت 
هوية جديدة و انما هوية قديمة تم االس��تعانة بها 
لتعريف ش��عب معي��ن �� بعد التقس��يم الذي حل 
بالمنطق��ة بعد الحرب العالمي��ة االولى ��� حالها 
حال الهويتي��ن العراقية و المصرية مثال، اذ تم 
اس��تدعاء )هوية قديمة ذات ج��ذور تاريخية ال 
صناعة هوية حديثة من ال ش��ئ ()7( ، فقد ظلت 
هذه الهوية موجودة عبر القرون الماضية قائمة 
ال��ى جوار الهويات االخرى اس��المية كانت او 

عربية .

اس��تعمل الفلس��طينيون هويته��م القديم��ة- 
الجدي��دة لمواجه��ة االخطار الت��ي تهددهم ، و 
لكنها ه��ي ذاته��ا تعرضت لخط��ر الضياع او 
التش��تت بعد عام 1948 وقيام )دولة اسرائيل ( 
وطرد الفلس��طينيين من اراضيهم الذين تشتتوا 
عب��ر اصقاع العالم و بالتالي احتمالية نس��يانهم 
هويته��م االصلية وتبني هوي��ات الدول الجديدة 
التي استقروا فيها و اثر ذلك في الهوية الجمعية 
للش��عب الفلس��طيني ، وهنا نكون امام استفسار 
هل تحتاج الهوية من حامليها استمرارية العيش 
في االقليم الذي نش��ات فيه من اجل استمرارية 
الوج��ود؟ اي هل يفق��د الفلس��طيني الذي غادر 
فلسطين و عاش في الخارج هويته الفلسطينية ؟

ق��د يعتمد الجواب على التجربة الفردية لكل 
ش��خص ، ولكنن��ا هن��ا نح��اول ان نتناولها عن 
طريق البحث في اس��باب الهجرة من فلس��طين 

و المراح��ل الزمنية لها ، وطبيع��ة المجتمعات 
التي هاجر الفلس��طينيون اليه��ا ، و نظرة الفرد 
الفلس��طيني ذات��ه ال��ى الهوية الفلس��طينية، فقد 
اختلف��ت ص��ورة الهوية لديه باخت��الف الزمان 
والم��كان و االح��داث وتغير نظرت��ه لالمور . 
و يمكن تقسيم الهجرة الفلس��طينية وفقًا لعوامل 
الدف��ع او الس��حب وطبيعة هذه الهج��رة فردية 
كان��ت او جماعية ، و كذا المراحل الزمنية لهذه 

الهجرة   **وذلك في مجموعات . 

 المجموعـــة االولـــى: قب��ل ع��ام 1948 
اش��تركت عوام��ل الس��حب و الدفع س��ويةً في 
تش��جيع هجرة الفلس��طينيين ، فمع بداية القرن 
كان اله��رب م��ن الخدم��ة العس��كرية العثمانية 
اح��د عوامل الدف��ع لمغادرة فلس��طين ، فضال 
ع��ن االس��باب االقتصادي��ة التي تش��كل عامل 
دافع وس��احب في آن واح��د ، فالبحث عن حياة 
واوض��اع اقتصادية و فرص عم��ل افضل في 
دول اخرى لم يزل حلم الكثير من الناس ، فكانت 
هجرة الفلس��طينيين الى االمريكيتين الشمالية و 
الجنوبية ، ولكن ه��ذه الهجرة كانت فردية و لم 
تك��ن جماعية ، لجا اليها االف��راد طواعية وفقا 
ًالرادتهم انفس��هم بالمغادرة  )8(، و في ظل هذه 
الهجرة فقد هؤالء حقوقهم بالعودة الى فلس��طين 
نظرا الفتقاره��م االوراق القانونية التي تؤهلهم 
لذلك * سواء بعد انهيار الدولة العثمانية  او قيام 

»دولة اسرائيل«                            

المجموعـــة الثانية: كان للح��رب في عام 
1948 ، و م��ا جرى فيها من طرد و ابعاد على 

ي��د العصاب��ات الصهيونية ، ان ش��كلت عامل 
دفع مه��م و مؤثر في مغادرة اع��داد كبيرة من 
الفلس��طينيين لوطنهم )9(، فالهج��رة او المغادرة 
هن��ا كانت جماعية ، اذ وصل ع��دد المغادرين 
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حوالي ثالثة ارباع المليون فلس��طيني ، والذين 
ل��م يكون��وا ليتركوا وطنهم ل��وال اجبارهم على 
ذلك ، ويصدق االمر نفس��ه على الفلس��طينيين 
بعد ح��رب 1967 ، اذ اضطر الكثير للمغادرة 
الجماعي��ة ، وجمي��ع هؤالء ال يمتلك��ون الحق 

بالعودة وفقا للقوانين االسرائيلية .

المجموعة الثالثة:  للفترة 1967 -1982 
كان��ت الهجرة تحدث في معظمها نتيجة لعوامل 
الدفع – الس��حب في آن واحد ، اذ دفعت الرغبة 
ف��ي التعلي��م او البح��ث ع��ن عم��ل او ف��رص 
اقتصادي��ة افض��ل � باالضافة ال��ى الضغوط و 
الصعوب��ات التي كان المحت��ل يضعها � الكثير 
من الفلسطينيين لمغادرة االراضي المحتلة ، في 
المقاب��ل كانت ال��دول الغربية تمثل عامل جذب 
للفلسطينيين ، خصوصا في تلك المرحلة اذ كانت 
القي��ود على الهج��رة او الدخول ال��ى اراضيها 
و حت��ى التعلي��م العالي بس��يطة ، باالضافة الى 
وجود اقارب س��بق لهم الهجرة واالستقرار في 
االخارج ، شكل مثل هؤالء نموذجا يحتذى به او 
يتم اللجوء اليه في الحصول على وسيلة للدخول 
فه��م يمثلون عوامل جذب او س��حب ، واتخذت 
الهج��رة ف��ي هذه الفت��رة طابعا فردي��ا ولم تكن 
جماعية ، فكان الفلسطينيون يغادرون فرادى ، 
و يمتلك  الكثي��ر من هؤالء الحق بالعودة نظرا 

المتالكهم االوراق القانونية المؤهلة لذلك.

المجموعة الرابعة : ش��هدت هذه المرحلة 
هجرة جماعية للفلس��طينيين الساكنين في لبنان 
اثر الغزو االس��رائيلي لجن��وب لبنان ، وحرب 
المخيم��ات الت��ي دفعتهم للمغ��ادرة الى الخارج 
والبح��ث عن موطن جديد ف��ي الغرب)10( ، كما 
دفعتهم حرب الخليج الثانية 1991  و ما سبقها 
م��ن احداث ال��ى ترك منطق��ة الخلي��ج ��� التي 

س��بق ان لجاوا اليها بعد احتالل وطنهم س��واء 
بع��د ع��ام 1948 ، او 1967 ��� و الهجرة الى 
الدول الغربية ، واضط��ر هؤالء للهجرة النهم 
ال يمتلكون الح��ق بالعودة الى وطنهم ، او لعدم 

قدرتهم على العيش في االراضي المحتلة .

المجموعـــة الخامســـة : بعد قيام الس��لطة 
الوطني��ة الفلس��طينية  � اث��ر اتفاقات اوس��لو � 
عادت الهجرة لتكون فردية و السباب اقتصادية 
او تعليمي��ة ف��ي معظمه��ا ، اال انها بعد وصول 
 � الفلس��طيني  الطرفي��ن  بي��ن   ، المفاوض��ات 
الصهيون��ي ، الى طريق مس��دود )11(، وفرض 
اس��رائيل قيود مش��ددة على حركة الفلسطينيين 
في االراضي المحتلة و من ثم فرضها الحصار 
عل��ى قط��اع غزة ، وش��نها المتك��رر للغارات 
علي��ه، فضاًل عن الحرب االخيرة  ش��كلت هذه 
ف��ي مجملها عوامل دفع للفلس��طينيين للمغادرة 
بحث��ا عن حياة طبيعية يفتقدونها ، و وطن جديد 
يعيش��ون فيه بعيدا ع��ن الضغوط و الصعوبات  
يش��اركهم في ذل��ك الفلس��طينيون المتواجدون  
في بع��ض االقط��ار العربية � س��واء للعمل او 
كالجئي��ن � و الذين يواجهون صعوبات مختلفة 
قانوني��ة كانت او اقتصادية او اجتماعية  و كان 
لديه��م امل في ان تحقق المفاوضات تغييراً  في 
اوضاعهم و بعد فش��لها لم يجدوا بدًا من الهجرة 
الى الخ��ارج ،يمتلك الكثير من هؤالء الحق في 
العودة الى وطنهم عدا الالجئين الذين كانوا في 

االقطار العربية .

وتختل��ف طبيعة المجتمع��ات التي هاجروا 
اليها فيما بينها ، فالهجرة الى دول اوربا الغربية 
مث��اًل تختلف ع��ن تلك للواليات المتحدة س��واء 
م��ن حيث قب��ول مجتمعات كل منهم��ا لالجئين 
او م��ن حيث طبيع��ة االندماج ... ال��خ ، فهناك 
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مجتمعات مفتوحة امام االندماج و اخرى مغلقة 
او باالحرى متش��ككة ، اذ تم ايراد عدة وجهات 
نظ��ر حول ه��ذا الموض��وع خصوصا في ظل 
التط��ورات الحاصلة على صعي��د االتصاالت 
والتقدم التكنولوجي، ففي الس��ابق كان التقس��يم 
لالف��راد انطالقا من مش��اركتهم ف��ي الفعاليات 
المختلفة للدولة انهم اما جزء من الدولة �� داخل 
حياتها االجتماعية و السياسية و االقتصادية � او 
خارجها ، لكن اخذ الالجئون يش��كلون فئة ثالثة 
بينهما فهم ) فاعلون عابرون للحدود ( ذلك انهم 
يرتبطون بكل من وطنه��م الجديد ووطنهم االم 
باالضافة الى ش��بكات تربطه��م بمواطنيهم من 
وطنهم االم مش��تتين عبر العالم )12(، وهذا االمر 
غالبا ما ينطبق على الفلسطينيين الذين يرتبطون 
بش��بكات قراب��ة قوية مع الكثير م��ن مواطنيهم 
سواء في وطنهم االم او في دول العالم المختلفة  
وهنا فان ش��بكات القرابة ه��ذه و غيرها ممكن 
ان تلع��ب دورا ايجابي��ا في مس��اعدة االفراد و 
كذا الدول التي ينتمون اليها من خالل الفعاليات 
االقتصادية و االجتماعية و حتى السياسية ذات 
االثر الفعال في المجتمع الدولي من خالل س��د 
الثغرات عن طريق ش��بكات الضم��ان العابرة 
للقومية التي يقيمها الش��تات فهم بمثابة العبون 
ج��دد اتاح��ت العولم��ة الفرصة امامه��م للعب 
دور � وان كان صغي��رًا عل��ى صعيد العالقات 
الدولية)13(. بالتالي فان النظرة هنا الى الش��تات 

و الالجئون نظرة ايجابية .

ام��ا النظرة الس��لبية فترى ف��ي الالجئين ، 
والشتات بشكل عام ، خطر يهدد امن المجتمعات 
التي يتواجدون فيها � فضال عن الس��لم و االمن 
الدوليي��ن � ه��ذا ان جاءوا م��ن مجتمعات غير 
مستقرة تسودها الصراعات و الحروب االهلية  
فه��م يرتبطون به��ذه الصراع��ات و بالتالي يتم 

النظر اليهم باعتبارهم ) قوميين عن بعد اليعتمد 
عليهم و ال يتحملون المسؤولية (، ال بل ان هناك 
من يسمهم بانهم ) مرتدين عن العولمة (داعمين 
للقومية من خالل وسائل عابرة للقومية ، و من 
يات��ي من مجتمعات يس��ودها الصراع و يحمل 
ذكريات الماس��اة من الصعب عليه ان ينس��ى ، 
كما انه من السهل عليه ان يكره عن بعد)14( ، و 

بالتالي هم اليشكلون مواطنين مثاليين .

و ينظ��ر الى الش��تات الناتج ع��ن المغادرة 
بالق��وة بان��ه يمثل خط��ر كبير ، ذل��ك ان الذي 
يتعرض له يقع ضحية الشعور بالغربة والعزلة 
� ع��ن كل من الوط��ن االم و الوطن المضيف � 
و من امثال ه��ؤالء يظهر من يصفهم اصحاب 
وجه��ة النظ��ر ه��ذه ) باالرهابيي��ن الناش��ئين 
ف��ي الوط��ن ( والذين م��ن الممك��ن ان يقوموا 
بالعملي��ات االنتحارية ف��ي المجتمعات الغربية 
او عل��ى االقل يقدموا الدعم المالي لالش��خاص 
)االرهابيي��ن ()كذا ( ف��ي الوطن االم ، او على 
االقل يشكلون مصدر ازعاج داخلي عن طريق 
القي��ام بحمالت مض��ادة للسياس��ات الخارجية 
للدول��ة المضيف��ة والتي تفهم من قب��ل المجتمع 
المضيف انها ضد مصالحه )15( ، و بالتالي فان 
الالجئ يش��كل عبء على الدولة المضيفة .هذا 
فضاًل عن النظرة التقليدية  السلبية لدى البعض 
تجاه المهاجرين س��واء في الجانب االقتصادي 
� م��ن حيث كونهم عبء عل��ى الميزانية او في 
حصولهم على الوظائف التي من المفترض انها 
م��ن حص��ة المواطن االصل��ي � او في الجانب 
االجتماعي � المشاكل االجتماعية التي قد يسببها 
بع��ض المهاجرين نظ��را لالخت��الف الثقافي � 
وغيرها من المش��اكل الت��ي تجعل من المهاجر 

غير مرحب به بشكل كبير .
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وي��رى البع��ض ف��ي العالق��ة بي��ن مجتمع 
المهاجرين و المجتمع المضيف مباراة صفرية 
فالرب��ح الح��د الطرفين ه��و خس��ارة للطرف 
االخر، ذلك ان المنافس��ة قائم��ة بين المجتمع /
الجماعة القائمة و بين المجتمع/الجماعة الوافدة 
على الموارد، و الهيبة و النفوذ ،و هناك شعور 
دائ��م بالتهديد من قبل احد الطرفين  تجاه االخر 
ق��د يك��ون مبالغ في��ه لكنه موج��ود )و بذا تميل 
الجماع��ات لرؤي��ة التهديدات في كل ش��يء او 
ال ش��يء باعتباره تهديد لوج��ود جماعتهم(16(، 
وخصوص��ا المجتمع المضيف ال��ذي يرى في 
مج��رد الوافدي��ن عليه تهدي��د لهويته نفس��ها و 

استمرارها .

ف��ي نفس الوقت وبعد هجرة الفلس��طينيين كان 
عليهم االس��تقرار في ه��ذه المجتمعات الجديدة 
الت��ي تختل��ف كليا ع��ن تلك التي نش��اوا فيها و 
بالتالي كان عليهم مواجهة مشاكل جديدة تختلف 
ع��ن تل��ك التي واجهوها س��واء ف��ي وطنهم او 
اماكن لجوئه��م االولى ، وكانت الهوية احد اهم 
هذه المش��اكل ،  فالبعد ع��ن الوطن قد يكون له 

دور ايجابي اوسلبي في الحفاظ على الهوية .

 اذا كان��ت االرض من مكون��ات الهوية ، الى 
جان��ب  مكون��ات عدي��دة اهمه��ا *، التاريخ ، 
اللغ��ة ، التجارب المش��تركة ، الذاكرة ، التقاليد 
و اخ��رى غيرها )17( ، فقد حملها الفلس��طينيون 
معهم انى حلوا ، صحيح ان هناك من يجادل ان 
االرض اصبحت بعيدة وليست ملكا لهم بل ملك 
» لش��عب آخر« و بالتال��ي ال يمتلكون هويتها، 
لكن الفلس��طينيين ظلوا ف��ي معظمهم مرتبطين 
بوطنه��م حتى وهم ف��ي المنفى ، وف��ي الحقيقة 
هناك وجه��ات نظر عدة حول ه��ذا الموضوع 

منها :

االرتباط بين الهوية و االقليم ، فالمرء يحمل 
هوية االقليم الذي يعيش فيه س��واء الذي ولد  ، 
او انتق��ل للعيش فيه ، وهنا يت��م الحصول على 
الهوية بطريقتين االولى ال ارادية يحصل عليها 
المرء لمجرد والدته في االقليم ، والثانية تكون 
لالرادة االنس��انية دور فيها عندما يسعى المرء 
للحصول على جنس��ية بل��د معين وبالتالي حمل 
هويته )18( � وحتى هذه يكون المرء مجبر عليها 
في بعض االحيان عندما يضطر لمغادرة وطنه 
بالقوة واللجوء الى ه��ذه الدولة او تلك وبالتالي 
يضطر لحمل هويتها من اجل االستمرار بالحياة 
� كما انه من الممكن ان يتنازل المرء عن هويته 
بارادت��ه عندما يش��عر بعدم رغبت��ه بحملها ، و 
يمكن تس��مية هذه النظرية ب  نظرية الدوالتية 
الت��ي يعتق��د اصحابه��ا ان االفراد في الش��تات 
تضع��ف صالتهم بوطنهم االم بم��رور االيام ، 
ذلك ان الدولة هي المس��ؤولة عن وضع الحدود 
التي ينتم��ي اليها الم��رء )19(، و بالتالي بما انه 
غادر وطنه ال��ى دولة جديدة فارتباطه هو بهذه 

الدولة الجديدة .

نظريات ما بعد الحداثة   والتي اخذت تنظر 
للم��كان بعده اكثر س��يولة، فالعال��م اصبح قرية 
صغيرة ، اذ ادى التق��دم التكنولوجي الهائل في 
وس��ائل االتصال الى جعل االماكن اكثر قربا ، 
كما تم خلق عالم افتراضي يتم االتصال فيه بين 
الناس بطرق اكثر س��هولة ، فلم يعد للمس��افات 
تلك االهمي��ة التي كانت تعطى لها في الس��ابق 
، وم��ع س��يولة الم��كان اصب��ح االرتب��اط بين 
الهوي��ة و الم��كان مختلفا عن الس��ابق ، فهناك 
مواطن��ة عالمي��ة اخذ اصح��اب ه��ذه النظرية 
بالتاكيد عليها ، فلم يعد االنس��ان يرتبط بالمكان 
والوط��ن واالجداد واللغة )20(، ولم تعد مش��كلة 
الهوي��ة ترتبط بفك��رة )اين ان��ا؟ ( وانما التاكيد 
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عل��ى فكرة » من اك��ون؟«)21( : ذلك ان انتماء 
االنس��ان ه��و الى الن��وع االنس��اني و ليس اي 
انتم��اء اخر  وعلي��ه فالمواطنة تك��ون مواطنة 
عالمية وال ينبغي ان يكون والء االفراد لسواها 
س��واء للوط��ن االم او للوط��ن المضي��ف)22(، 
وس��اعد التقدم الهائل في وس��ائل االتصال على 
خل��ق ثقافة واحدة تش��مل الكرة االرضية ، ذلك 
ان الث��ورة الرقمي��ة وتكنولوجي��ا المعلوم��ات 
س��اعدت في اضعاف جاذبي��ة الثقافات الوطنية 
لتح��ل محلها ثقافة عالمي��ة )23(، وبالتالي لم يعد 
للوطن االم تلك المكان��ة المهمة كما كان الحال 
ف��ي عصر الدولة القومية، اذ حل عصر ما بعد 
القومي��ة ليلغي الح��دود والحواج��ز التي كانت 

موجودة في السابق .

لك��ن عن��د تطبي��ق ه��ذه النظري��ات  على 
الفلسطينيين نجد ان بعدهم عن االرض لم يؤثر 
في هوية الكثي��ر منهم ، فهم ال يزالون يحملون 
هوي��ة الوط��ن و االب��اء و االج��داد ، ال بل ان 
الوط��ن وهويت��ه اصبح اكثر اهمي��ة في المنفى  
فهن��اك من حم��ل وطنه معه اينم��ا ارتحل، فقد 
احيا الفلسطينيون الوطن � بتفاصيله الدقيقة � في 
المنفى “)24( وقد عبر البعض من الفلس��طينيين 
عن موقفهم من وطنهم ، فهناك من زاد ارتباطه 
بوطن��ه في المنافي � بعد ان ادرك اهمية الوطن 
و ما يعنيه للمرء من اس��تقرار و كرامة انسانية 
� فق��ال فواز تركي  اذا لم اكن فلس��طينيا عندما 
غ��ادرت حيفا كطفل ، فانا االن فلس��طينيا  )25(. 
كما قال آخر ) الوطن يسكن في ، فانا احمل كل 
واحد وكل ش��يء ، فانا معي اينم��ا اذهب ()26(  
وهن��ا تاكيد على اهمي��ة الوطن  و مكوناته لدى 
الفلس��طينيين .والبع��ض االخ��ر يرتبط بالوطن 
االم و الوط��ن المضيف ، ذلك ان المرء يش��عر 
بان وطنه االم هو مركز المش��اعر و العواطف 

وه��و االص��ل ، ف��ي حي��ن ان البل��د المضيف 
يعطي االنسان شعور باالمان واالستقرار الذي 
يحتاجه لالستمرار بالحياة )27(، ففي السويد مثال 
، حيث يستقر قسم من الشتات الفلسطيني يشعر 
البع��ض باالمان نظرا لما يت��م تقديمه للمواطن 
من ضم��ان صحي وتعليم��ي وفرصة للعمل و 
الف��رق بي��ن الم��راة و الرجل وه��ذا ما اعطى 
الكثير مم��ن حصل عل��ى المواطنة الس��ويدية 

شعورا باالستقرار افتقده في السابق)28(.

في حين ان قس��م من الفلسطينيين ، و لبعده 
عن وطنه ،  يجد صعوبة في الحفاظ على هويته 
نتيج��ة للضغوطات التي يواجهه��ا في الخارج 
كفلس��طيني س��واء م��ن ال��دول او المجتمعات 
المضيفة ، وهو ما عبرعنه ادوارد س��عيد بقوله 
: )الهوي��ة � م��ن نح��ن ، م��ن اين اتين��ا ، و ما 
نح��ن � من الصعب الحفاظ عليه��ا في المنفى . 
معظم الناس ياخذون هوياتهم كش��يء مس��لم به  
ليس الفلس��طينيون ) الذين ( وجودهم كس��كان 
ع��رب اصليين في فلس��طين ... )بش��كل دائم ( 
ام��ا ينكر او يتم تحدي��ه ()29(، ونجد الدليل على 
ذلك بتعرض الفلس��طينيين دون غيرهم للتفتيش 
الدقي��ق و للمضايقة عند الح��دود برية كانت او 
بحري��ة او جوية )30( ، وذل��ك الفتقارهم لوطن 

يمنحهم اوراق ثبوتية بانتمائهم اليه .

ان الوطن هو احد متطلبات الهوية ، ويعطي 
المرء ش��عورا باالستقرار و االمان ، ذلك » ... 
ان معن��ى الم��كان يكمن في قدرت��ه على عزل 
»الداخل« عن »الخارج« . ان تكون في الداخل 
ه��و الفرق بي��ن االمان و الخط��ر ، بين النظام 
و الفوضى ، االنكش��اف و االختباء او ببس��اطة 
هن��ا وهن��اك ...«)31(، وم��ن الطبيعي ان يعيش 
االف��راد الذين يحملون هويته فيه  ويش��تركون 
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ف��ي تجاربه وتاريخه و الحياة فيه  و ان يش��عر 
الجمي��ع باالنتم��اء الي��ه وارض يغادروه��ا و 
يعودون اليها انى ش��اءوا )32( ،  طبعا فلس��طين 
هي االرض و هي الوطن االم  و هي الجذر او 
االصل الذي ينتمي اليه جميع الفلس��طينيين)33( 
صحيح انه لم يعش جميع الفلس��طينيين فيها اال 
انه��م يعودون جميعا اليها و هي مصدر هويتهم  
ال ب��ل ان العام��ل المش��ترك ف��ي هوي��ة جميع 
الفلسطينيين هو الوطن الذي فقد ، فهم يشتركون 
فيم��ا فقدوه اكثر م��ن اي عامل آخ��ر ، كما ان 
من نتائج الفقدان � نتيجة االحتالل � ما يش��ترك 
في��ه جمي��ع الفلس��طينيين من غربة و ش��تات ، 
وعزل��ة والحرمان بجميع انواع��ه  )34(، وعليه 
فان الوطن س��واء بفقدان��ه او بوجوده يمثل احد 

العوامل المهمة في تشكيل الهوية الفلسطينية .

ه��ذا الوط��ن � الدال على الهوي��ة � غالبا ما 
يتم االنتقاص من اهميته و دوره كاحد مكونات 
الهوي��ة الفلس��طينية الن��ه اصب��ح مقس��ما بين 
الفلسطينيين واالسرائيليين ، ففلسطين التاريخية 
لم يعد لها وج��ود على الخريطة ،ونفس الموقع 
 � االس��رائيليون   � آخ��رون  اخ��ذ  الجغراف��ي 
باالنتس��اب اليه ، و يعد مصدر للهوية بالنس��بة 
له��م )35(، وبالتالي غدا عامل س��لبي بدال من ان 

يكون عامل ايجابي للداللة على الهوية .

يمك��ن الرد على هذا االم��ر بالقول صحيح 
ان الوط��ن تم تقس��يمه و احتالله م��ن قبل دولة 
اخ��رى لكنه الي��زال قائما ف��االرض هي ذات 
االرض وان تغيرت التس��مية وهذا ما يشعر به 
جميع الفلسطينيين ، و ال يزالون يرتبطون بهذه 
االرض بكل ما تعنيه لهم ، فهي ارض االباء و 
االج��داد و ال يزال الكثير منهم يحتفظ باالوراق 
الثبوتي��ة المالكه في االراض��ي المحتلة ويحلم 

بالرج��وع اليه��ا يوما ه��و او احد ابنائ��ه ان لم 
يستطع هو ذلك ، فالوطن المادي موجود بالنسبة 
له��م ، كما ان الوطن المعنوي � و ربما المتخيل 
� موجود هو ايض��ا ، فاالحاديث و القصص ال 
ت��زال تروى و تتناقلها االجيال في محاولة منها 

الحياء الوطن في الذاكرة الفلسطينية .

ال تزال الهوية امرًا مهما لكل انسان ، و نتفق 
مع عزمي بش��ارة في » ان هناك حاجة اساسية 
لدى االنسان المعاصر للبحث عن معنى )داللة(  
و الهوي��ة تعتب��ر اح��دى ادوات البحث عن هذا 
المعن��ى« )36(، وعادة م��ا يحمل المرء اكثر من 
هوي��ة س��واء العائلية ، الوظيفي��ة ، المناطقية ، 
الحزبي��ة ، االثني��ة ، الديني��ة و غيره��ا  اذ تبدا 
الهوي��ة من الدائ��رة الضيقة � العائل��ة � مرورا 
بالهويات الوسطية وصوال الى الهوية الوطنية و 
بعدها الهوية االنسانية الواسعة ، و ينتقل المرء 
بكل س��هوله من هوي��ة الخرى ، لكن في بعض 
االحيان يتم التش��ديد على احدى ه��ذه الهويات 
دون غيره��ا  لتحقيق اهداف معينة )37(  ، و مع 
هذا تبقى الهوي��ة الوطنية ذات داللة معينة فهي 
تعطي لالنس��ان انتماءا ال��ى دولة ، وبذا تعطيه 
وجودا قانوني��ا اضافة الى الوج��ود المعنوي ، 
وج��ودا يحتاجه المرء في العال��م المعاصر من 

اجل الحفاظ على حقوقه كانسان فيه *.

و بم��ا ان الباحثي��ن يتفقون عل��ى ان انتماء 
الفرد الى جماعة هو اس��اس وج��وده و انتماءه 
له��ا يعني ان��ه يحمل هويتها ف��ي مقابل هويات 
الجماع��ات االخ��رى)38(، كم��ا ان��ه ال ي��درك 
وجوده اال من خالل هوية جماعته نفس��ها وفي 
نف��س الوقت يحدد هوي��ات الجماعات االخرى 
من خ��الل هوية جماعت��ه نفس��ها )39(، فهل ان 
الفلس��طيني الذي غادر الى الخارج يحدد هويته 
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عن طريق انتماءه للجماعة الفلسطينية ، ام عن 
طري��ق الجماعة الجديدة الت��ي دخل مجتمعها ، 

وما هي الهوية التي اخذ يحملها ؟

من الطبيعي انه عند االنتقال من مجتمع الى اخر 
يم��ر المرء بتغير في البيئة � المحيط � باالضافة 
الى تغير في اوضاعه الشخصية ، عندئذ يشعر 
بالحاجة الى الهوية  )40(، س��واء الهوية التي قدم 
بها او هوية المجتمع الذي دخل فيه او اية هوية 
اخ��رى  �� فقد تكون هوية عاب��رة للقومية على  
سبيل المثال � فكما اسلفنا ان الهوية تمنح المرء 
ش��عور باالنتماء ،وهذا يمنحه ش��عور باالمن و 
االس��تقرار ، لكنه ف��ي الحقيقة  و في تعامله مع 
المحي��ط او البيئة الجديدة الت��ي يدخل اليها يمر 
بمراحل مختلفة قد يستطيع البعض تجاوزها في 
حين يفش��ل البعض االخر وتبدا ه��ذه المراحل 
بالوصول ،ثم المواجهة )41( ، اذا نجح المرء في 
تجاوز ه��ذه المراحل عندئذ يكون امام خيارات 
عدة س��واء في االندماج اوالتماثل واال فسيكون 

امامه االنعزال او التهميش )42(. 

قد يفشل البعض في عبور المرحلة االولى � 
الوصول �  اذ يظلون محتفظين بهويتهم االصلية 
غي��ر قادرين على التحول عنه��ا او على االقل 
التكيف مع االوضاع الجديدة )43(، وفي الحقيقة 
هم غي��ر قادرين على التراجع عن هذه الخطوة  
وال قادري��ن على االنتم��اء للمجتمع الجديد، لذا 
يعيش قس��م من هؤالء حالة من االحساس بانهم 
عالقين في هذه الوضعية “المراوحة بين هويتين 
“)44(، ف��ي حين يظ��ل البعض االخ��ر محتفظا 
بهويته القديمة و غير قادر على االندماج نهائيا 
ل��ذا يعيش عل��ى هامش المجتم��ع ، ويحيا حياة 
غير مس��تقرة يش��عر خاللها انه منب��وذ و ربما 
مضطهد من قبل االخرين )45(  ، وهذا ما ش��عر 

به بعض الفلس��طينيين الذي��ن اضطروا للهجرة 
بالق��وة و الذين حملوا معهم حياتهم الس��ابقة الى 
المهجر فلم يكونوا قادرين على تركها وراءهم � 
فالهجرة لديهم مادية و ليست معنوية �� وحاولوا 
نقلها � حياتهم الس��ابقة � بتفاصيله��ا الدقيقة الى 
وطنه��م الجدي��د الذين ظلوا ينظ��رون اليه بعده 
مرحل��ة انتقالي��ة ولي��س مس��تقرهم االخير)46( 
و هناك قس��م من الفلس��طينيين الذي��ن راوا في 
ثقاف��ة المجتمع الجديد تهدي��دا لثقافتهم وهويتهم 
وقيمه��م ل��ذا آث��روا العزل��ة و االحتم��اء ببقية 
الفلس��طينيين)47(،فضاًل  اعضاء مجتمعه��م من 
ع��ن ان الش��عور بوج��ود تهديد م��ن المجتمع 
المضيف لهوي��ة الوافد الفلس��طيني يجعله يهتم 
اكث��ر بصورته االصلية ، اي هويته االصلية و 
يحاول حمايتها بكل الوسائل من التغيير)48(  كما 
ان كثير من الفلس��طينيين و انطالقا من ايمانهم 
بقضيتهم و بحقهم في العودة رفضوا االندماج � 
عن وعي وادراك مس��بق � حفاظا على هويتهم 
الوطني��ة ورغب��ة منهم بع��دم ايج��اد بديل عن 

فلسطين وطنهم االصلي   )49(.

اما المواجهة  ، فغالبا ما تنتهي الى االندماج 
في المجتمع الجديد ، ذلك ان الفرد يحاول تجاوز 
الش��عور بالدونية )50( التي قد يسمه بها المجتمع 
المضي��ف اذا ما عج��ز عن االندم��اج  ويعتمد 
االم��ر على طبيع��ة عالق��ات القوة بي��ن ثقافة 
المجتم��ع المضيف و ثقاف��ة المجتمع المهاجر ، 
من الطبيعي ان الغلبة تكون لالقوى � في الحقيقة 
ان مسالة القوة هي مسالة نسبية فالذي ينظر اليه 
طرف على انه عنصر للقوة قد ينظر اليه الطرف 
االخر على انه عنصر ضعف � واذا تماشينا مع 
الفك��رة القائلة بان ثقافة المجتمعات الغربية هي 
االقوى )كذا ( فان الفلسطيني لن يكون امامه اال 
الخضوع للثقافة االقوى ولبس لبوسها والتشكل 
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بهويته��ا ، وهذا ما حصل لبعض الفلس��طينيين 
خصوص��ا من االجي��ال الثاني��ة و الثالثة الذين 
وجدوا انفس��هم امام مفت��رق طرق غير قادرين 
على تجاوزه اال باختيار االندماج التام*  ،نظرا 
لكثرة اتصالهم بالمجتم��ع المضيف عن طريق 
الدراس��ة و االخت��الط ، بالتالي اخ��ذت الثقافة 
الغربي��ة و المجتم��ع الغربي تحتويه��م بالكامل 
ولم يقدروا عل��ى الموازنة ما بين الهويتين)51(، 
في حين تمكن البع��ض الذين حملوا هوية اثنية 
قوية من التكيف م��ع المتغيرات التي واجهوها 
في المجتمع��ات الجديدة فعملوا ت��زاوج ما بين 
الهويتين* مزيلين عناصر التناقض واالختالف 
بينهما )52(،ونجد مثال ان الفلسطينيين في السويد 
يحتفلون باعيادهم المعتادة كما يحتفلون باالعياد 
الس��ويدية ويطبخون الطعام العربي كما الطعام 
الس��ويدي و يحاولون تخفيف الش��عور بالغربة 
لدى ابناءهم )53( ، وينطبق االمر ذاته على الكثير 
من الفلس��طينيين الذين هاجروا بعد عام 1967 
الى الواليات المتح��دة ، اذ حاولوا الحفاظ على 
ثقافته��م في المجتمع المضيف � رغم االندماج � 
كج��زء من واجبهم تجاه قضيته��م التي ال تزال 
حية ويحاولون تجذير هويتهم الفلس��طينية لدى 
ابناءه��م بكل الوس��ائل ومنها ارس��الهم لقضاء 
بعض الوقت في فلس��طين ان امكن  )54(،احيانا  
يجبر المجتمع المضيف نفس��ه االفراد الوافدين 
عل��ى االندم��اج ، فليس هناك تس��امح معهم اذا 
لم يتماش��وا م��ع النظام الكلي ،ففي فرنس��ا مثال 
يضط��ر الفلس��طينيون التباع سياس��ة االندماج 
ذلك ان قوى االندماج و سياساته اكبر من قدرة 
الفلسطينيين على مواجهتها )55( ، باالضافة الى 
ان هناك قسم من الفلسطينيين الذين عاشوا حياة 
اللجوء و اضط��روا لتغيير اماكن لجوئهم اكثر 
من مرة وتعرضوا لش��تى الضغوط االمر الذي 

دفعهم للهرب نهائيا من عالمهم الس��ابق بكل ما 
يحمل و االندماج بش��كل كامل في العالم الجديد 
تاركي��ن ورائهم هويتهم القديمة*، و يبقى قس��م 
من الفلس��طينيين اراد االندماج بالمجتمع الجديد 
لكنه في نف��س الوقت حاول الحفاظ على الهوية 
الفلس��طينية  من اجل ان تساعده على االندماج 
و تجاوز تعقيدات المجتمع الحديث ، فهم بحاجة 
الى غيرهم من الفلس��طينيين لمس��اعدتهم على 
تج��اوز صعوبات الحي��اة و بالتال��ي يحتاجون 
لالجتماع معه��م وادامة عالقاتهم بهم و يتم هذا 
ع��ن طري��ق الحفاظ عل��ى هويتهم الفلس��طينية 
الت��ي تؤهله��م للدخول في المجتمع الفلس��طيني 
المغترب)56( ، ذلك ان البيئة االجتماعية مسؤولة 
الى حد ما في تش��كيل تصور االنس��ان لنفسه ، 
و عن��د االنتق��ال من مجتمع ال��ى اخر يهتز هذا 
التصور لذا يحتاج للشعور باالمان لتجاوز هذه 
المرحلة وهذا ما يتحقق غالبا عن طريق وجود 

افراد من نفس المجتمع الذي جاء منه )57( .

وهنا يمكن القول ان االندماج وفقا لالحتفاظ 
بالهوية يمكن ان يكون س��لبي و يمكن ان يكون 
ايجابي ، سلبي عندما يؤدي الى االندماج الكلي 
متخليا ع��ن الهوي��ة الس��ابقة ، وايجابي عندما 
يحاف��ظ على مكون��ات الهوي��ة االصلية مضافا 

اليها عناصر من الهوية المكتسبة .

وفي الحقيقة ان كثير من الفلسطينيين الذين 
هاج��روا ال��ى الغرب م��ن مجموعت��ي الهجرة 
االول��ى والثاني��ة تمكنوا م��ن االندماج بش��كل 
افض��ل م��ن الذين تلوهم ، وحص��ل تزاوج بين 
البعض منهم وبين سكان البالد االصليين االمر 
الذي ساعدهم على االندماج والتماثل معهم ذلك 
ان��ه لي��س لديهم بدي��ل يعودون الي��ه ، في حين 
ان الكثي��ر ممن هاجر من المجموع��ات التالية 
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افتق��دوا القدرة على االندم��اج خصوصا الجيل 
االول منهم ، رغم افتقاره��م لالوراق القانونية 
التي تؤهلهم لالنتقال او العودة ، ويعود الس��بب 
في ذل��ك لالختالف الثقافي بين مجتمع الوافدين 
و المجتمع المضيف ، وبالذات سكان المخيمات 
الفلس��طينية في لبنان الذين عانوا في السابق من 
س��وء الخدمات التعليمية و الثقافية � فضال عن 
الصحية و االجتماعية والقانونية �  كانت الفجوة 
الثقافي��ة كبيرة و لم يتمك��ن الجميع من عبورها 
بس��هولة ، وبالتالي وج��دوا صعوبة في التكيف 
و المجتم��ع الجديد )58( ، خصوصا الجيل االول 

منهم  .

البعض ارتضى الهوي��ة الجديدة نظرا لعدم 
امكاني��ة الحص��ول عل��ى هوية اخ��رى ، اذ ان 
بقاؤه��م في الخ��ارج انما هي مرحل��ة انتقالية ، 
ذلك ان الوطن خاضع لالحتالل ، لكنهم ال يمكن 
ان يكونوا اال فلس��طينيين ولكن هذا غير متحقق 
حاليا فعليهم القب��ول بهذه الهوية التي تؤمن لهم 
الحياة واالس��تقرار و االم��ان الى ان ياتي اليوم 

الذي يعودون فيه )59( . 

عل��ى  الفلس��طينيين  م��ن  الكثي��ر  حص��ل 
المواطن��ة في الدول الغربية ، و المواطنة تعني 
حق��وق وواجب��ات � اي ان يش��ترك الم��رء في 
الحي��اة السياس��ية و االقتصادي��ة و االجتماعية 
للدولة المعنية اشتراكا ايجابيا )60(� وهي مصدر 
للهوي��ة ، فاالنتم��اء ال��ى دولة يعن��ي ان يحمل 
الم��رء هويته��ا ، لكن ه��ل هذا االنتم��اء جعل 
الفلس��طيني يضع هويته الفلسطينية في االول و 
من ثم الهوية المكتس��بة ام العكس هو الصحيح 
)مثال فلس��طيني / الماني ام الماني / فلسطيني (
وه��ل التعريف بالذات يحصل عن وعي او عن 
دون قص��د ان بعض الفلس��طينيين في الش��تات 

رغ��م حملهم لهوية البلد المضيف اال ان هويتهم 
الفلس��طينية ترقى فوق هذه الهوي��ات ف�”... ان 
تكون فلس��طينيا يرقى ف��وق ان تكون امريكيا ، 
اردني��ا ، او اس��تراليا ...”)61(، و في الحقيقة ان 
هناك عدة هويات فلسطينية تحمل كل منها رابط 
مع هوية غربية � فلسطيني / الماني ، فلسطيني 
/ نرويجي ....الخ � لكنها تشترك جميعا بالهوية 
الفلسطينية ، لكن قد يضع احدهم هويته الجديدة 
قب��ل هويته االصلية � الماني / فلس��طيني � وفقا 

لدرجة اندماجه في المجتمع المضيف .

 يمكن القول ان الهوية السياس��ية للفلسطيني في 
الخارج تختلف عن الهوية االجتماعية و الثقافية 
وان المرء ف��ي العموم يحاول ان يكون مواطنا 
يش��ارك في حياة الدول��ة الجديدة، ذلك ان هناك 
م��ن يجعل من المواطنة ش��رطا للحصول على 
الهوية الشخصية ، اي ال بد للفلسطيني ان يكون 
جزء م��ن الجماعة السياس��ية للدول��ة المضيفة 
وليس فقط ش��خص مس��تقر في الدولة)62( ، اما 
عل��ى الصعيد االقتصادي فيح��اول ان يكون له 
دورا ، لك��ن في غالب االحوال يكون االقتصاد 
الذي يمارس��ه ه��و اقتصاد البق��اء * مع ذلك و 
ف��ي نفس الوقت اقام ش��بكات ائتم��ان مع غيره 
من الفلسطينيين في الشتات تربط هذه الشبكات 
بي��ن الفلس��طينيين ف��ي الش��تات و بينه��م وبين 
الفلس��طينيين ف��ي الوطن االم،وم��ا يطلق عليه 
ب��� “ االقتص��اد االخالق��ي للش��تات “ اذ يلتزم 
الفلس��طينيون بمس��اعدة بعضهم البعض سواء 
ف��ي الش��تات او مس��اعدة اقربائهم ف��ي الوطن 
االم، و العك��س صحي��ح )63( ،ام��ا على صعيد 
حيات��ه االجتماعية والثقافية يحاول قدر االمكان 
الحفاظ على هويته الفلس��طينية وثقافته العربية 
� االس��المية .م��ع ه��ذا ،ف��ي الش��تات ال تبقى 
الثقاف��ة الوافدة عل��ى حالها اذ انه��ا تتاثر بثقافة 
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المجتمع المضيف وتبدا بالتغير والتكيف ، ذلك 
انه��ا تضط��ر للتفاعل مع الثقاف��ة القائمة اصال 
والثقاف��ات الواف��دة االخرى ، وهنا تنش��ا ثقافة 
جديدة تختلف عن االصلية لكنها تحمل عناصر 
منه��ا )64(، نتفق مع ادوارد الخ��راط ان الهوية 
الوطني��ة “.... ليس��ت جوه��رًا ميتافيزيقيًا ابديًا 
قبليًا ، ليست )معطى( محدد مسبقًا ، ليست تراثًا 
محتومًا ال حول عن��ه مقذوفًا به من الماضي و 
منيعًا ال يؤثر فيه البعد الزمني ، و ال المتغيرات 
التاريخي��ة  بل هي واقع دينامي تاريخي، زمني 
لجسد تعاد صياغته و تشكيله و تنميته ...” )65(،  
وهن��اك اوجه ثابتة و اخرى متغيرة في الهوية، 
ويعتم��د هذا على طبيعة الجماعة نفس��ها ، فاذا 
ما كانت هذه الهوية لجماعة قائمة على اس��اس 
المصلح��ة تختل��ف عن تل��ك لجماع��ة اثنية او 
قومية ، فالجماع��ة االولى قابلة لالنفراط بتغير 
المصال��ح او اختفائه��ا او تعارضه��ا وبالتال��ي 
امكاني��ة التخلي عن هوية هذه الجماعة اوتغيير 
ش��روطها ، في حين ان هوي��ة الجماعة الثانية 
تبنى على اس��اس من العالقات و الروابط التي 
تعتم��د على اس��س عدة ال يمكن للم��رء التخلي 
عنها او تجاوزها بس��هولة اذ انها تصبح بمرور 
االي��ام جزء ال يتجزا م��ن كينونته ، و عليه فان 
انتماءه ال يتغي��ر ، ما يمكن ان يتغير هو اهمية 
هذا االنتماء بالنس��بة اليه  ، فقد ينتمي الفرد الى 
جماعات اخرى جديدة مع انتماءه االصلي الذي 
ال يتغي��ر لك��ن يتم االضافة الي��ه )66( . وبالتالي 
يحم��ل هوية اخرى م��ع هويته االصلية ، و هنا 
ال يجب ان ننس��ى طبيعة الجماع��ة التي ينتمي 
اليها ومدى قوتها ودور المؤسسات القائمة فيها 
بالحفاظ على وحدة الجماعة و قوتها واستمرار 
هويتها  و قد لعبت العائلة دورا مهما في الحفاظ 

� الى حد ما � على الهوية الفلسطينية في الخارج  
فمع االفتقاد الى مؤسس��ات تتول��ى هذه العملية 
ف��ي المنافي ، اضطرت العائلة للقيام بهذا الدور 
للحفاظ على نفسها اوال، وعلى مجتمعها المحلي 
ثانيا وبالتالي الحفاظ عل��ى الهوية كنتيجة لذلك  
فكانت االس��ر تتناق��ل حكايات النكب��ة وتحاول 
اعادة ايجاد الوطن في المنفى )67( ، كما وضعت 
تقالي��د عامة ال يج��ب الخروج عليها    مثل هذه 
التقاليد تكون على شكل ممارسات يتم تكرارها 
من اجل ضمان اس��تمراريتها و بالتالي الحفاظ 
على التواصل مع الماضي )68(، اذ يحاول االباء 
قدر االمكان الحفاظ عل��ى ابناءهم من الخروج 
عل��ى القيم و التقالي��د و االخالق و الدين وحتى 
اللغة � التي هي من مكونات الهوية � واالنغماس 
ف��ي القيم الغربية المحيطة بهم  )69( و هي مهمة 
ليس��ت بالسهلة على االطالق في ظل المغريات 
المحيط��ة به��م ، خصوصا في ظ��ل الزواجات 
المختلطة التي تهدد الهوية الفلس��طينية بالنس��بة 
لالطف��ال ، وق��د اس��تخدمت ط��رق متماي��زة            
و فردي��ة في التعامل م��ع االطفال امثال هؤالء  
فالثقافتي��ن المختلفتي��ن لالهل تؤثر في س��حب 
االطف��ال نح��و ه��ذه الهوي��ة او تل��ك و يختلف 
االم��ر ما بين االس��ر نفس��ها وان كان��ت غالبا  
نحو هوية المجتم��ع المضيف ، مع هذا يختلف 
االبناء انفس��هم من حيث اهتمامهم بهوية آباءهم 
الفلس��طينية فالبعض يهتم به��ا لكنه ال يحملها ، 
وآخ��رون يتيهون ما بي��ن االثنتين لفترة ولكنهم 
ما يلبث��ون ان يعودوا للهوي��ة الغربية والبعض 
يحاول ان يحمل القضية و يدافع عنها خصوصا 
في ضوء االعتداءات الصهيونية المتكررة على 
الفلس��طينيين )70( ، و من الطبيعي عندما ينتمي 
المرء الى اكثر من وطن من الممكن ان يعرف 

نفسه باكثر من هوية )71(.
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الخاتمة 
حمل الفلس��طينيون هويتهم معه��م اينما ذهبوا 
س��واء رحل��وا اف��رادا او جماع��ات ، وبعد ان 
اس��تقروا في الدول الغربية وجدوا انفس��هم في 
مجتمعات غريبة ، قس��م من افرادها ينظر اليهم 
بعين الريبة والشك و الخوف ، وآخر ينظر اليهم 
باعتباره��م فائض ع��ن حاجة البل��د ، و الثالث 
ي��رى فيهم امكانيات ايجابية ، تؤثر هذه االمور 
وغيرها في قابلية الفلسطيني على االندماج من 
عدمه في هذا المجتمع او ذاك ، وفي نفس الوقت 
االحتف��اظ بهويته االصلي��ة ، فالبعض لم يتمكن 
م��ن االندم��اج نهائيا وظل على حال��ه كانه يوم 
وصل ال��ى المجتمع المضيف  ف��ي حين تمكن 
آخ��رون من المزاوجة بي��ن الهويتين ، وبعض 
� و ه��م قل��ة � اندمج بش��كل كلي ف��ي المجتمع 
الجدي��د ، يختلف الفلس��طينيون عن غيرهم من 
المهاجري��ن في ان هجرتهم في معظمها لم تكن 
طوعي��ة فلوال االحتالل الصهيون��ي لوطنهم لم 
يكون��وا ليغادروه يوم��ا ، وبالتالي يرجو الكثير 
منه��م ان يع��ود الى وطنه يوم��ا و الحفاظ على 
هويتهم  هو جزء ال يتجزا من حلمهم بالعودة .
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المقدمة
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الدولي��ة المتنافس��ة في المنطق��ة، اذ تعد األزمة 
الس��ورية إح��دى المحط��ات البارزة ف��ي هذه 
المنطقة وفي هذه المرحلة، عن طريق تش��كيل 
األرضي��ة المالئمة لتفاعل عناص��ر ومكونات 
هذا الصراع وتعزيزه وتقاسم النفوذ بين القوتين 

العظيمتين .

 وق��د ارتبط��ت األزمة الس��ورية مباش��رة 
بمس��ألة الص��راع األمريكي-الروس��ي، عندما 
دخلت مرحلة التدوي��ل الفعلي واصبحت ميدان 
ص��راع حقيقي بين الوالي��ات المتحدة وحلفائها 
م��ن جه��ة، وروس��يا وحلفائها من جه��ة ثانية، 
م��ع ما يرافق ذلك من تق��ارب وتباعد وتناقض 

وتش��ابك مصال��ح هاتي��ن القوتين بس��بب كثرة 
المتغي��رات المؤث��رة في ه��ذا الص��راع.  مما 
جعل مس��تقبل هذا الصراع غير واضح المعالم 
وه��و مايدفعنا لطرح الس��ؤال التالي: هل يعني 
ذل��ك أن نظام الهيمن��ة األمريكية على العالم بدأ 
يصطدم بعراقيل أساسية مما فتح الباب النبثاق 
نظام دولي ثنائي القطبية يتمثل بدخول روس��يا 
االتحادي��ة بق��وة من الب��اب الس��وري، وطرح 
نفس��ها قطبا دولي��ًا ندًا« أمام الوالي��ات المتحدة 
ف��ي محاولة للمحافظة عل��ى مصالحها الحيوية 
واإلستراتيجية، والسيما في منطقة المتوسط بما 

ينذر بوالدة نظام متعدد األقطاب؟ 

ق��راءة  البح��ث  البحـــث :- يح��اول  أهميـــة 
وتحليل األحداث الجارية على الس��احة الدولية 
واستشراف حقيقة العالقات األمريكية-الروسية 
في ظل األزمة الس��ورية التي مازالت مستمرة 
ومتصاع��دة، وتتحمل  المنطقة أوزارها وتتلقى 
نتائجها على الصعيد الوطني واإلقليمي. فضاًل 
ع��ن أحتمالية مس��اهمة نتائج ه��ذا الصراع في 
تغيير األنظمة السياس��ية ورسم خريطة طريق 

مجاالت التقارب والخالف االمريكي
 الروسي في الشرق االوسط

) االزمة السورية امنوذجا(

أ.م.د شذى زكي حسن )*(

)*(  مركز المستنصرية- للدراسات العربية والدولية
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جدي��دة للمنطق��ة تتجاوب مع األه��داف المعلنة 
وغير المعلنة لهذا الصراع.

هدف البحث:- هو تسليط الضوء على سياسات 
التع��اون والتنافس بين ال��دول العظمى  وتحليل 
مس��اعيها في تحقيق أهدافها اإلس��تراتيجية في 
منطقة تمثل أهمية اقتصادية وسياسية وعسكرية 
في دراسة لعبة التوازن بين الدولتين العظيمتين 
من خالل البوابة الس��ورية، والعودة إلى ش��كل 
من أش��كال الحرب الب��اردة والنتائ��ج المترتبة 

عنها على المنطقة وشعوبها.

فـــي ضوء مـــا تقدم نقســـم البحـــث وفق 
الهيكلية اآلتية :-

المبحث األول: العالقات األمريكية-الروســـية 
بعد 1991:

بعد س��قوط المعس��كر الش��يوعي في العام 
1991، تزعم��ت الوالي��ات المتحدة األمريكية 
قي��ادة العال��م وتحول��ت روس��يا االتحادية نحو 
الديمقراطية والسوق الحرة، وكان لهذا التحول 
أث��ره البال��غ عل��ى البني��ة الروس��ية اقتصاديا 
وسياس��يا واجتماعيا، بحيث عادت روس��يا إلى 
تثبي��ت موقعها كدولة عظم��ى، وتعزيز دورها 
في السياسة الدولية كقطب له دوره ومكانته في 
العالم ف��ي مواجهة الهيمنة األمريكية والس��يما 
بعد وصول الرئيس فالديمير بوتين إلى السلطة 
في روس��يا،  مم��ا انعكس عل��ى طبيعة العالقة 
اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة سلًبا وإيجاًبا. 

شهدت العالقات األمريكية-الروسية توجها 
جدي��دا نتيج��ة التح��ول الذي طرأ عل��ى نوعية 
القي��ادة ف��ي كال الطرفي��ن. وم��ن الواضح بأن 
توجه��ات القيادتي��ن قد اصطدمت ف��ي ما بينها 
ول��م تلت��ق إال ف��ي نقاط قليل��ة ، ف��كان التنافس 

والتوتر الس��مة المميزة للعالق��ة بينهما، األمر 
ال��ذي دف��ع أطراف��ا أخرى إل��ى االس��تفادة من 
ه��ذا الش��كل ف��ي العالقة س��واًء كان��ت عالمية 
مث��ل الصي��ن واقليمية ، وقد تك��ون إيران ربما 
م��ن أبرز المس��تفيدين من روس��يا وذلك عندما 
 وسعت تعاونها مع إيران في برنامجها النووي.
ومن سمات اإلستراتيجية الروسية الجديدة على 
مختلف الصعد سياس��يًا واقتصاديًا، أنها أخذت 
تتج��ه بمعظمها نح��و حماية مصالحه��ا وأمنها 
القومي تماش��يا م��ع األحداث والتط��ورات في 

مختلف أصقاع العالم.)1(

هذا وتميزت ه��ذه الحقبة ببروز أحداث في 
غاي��ة األهمي��ة كان لها األثر المباش��ر في نمط 
العالق��ات بي��ن الطرفين، فانطالًق��ا من أحداث 
أيلول عام 2001، أصب��ح العالم يعيش مرحلة 
جدي��دة تختل��ف كليا ع��ن المراحل الس��ابقة ما 
دفع الواليات المتحدة إلكمال سياس��تها العالمية 
الرامي��ة إل��ى الس��يطرة على العال��م من خالل 
المضي قدما في محارب��ة اإلرهاب عالميا، مع 
ما يس��توجب ذلك م��ن أفعال وقائي��ة وحروب 

استباقية تندرج في هذا السياق.)2(

وفي إطار هذا التوجه، أيدت روس��يا الغزو 
األمريكي ألفغانستان في العام 2001، وسهلت 
عملية إنش��اء قواعد عس��كرية في أوزباكستان.
وف��ي المقابل، اعترفت الواليات المتحدة للقيادة 
الروس��ية بأن منطقة آس��يا والقوقاز هي منطقة 
نفوذ روس��ي، كم��ا تم إبرام اتفاقي��ات ومواثيق 
وعق��د قمم على ارفع المس��تويات بش��كل غير 
مس��بوق، وذل��ك في إطار بل��ورة العالقات بين 
الدولتين ف��ي مجال االس��تقرار االس��تراتيجي 

والتعاون وحل النزاعات القائمة.

 كم��ا ناق��ش كال الطرفي��ن مس��تقبل العالقات 
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بينهما ف��ي ضوء ع��دد من األزم��ات الدولية، 
التي تش��كل بؤرًا للتوتر بينهما بس��بب اختالف 
وجهات النظر، والمصالح المتحكمة بمواقفهما 
إزاء تل��ك القضايا  من بينها  معارضة روس��يا 
لغ��زو العراق م��ن دون موافق��ة مجلس األمن. 
وايضا حاولت روس��يا الوصول مجددًا إلى قمة 
الهرم الدولي عبر عدد من القضايا الدوليةوالتي 
ادت الى توتر في العالقات االمريكية - الروسية 
لعل من أبرزها الحرب الروسية الجورجية عام 
2008 التي اعطت االش��ارة الى ان روسيا في 
عهد بوتين ليست ذاتها في عهد يلستين،)3( فضال 
عن نش��ر الواليات المتحدة الدرع الصاروخي 
في بولندا وتش��يكيااألمر الذي رأت فيه موسكو 
تهديدا مباش��را ألمنها القوم��ي، فضاًل عن ذلك 
س��عي اإلدارة األمريكي��ة إلى تحقيق اس��تقالل 
إقليم كوسوفو عن جمهورية صربيا المقربة من 
روسيا، فضاًل عن الملف النووي اإليراني الذي 
أثارته اإلدارة األمريكية مع روس��يا التي تعدها 
الحليف العس��كري إليران، في محاولة منها فك 
ذل��ك الحلف ومنع تصدي��ر التكنولوجيا النووية 
إليه��ا. لما في ذلك من تهديد للمصالح األمريكية 
في الخليج العربي، وفي مسار الصراع العربي-
اإلسرائيلي وموقف روس��يا من ثورات الربيع 
العربي في منطقة الشرق األوسط وسلوكها في 

األمم المتحدة.)4(

وم��ن القضايا التي ش��كلت مؤخرا بؤرة جديدة 
للتوت��ر بين الدولتي��ن األزمة الس��ورية لما لها 
من خصوصية إقليمية ودولية ومحط حس��ابات 
فع��ال، إذ تحولت هذه األزمة إلى صراع دولي  
يش��به إل��ى حد ما الح��رب الباردة بين الش��رق 
والغ��رب، ودخلت أحداث هذا البلد في تجاذبات 
ومس��اومات الدولتين العظميي��ن وفق المصالح 

السياسية واالقتصادية والعسكرية.

 المبحث الثاني: ســـاحة التنافـــس األمريكي-
الروسي في سوريا

تعد مسألة التنافس األمريكي-الروسي حول 
س��وريا أكثر القضايا تأثيرا على السلم العالمي 
اذأ صبح��ت ف��ي مقدم��ة األزمات والمش��اكل، 

وموضوعا الستقطابات دولية.

ومما ال ش��ك فيه، أن المصالح اإلس��تراتيجية 
لكل م��ن الوالي��ات المتح��دة وروس��يا تتقاطع 
ف��ي بع��ض المج��االت، وتختلف ف��ي مجاالت 
أخرى لكن القاس��م المش��ترك بينهما أن القوتين 
حريصتان جدا على أن يكون لهما نفوذ قوي في 
هذه الدولة، ذات الموقع المميز واإلستراتيجي، 
بهدف تعزي��ز مركزيهما اإلقليميي��ن، وتحويل 

موازين القوى لصالح كل منهما.

فس��وريا بالنس��بة إل��ى القوتي��ن، ه��ي واحدة 
م��ن أهم دول منطقة الش��رق األوس��ط، وحجر 
الزاوي��ة لألمن فيها، وبالتال��ي فإن أي زعزعة 
إل��ى عواق��ب وخيم��ة  الس��تقرارها س��يؤدي 
وفوض��ى عارمة لي��س فيها وحس��ب، بل يمتد 
إلى المنطقة بأكملها ويشكل تهديدا حقيقيا لألمن 

اإلقليمي ككل.

 فالتنافس الروس��ي - األمريكي في المنطقة لم 
يأت من اجل إثبات الوجود فقط، بل  ينطلق من 
أس��باب حيوية مهمة ذات نتائ��ج مصيرية على 

الدولتين، ومنها:

1- تع��د منطقة الخلي��ج العربي من أهم مناطق 
العال��م الحتوائها على أضخ��م المخزونات من 
النفط والغ��از، وهي ممول النف��ط  الرئيس في 
العال��م، اذ تص��در المنطقة ما يق��در ب)%60( 
م��ن النفط العالم��ي، فضاًل ع��ن احتوائها على 
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مخزون��ات هائلة من الغاز الطبيعي، والس��يما 
الخ��وف  يتأت��ى  في العراق وقطر وإيران. 
الروس��ي من أي س��يطرة أمريكي��ة كاملة على 
المنطقة بما فيها سوريا،الن هذه السيطرة سوف 
تحرمها من موارد مالية ضخمة تأتيها من خالل 
تصدي��ر النفط والغاز عن طري��ق األنابيب إلى 
أوروبا، إذ إن الس��يطرة األمريكية على سوريا 
تعن��ي إن نفط وغاز الخليج س��وف يصبح على 
أبواب األوربيين وبأسعار تنافسية من خالل مد 
األنابيب من الخليج عبر س��وريا وتركيا وشرق 
أوروبا إلى باقي أجزاؤها الغربية، وسوف تمتد 
سيطرة أمريكا على األسواق النفطية األسيوية، 
وهذا يعني إن االقتصاد الروسي سوف يضرب 

في العمق في حال سيطرة أمريكا على سوريا.)5(

2- تعد االطاللة الس��ورية على البحر األبيض 
المتوسط  وحدودها المشتركة مع إسرائيل ولبنان 
والعراق واألردن،  ذات األهمية اإلس��تراتيجية 
بالنس��بة لروسيا التي لن تس��مح بخسارتها، مما 
يعني أن س��قوط الرئيس األس��د يعني خس��ارة 
حليف مهم في الش��رق األوس��ط،والمنطقة التي 
تع��د حلم العهد القيصري للوصول للمياه الدافئة 
ف��ي الخلي��ج العربي وه��ي صل��ة الوصل بين 
الغرب والشرق، لذلك ترى روسيا إن وجودها 
في س��وريا هو مصيري ألج��ل إثبات وجودها 
عالمي��ا وإقليميا، وجعلها حلقة وصل بينها وبين 

باقي دول المنطقة.

3- أن س��وريا هي آخر حلقات النفوذ الروسي 
في الش��رق األوس��ط، لذا تحاول روسيا الحفاظ 
وب��كل قوة عل��ى النظام الس��وري وتقديم الدعم 
الكام��ل له، رغ��م الضغوط الت��ي تتعرض لها 
م��ن الغرب والدول العربية الس��اعية إلى إنهاء 
األزمة الس��ورية سياس��يًا، إذ ترى روس��يا إن 

أي هيمن��ة أمريكية مطلقة عل��ى المنطقة يعني 
انحصار النفوذ الروس��ي داخل روسيا، وجعلها 
محاطة ب��دول اغلبها موالية للغ��رب وأمريكا، 
وبالتالي س��وف يجعل أمنها القومي »مكشوفا« 
لدى المعس��كر االخر وس��وف تحاصر روسيا 
بالق��وات األمريكي��ة دون إن يك��ون لها فرصة 
من��اورة خارجية، له��ذا تحاول روس��يا اإلبقاء 
على تواجدها في س��وريا لتك��ون قاعدة متقدمة 
للدف��اع عن روس��يا في حالة الخطر، والس��يما 
وان ال��درع الصاروخ��ي ال��ذي أرادت أمريكا 
نصب��ه ف��ي بولن��دا أو التش��يك يوج��د س��بب 
لفش��له وهو وج��ود أراضي روس��ية خلف هذه 
ال��دول ف��ي بحر البلطي��ق، مما يجع��ل من هذه 
المنظوم��ة الصاروخي��ة األمريكية هدفًا س��هاًل 
http://democraticac..للصواريخ الروسية

ftn23_ - 46748=de/?p

4- محاولة روس��يا العودة إلى نفوذها الس��باق 
ف��ي المنطق��ة عب��ر بوابت��ي الع��راق واليمن ، 
مستفيدة من سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي على 
أجزاء من األراض��ي العراقية،وطلب الحكومة 
العراقي��ة من روس��يا االتحادية تس��ليح العراق 
بمختل��ف األس��لحة والطائ��رات المقاتلة، ومع 
وجود هذه القوات قرب الحدود الس��ورية يجعل 

عملية إسقاط النظام السوري تبدو مستحيلة.)6(

وكما اسهمت األحداث المتسارعة في اليمن 
وتدخ��ل التحالف الدولي ض��د الحوثيين،  الذي 
جاء بدعم أمريكي مباش��ر في وضع اليمن أمام 
سيناريوهين ؛ وهما أما يمن موحد تحت سيطرة 
الحوثيي��ن المدعومين من إيران حليفة روس��يا 
االق��وى في المنطقة، أو يمن مقس��م إلى ش��مال 
وجن��وب، وف��ي كل الحاالت فان نفوذ روس��يا 
س��وف يعود لليمن كامال او جزئيًا، لذا تحركت 
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أمري��كا عب��ر التحال��ف الدول��ي عوض��ا عنها 
للوق��وف بوجه الحوثيين ، ألن اس��تالمه للحكم 

سيكون ضربا لمصالح أمريكا في المنطقة.

5-  ج��اء التدخ��ل الروس��ي في س��وريا كرد 
فع��ل ع��ن األنب��اء الت��ي تحدثت عن ني��ة دول 
عربية كالس��عودية وقطر باالش��تراك مع تركيا 
وأمريكا للتدخل العس��كري المباشر في سوريا 
بهدف معلن وهو قتال تنظيم الدولة اإلس��المية، 
لذلك بادر الجانب الروس��ي للتدخل العس��كري 
المباش��ر في س��وريا  منذ عام 2015 للتصدي 
له��ذه التح��ركات ، إذ تم��ت تصفية ق��ادة كبار 
من تنظيمات متش��ددة كتنظي��م داعش والنصرة 
وحركات إرهابية أخرى , وذلك توجيه ضربات 
جوي��ة مس��تعينة بقواعد روس��ية موجودة على 
س��واحل س��وريا بالبحر األبيض ودخلت على 
خط المواجهة في سوريا بشكل ملحوظ وانقلبت 
المعادلة من مفاوضات “ضد” النظام السوري، 
الى مفاوضات مع النظام السوري المتقدم على 

المعارضة .

انطل��ق التناف��س االمريك��ي - الروس��ي  م��ن 
مصالحهما االستراتيجية في سوريا،فلكل منهما 

اهدافه ممثلة ب:-

اوال:-  المصالح االستراتيجية الروسية
أ-اس��تراتيجية األم��ن القوم��ي والدبلوماس��ية 

الروسية

إن ق��راءة معمق��ة إلس��تراتيجية األمن القومي 
الروس��ي الص��ادرة بموج��ب وثيق��ة بتاري��خ 
2009/5/13، ، توض��ح النهج المتبع من قبل 
روس��يا في األزمة الس��ورية. فمنذ ذلك الوقت 
سعت اإلدارة الروسية إلى استعادة مكانة روسيا 
كقوة عظمى موازية للغرب والسيما في الشرق 

األوس��ط، إذ تمثل س��وريا موط��ئ القدم األكثر 
أهمية فيه جغرافيا وسياسيا وإستراتيجيا)7( حيث 
يشكل ضمان األمن القومي الروسي أولوية في 
إطار عمل الدولة، ويتبلور الهدف الرئيسي في 
ه��ذا المجال ف��ي جهوزية االس��تجابة المالئمة 
للتهدي��دات التي تواجه العالم في القرن 21، مع 

ترشيد اإلنفاق العسكري.

تتمثل المهمة األساس��ية لروس��يا اإلتحادية في 
ردع أي عدوان من أي نوع كان ضدها أو ضد 
أح��د من حلفائه��ا. كما تقوم هذه اإلس��تراتيجية 
على وجوب امتالك قدرات نووية باس��تطاعتها 
إلح��اق ضرر معنوي في ح��ال قيام أي دولة أو 

تحالف دولي، باالعتداء عليها في أي ظرف.)8(

إن ضم��ان مصال��ح األم��ن القوم��ي لروس��يا 
االتحادي��ة يس��تلزم وج��ودا روس��يا عس��كريا 
في بع��ض المناط��ق ف��ي العال��م ذات األهمية 
التش��كيالت  انتش��ار  أن  كم��ا  اإلس��تراتيجية. 
العسكرية المحدودة كالقواعد العسكرية والقوات 
البحري��ة في تلك المناط��ق بمقتضى االتفاقيات 
والقانون الدولي، ووفق مبادئ الشراكة، يهدف 
إلى ضمان قدرة روسيا على اإليفاء بالتزاماتها، 
وتس��هيل خلق توازن عس��كري إستراتيجي في 
تلك المناطق، كما أن ذلك يمنحها إمكان التعامل 
مع مواقف األزمات في مراحلها األولى ويسهل 
تحقيق أهداف السياس��ة الخارجية للدولة. رغم 
وج��ود العديد م��ن العقبات في وج��ه تنفيذ هذه 
اإلس��تراتيجية األمنية، والس��يما ف��ي ما يتعلق 
بتحدي��ات الطاقة ومصادره��ا الطبيعية، فضاًل 
عن توس��ع حلف االطلس��ي ومنظوم��ة الدرع 
وتي��رة  وتصاع��د  األمريكي��ة،  الصاروخي��ة 
المجموع��ات المتطرفة والمنظم��ات اإلرهابية 

األجنبية.)9(
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يعد المخرج الذي انتهى إليه الجدل الخاص 
في توجيه الضربة العس��كرية للنظام السوري، 
انتصارا للدبلوماس��ية الروس��ية عل��ى نظيرتها 
األمريكي��ة، والس��يما أن موس��كو نجح��ت في 
الحص��ول عل��ى تن��ازالت من واش��نطن حول 
كيفية تسوية الصراع في سوريا، إذ ترجمت في 
القرار 2118، الذي يعكس التصور الروس��ي 
أكثر م��ن األمريكي .اذ فصل الق��رار المذكور 
بين المسألة الكيميائية، وتسوية الصراع، وأفرد 
عدًدا من البنود لكل من القضيتين، وبالتالي حال 
دون أن يتم اس��تخدام القضية الكيميائية كمبرر 
لتوجيه ضربة للنظام من أجل تس��وية الصراع 

مع المعارضة، كما حدث في العراق.

وقد نص ه��ذا القرار على أنه في حال عدم 
الت��زام أي طرف به، فس��يتم ف��رض إجراءات 
اس��تناًدا إل��ى الفصل الس��ابع من ميث��اق األمم 
المتحدة ما يعني أن النظام ال يتحمل المس��ؤولية 
الكاملة عن تنفيذ القرار والتعاون مع المفتشين، 
حيث تتحم��ل المعارضة المس��ؤولية أيضا، إذ 
ن��ص القرار عل��ى أنه يحظر عل��ى أي طرفأن 
يس��تخدم أو يطور أو ينتج أو يمتلك أو يخزن أو 
ينقل األس��لحة الكيميائي��ة. وتعكس هذه الصيغة 
القراءة الروسية للوضع في سوريا، والتي تقوم 
على أن من يتحمل مسؤولية الوضع هناك ليس 
النظام فقط، وإنما أيض��ا جماعات المعارضة، 

والقوى اإلقليمية التي تدعمها.

اتجهت روس��يا إلى تقديم نفس��ها كبديل، أو 
منافس مواٍز للواليات المتحدة في المنطقة سواء 
م��ن حيث رؤيتها لمس��تقبل المنطق��ة، أو للدور 
السياس��ي للجماعات اإلس��المية التي سارعت 
واش��نطن إل��ى دعمه��ا، وهو م��ا يعن��ي عمليا 
أن هن��اك اختالفات بي��ن الرؤيتي��ن األمريكية 
والروس��ية للمنطق��ة انطالًق��ا م��ن مصالحهما 

اإلستراتيجية.)10(

ب -الروابط المشتركة والعالقات التاريخية 
واالقتصادية بين روسيا وسوريا

وم��ن الواض��ح أن ثبات الموقف الروس��ي 
من األزمة الس��ورية نابع م��ن ارتباط الدولتين 
بعالق��ات سياس��ية وثيق��ة من��ذ قي��ام الحرك��ة 
التصحيحية. وواصال العم��ل للرقي بالعالقات 
االقتصادية والثقافية والعلمية كي تواكب مسار 
العالقات السياس��ية والعس��كرية القائمة بينهما، 
وهذا عائد إلى التوافق واالنس��جام والتناغم في 
السياسة الخارجية للدولتين لناحية اإلستراتيجية 
األمنية القومية واالقتصادية.وامتدادا لعالقاتهما 
فقد كان االتحاد السوفياتي من أوائل الدول التي 
اعترفت باس��تقالل س��وريا، وأقام��ت عالقات 
دبلوماس��ية معه��ا في الع��ام 1944، وتعززت 
العالقات السورية-الروسية لتصل إلى التحالف 
اإلس��تراتيجي بعد وصول الرئيس حافظ األسد 
للس��لطة إث��ر الحرك��ة التصحيحي��ة ف��ي العام 
1970، فبعد طرد السوفيات من مصر اضطر 
الكرملي��ن إل��ى البح��ث ع��ن بديل في الش��رق 

األوسط آنذاك، فكانت سوريا أفضل البدائل.)11(

قدم��ت القي��ادة الس��وفياتية فض��اًل ع��ن الدعم 
العس��كري، المس��اندة الالزم��ة في بن��اء البنية 
التحتي��ة لالقتصاد الس��وري في مج��ال الطاقة 
المائي��ة  والمش��اريع  المعدني��ة  والصناع��ات 
والكهربائي��ة والس��دود ، وكذلك بن��اء مصانع 
الحدي��د والصل��ب، فض��اًل عن إنش��اء خطوط 
حديدية وتجهيز س��كك القط��ارات التي ربطت 
مناطق اإلنتاج الزراعي بالموانئ في طرطوس 

والالذقية.

ام��ا في مجال  االس��تثمارات النفطية والغازية 
فق��د بلغت اس��تثمارات روس��يا في س��وريا في 
الع��ام 2009 حوالي عش��رين مليار دوالر في 
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مج��ال التنقيب عن النفط والغ��از وإنتاجهما، إذ 
نج��د ش��ركتي »تاتنفت« و«س��ويوزفت غاز« 
الروس��يتين تقومان حالًيا باس��تخراج النفط في 
س��وريا.كما انخرطت ش��ركة »جيوريسرس« 
المتفرع��ة م��ن ش��ركة »غازبروم« الروس��ية 
العمالق��ة للمنافس��ة في مناقص��ات للتنقيب عن 

النفط.

 كما اس��همت الش��ركات الروس��ية ف��ي تنفيذ 
مش��اريع  طاقوي��ة  اخ��رى ومنها قيام ش��ركة 
»روس��اتوم« الروس��ية في الع��ام 2010 ببناء 
أول مفاع��ل إلنت��اج الطاق��ة النووي��ة، فض��اًل 
ع��ن الخدمات المس��تمرة من ش��ركة »تخنوبر 
مكسبورت« الروسية لمرافق إنتاج الطاقة التي 

أقامتها في سوريا.

 كما ش��اركت ش��ركات روس��ية أخ��رى مثل 
ف��ي  أيًض��ا  و«رس��غيدرو«  »س��وفنترافود« 
مش��اريع للري  كما تضطلع ش��ركات التصنيع 
الروس��ية أيضا ب��دور في االقتصاد الس��وري، 
فش��ركة »أورالم��اش« أبرمت عقًدا ف��ي العام 
2010 لتزويد ش��ركة س��ورية معدات للتنقيب 
ع��ن النفط. وفي أيلول م��ن العام 2011 وقعت 
ش��ركة »توبوليف آند أفياستار أس بي« مذكرة 
تفاه��م لتزويد الخطوط الجوية الس��ورية بثالث 
طائ��رات ركاب ط��راز ت��ي ي��و 204 إس إم، 

وبمركز لخدمات هذه الطائرات.

ويأتي الغاز في أولوية مصادر طاقة القرن 
الواحد والعش��رين باعتب��اره الطاق��ة النظيفة، 
الس��يما بعد تراجع نس��ب االحتياط��ي النفطي، 
فضاًل عن أن اس��تخراج الغ��از وتكريره بكلفة 
اقل ، وبالتالي فإن السيطرة على الغاز وخطوط 
إم��داده، أصبح��ت م��ن الركائز اإلس��تراتيجية 
في سياس��ة ال��دول الكبرى، وهذا م��ا تجلى في 

الصراع الدائر حول س��وريا إذ أن جيوسياسية 
 الغ��از تكم��ن ف��ي جوه��ر العالق��ات الدولية.
 يوجد لدى سوريا احتياطي مؤكد من الغاز على 
اليابس��ة يقدر ب���0,3 تريليون م3 حس��ب أرقام 
الع��ام 2011، أي ما يع��ادل 10% من إجمالي 
احتياط العالم. بلغ إنتاج س��وريا من الغاز خالل 
الع��ام 2010 حس��ب المعطي��ات والمعلومات 
الرس��مية الس��ورية معدل 36 مليون م3 يوميا. 
وق��د أنتج��ت 3,8 مليار م3 في الع��ام 2011، 
واستهلكت نحو 9,8 مليار م3، لذلك استوردت 
الغاز من مص��ر عبر أنبوب الغ��از العربي)12( 
رغم إرتفاع اإلنتاج المحلي للغاز بنس��بة %10 
ف��ي الع��ام 2011، بس��بب حال��ة التوت��ر التي 
تعيشها سوريا، لكنه عاد وانخفض في السنوات 
 الالحقة نتيجة استمرار األوضاع األمنية السيئة.
إن اكتش��اف حق��ول الغاز في المتوس��ط مقابل 
الش��واطئ الس��ورية واللبناني��ة، والمعلوم��ات 
المتواف��رة تؤك��د أن هذا الحوض ه��و األثرى 
في العالم، كما عمدت س��وريا إلى منح ش��ركة 
»غازبروم« الروسية امتياز استخراج الغاز في 
 هذه الحقول الموجودة قبالة الس��واحل السورية.
هذا وأبرمت ش��ركة »تاتنفت« عق��ًدا في العام 
2003، وتم حفر بئرها األول في العام 2010 في 
حقل كشما الجنوبية. وشيدت »سويوزفت غاز« 
أنبوًب��ا لنقل الغاز الطبيع��ي ومصنًعا لمعالجته، 
وتق��وم حالًيا ببناء مصنع آخر بالقرب من الرقة 
التي تبعد مائتي كيلومتر شرق حمص، يستطيع 

 معالج��ة 1.3 ملي��ار متر مكعب م��ن الغاز.)13(
إن معرف��ة الس��ر الكامن وراء الغاز الس��وري 
س��وف تظهر حجم الص��راع ونتائجه، ألن من 
يس��يطر عليه سوف يتحكم بمكامن القوة السيما 
أن الق��رن الواحد والعش��رين هو عصر الطاقة 

النظيفة من دون منازع.
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اما في المجال العس��كري،فإن سوريا هي البلد 
العربي الوحيد الذي لم تتأثر عالقته العس��كرية 
بروس��يا ، وظل يعتمد في تس��ليح جيش��ه على 
الس��الح الروس��ي. وتنامت العالقة بين البلدين 
ف��ي مجال التس��ليح  بصورة اعمق بعدش��طب 
روسيال80% من الديون السورية والبالغة ثالثة 
عشر مليار دوالر، وذلك بموجب اتفاق البلدين 

في العام 2005 .

وقد تعزز التعاون العسكري بين البلدين في 
مجال البحرية، فقاعدة طرطوس تأتي في قائمة 
المصالح اإلس��تراتيجية والعس��كرية الروس��ية 
في س��وريا، حيث أنها تش��كل القاع��دة البحرية 
الوحيدة في المتوسط، لتقديم التسهيالت البحرية 
اللوجس��تية والفنية الضرورية للس��فن الروسية 
والقط��ع الحربية بهدف خل��ق حالة من التوازن 
مع األس��طول الس��ادس األمريكي، بع��د أن تم 

تأهيل الميناء بدعم روسي.)14(

 يعتبر ال��روس طرطوس بوابة إس��تراتيجية، 
لي��س للبح��ر المتوس��ط فحس��ب، ب��ل للمحيط 
األطلس��ي عب��ر مضيق جب��ل ط��ارق والبحر 
األحم��ر عبر قناة الس��ويس. ويوجد في القاعدة 
البحري��ة ف��ي ميناء طرط��وس مرك��ز لتأمين 
المس��تلزمات التقنية لس��فن األس��طول الحربي 
الروس��ي وث��الث منص��ات عائم��ة وح��وض 

إصالح سفن ومستودعات.

إن وج��ود دائم للقطع البحرية في أس��طول 
البحر األس��ود دالل��ة على الحضور الروس��ي 
ف��ي ه��ذه المنطقة التي يس��ودها التوت��ر وعدم 
االس��تقرار، ممثال بالس��فينة »إمان« والس��فينة 
»إيف��ان بونبنوف« التي تحمل على متنها وحدة 
مش��اة بحري��ة روس��ية.كذلك يتض��ح الوج��ود 
العس��كري الروس��ي في المتوس��ط ف��ي تزايد 

المن��اورات العس��كرية الت��ي أجرته��ا البحرية 
الروسية والتي اش��تركت فيها حاملة الطائرات 
الروس��ية »األميرال كوزنيتس��وف« باإلضافة 
إل��ى الزي��ارات العس��كرية المتبادل��ة للوف��ود 
ولق��ادة األس��اطيل البحري��ة لتطوي��ر القدرات 
البحري��ة الس��ورية وميناء طرط��وس وتعزيز 
دورها في المتوس��ط.)15(كذلك اس��تمرت روسيا 
بتزوي��د س��وريا بالس��الح الدفاع��ي المتط��ور 
ممثال بمنظومة الصواريخ الباليستية والمضادة 

للطائرات وغيرها من أنواع األسلحة.

إن الحذر الروسي من انعكاسات الربيع العربي 
يتعلق  بنظرة روس��يا للشرق األوسط المترابط 
مع آسيا الوسطى، من هنا كان التشديد على هذه 
الواجهة البحرية في الوصول إلى المياه الدافئة، 
إذ يتي��ح المرور عبر الخط اإلس��تراتيجي نحو 
البحر األبيض المتوسط والوصول إلى المحيط 
الهن��دي وحماية الخاص��رة الجنوبية لروس��يا. 
وتح��اول هذه األخيرة التش��بث بموطئ قدم في 
شرق المتوسط باعتبار أن أمن الممرات المائية 
هو م��ن الركائ��ز اإلس��تراتيجية في سياس��تها 
الخارجية، وهي ال تتساهل مع أي إخالل يمكن 

أن يعرض هذه الممرات للخطر)16(

ج-نمو الجماعات المتطرفة واإلرهابية

تعتبر موس��كو أعضاء المنظمات المتطرفة 
قتلة وإرهابيين، وتتخوف من امتداد نش��اطاتهم 
اليها، لذلك عملت على محاربتهم في أفغانستان 
والشيش��ان والقوقاز، وهي تعاملت بواقعية مع 
هذا المل��ف، وجاهدت للقض��اء عليهم ليس في 
روسيا فحسب إنما في الدول الحليفة التي تدور 
في الفلك الروس��ي. هذا ودعمت روس��يا نظام 
الحكم في دمش��ق منذ بداية األزمة، ومع تطور 
األح��داث واتخاذها مجري��ات متناقضة، تزايد 
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الدع��م الروس��ي بجرع��ات أكبر كان��ت أحيانا 
تتعارض مع المصالح الروسية.)17(

 ان اعتب��ار دوافع القلق الروس��ي م��ن تنامي 
الجماعات الس��لفية المتطرفة، ومن اس��تيالئهم 
على السلطة. وهذا في الواقع أهم األسباب لدعم 
النظام الس��وري في مواجهته انتشار الحركات 
األصولي��ة وبالتالي وصوله إل��ى الجمهوريات 
الس��وفياتية الس��ابقة والقوق��از والجمهوري��ات 
المس��لمة في روس��يا. فقد كان لروس��يا تجربة 
مري��رة ف��ي هذا الس��ياق إب��ان س��قوط االتحاد 
الفوضى واالضطرابات  الس��وفياتي وانتش��ار 
في الجمهوريات المس��تقلة، وتحرك المجاهدين 
المتطرفين من أفغانستان والحركات األصولية 
من باكستان وتركيا باتجاه المناطق المسلمة في 
االتحاد الس��وفياتي السابق أو ما يعرف بمنطقة 
»الخ��ارج القري��ب«. وق��د أدى نم��و التيارات 
اإلس��المية المتطرفة إلى تكبيد موس��كو نفقات 
ضخم��ة وإل��ى قل��ق كبي��ر، باعتب��ار أن تهديد 
اإلس��الم المتطرف للح��دود الروس��ية من أهم 
التحديات األمنية التي تواجه البالد. بالتالي فإن 
هذا القلق مرده إلى نشوب اضطرابات وحدوث 
تغييرات في هذه الدول، قد توصل السلفيين إلى 
الس��لطة، مما يجعل روس��يا محاصرة من قبل 

أنظمة متطرفة. 

بي��ن  االرتب��اط  ال��روس  المس��ؤولون  أدرك 
التيارات اإلسالمية المتطرفة الموجودة في آسيا 
المركزية وس��وريا وبين الدع��م األمريكي لهذه 
التيارات، وأدرك��وا أيضا الخطر الداهم لتنامي 
هذه المجموع��ات بالوتيرة فائقة الس��رعة، من 
خالل تحضير األرضية الخصبة والتخوف من 
وصول هذه التيارات الى عقر دارهم، قادمة من 

القوقاز والشيشان وغيرهما.

إن تصاع��د تأثي��ر اإلس��الم المتطرف في 
المعارض��ة الس��ورية، ع��زز الزخم الروس��ي 
ف��ي تقديم جمي��ع أش��كال الدعم لنظ��ام الحكم، 
ألن انتصار الس��لفيين في س��وريا س��يعزز قوة 
التيارات المتطرفة في آس��يا المركزية وبالتالي 
تطويق روس��يا، لذلك فإن ه��ذه األخيرة عازمة 
ب��كل م��ا لديها من ق��وة على من��ع وصول هذه 
المجموع��ات المتطرفة إل��ى تحقيق أهدافها في 

سوريا.)18(

تريد روسيا أن تكون شريكا فاعاًل في صياغة 
الترتيبات العملية بش��أن األزمة السورية لناحية 
الجماعات اإلرهابي��ة المتطرفة، لما تعتبره من 
تأثير س��لبي على أمنه��ا القومي، من هنا يتضح 
دورها المستمر في دعم النظام حتى هذه اللحظة 
م��ن أجل ضم��ان دوره��ا وأمنه��ا ومصالحها 
واالعت��راف بوجودها والحفاظ على نفوذها في 

سوريا والشرق األوسط.

ثانيا:-المصالـــح االســـتراتيجية االمريكية في 
سوريا فهي:-

لفهم الموقف األمريكي المرتبك من األزمة 
الس��ورية وتعدد بدائل التعام��ل معها الناتج عن 
التحديات التي يفرضها بقاء النظام الس��وري أو 
تغيي��ره تجاه التقدم في أي الملف��ات التي يمتلك 
النظام الس��وري قدرة التأثي��ر فيها وهي ملفات 
التطبيع مع اس��رائيل ودعم الحركات االرهابية 
والتواجد الروسي االيراني في سوريا. البد من 
عرض الجدل السياس��ي لبعض دوائر االهتمام 
االمريكية باألزمة السورية حول بدائل الحركة 
نحو سوريا في بلد محوري في الشرق األوسط 
بم��ا يحمل��ه ذلك م��ن ف��رص ومخاط��ر على 

المصالح األمريكية في المنطقة.
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فمنهم من يشير الى ضرورة التدخل األمريكي 
لفرض القوة تحقيقا الهداف:-

أ-  ترى الواليات المتحدة بسوريا بلد محوري 
في تش��كيل العالقات في منطقة الشرق األوسط 
في إطار مصالحها العليا في المنطقة  بعد انتهاء 
الحرب الباردة،فهي تعتبرها قلب الشرق األوسط 
والبد من الس��يطرة عليها من أج��ل إقامة نظام 
عالمي يبقيها في الريادة وال يس��مح بصعود أي 
قوة منافسة لها ، كما أنها تدرك بأن من يسيطر 
على س��وريا يمكنه التأثير على العراق وتركيا 
ومصر، والتي تشكل سوريا نقطة التقاء بينهم، 
ومن يس��يطر على هذه النطاقات الجيو سياسية 
الثالثة يمكنه التأثير بالش��رق األوسط ،ومن ثم 
فأن الثورة الس��ورية  قد قطع��ت الطريق على 
تطور العالقات األمريكية مع النظام الس��وري، 
ه��ذا التطور الذي جاء ف��ي إطار تطوير النظام 
الس��وري إلس��تراتيجية إقليمية نشطة ساهمت 
ف��ي مراجع��ة الواليات المتحدة لسياس��تها تجاه 
س��وريا بتحويلها من »التشدد وفرض العزلة« 
إل��ى »الحوار واالنخراط« عل��ى نحو أعاد لها 
اعتبارها اإلقليمي، بل إن النظام السوري راكم 
من مصادر القوة وأوراق الضغط ما جعله أكثر 
قدرة على مواجهة الضغ��وط األمريكية بناءا« 
على  ذلك فإن الموق��ف األمريكي المرتبك من 
األزمة الس��ورية يفسر من تعدد واختالف اراء 
دوائ��ر صنع القرار األمريكي  فهناك من يتبنى 
مبدأ التدخل العسكري لحماية المدنيين وبين من 
يع��ارض ذلك ويميل الى بدائ��ل مختلفة.وتحت 
وطأة ه��ذا الجدل س��ن الكونجرس تش��ريعا ال 
يسمح للرئيس منفردا باستخدام القوة تجاه سوريا 
وال إعالن الحرب عليها. ورغم ما تمثله األزمة 
اإلنس��انية التي يعانيها الشعب السوري من أداة 

ضغط كبيرة على صانع القرار األمريكي .

فأنصار عدم التدخل يرون أن الخطر الحقيقي 
يتمث��ل في تم��دد نفوذ الجماع��ات »المتطرفة« 
بجانب توافد المقاتلين األجانب وعناصر تنظيم 
القاعدة على االستقرار في سوريا وفي المنطقة 
بأس��رها، حيث تجد ه��ذه الجماعات في مناطق 
االضطرابات بيئة مالئمة لممارس��ة نش��اطها، 
كما س��يتيح الفراغ األمني نتيجة تصاعد العنف 
أو سقوط النظام لهذه المجموعات مكانة مؤثرة 
بفض��ل تنظيمه��ا الذات��ي الق��وي وقدرتها على 
توفي��ر الدع��م المادي والعس��كري والبش��ري 
وبمس��اعدة أطراف إقليمية أخرى ، وسيس��اعد 
نم��و هذه الجماعات جغرافية س��ورية اإلقليمية 
باعتباره��ا عام��ال جاذب��ا لكثير م��ن العناصر 
المعادي��ة للواليات المتحدة وإس��رائيل باعتبار 
سوريا ممرا مهما مباشرا نحو عدوها إسرائيل، 
وموقعا اس��تراتيجيا لض��رب مصالح الواليات 
المتح��دة في المنطقة بأس��رها، ع��الوة على أن 
انهيار السلطة المحلية قد يؤدي إلى حرب أهلية 
وقت��ال ذي خلفيات دينية أو إثني��ة أو عرقية قد 
تتمدد خارج حدود س��وريا، وهذه العوامل تمثل 
تعقي��دات مهمة تؤثر عل��ى المصالح األمريكية 
بجانب خبرة سنوات التدخل العسكري الخارجي 
ف��ي أفغانس��تان والع��راق، وانته��اءا باألزم��ة 
المالي��ة العالمية وإس��تراتيجية الرئي��س اوباما 
نفس��ها الت��ي ال تعتم��د على التدخل العس��كري 
المباشر بل المش��اركة في إطار منظومة دولية 

 وإقليمي��ة أكث��ر تواءم��ا وتفاهماومش��اركة.)19(
ه��ذا بجانب الخوف من اتس��اع نط��اق األزمة 
ف��ي حال��ة التدخل العس��كري الذي يب��دو الحل 
الوحي��د لكن��ه األصع��ب خصوص��ا إذا أخذن��ا 
باالعتب��ار األط��راف الدولي��ة واإلقليمية التي 
تصطف إلى جانب النظام السوري واستعدادها 
بأس��رها واحتم��ال لج��وء  المنطق��ة  إلش��عال 
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النظام الس��وري إلى اس��تخدام ترس��انة أسلحته 
الكيمياوي��ة والبيولوجي��ة وتأثي��ر ذل��ك عل��ى 
االس��تقرار اإلقليم��ي والعالم��ي وكذل��ك تبقى 
الوالي��ات المتح��دة غير مس��تعدة لتدخل خارج 
إط��ار الش��رعية الدولية وغير مس��تعدة لتحمل 
تكلفت��ه السياس��ية واالقتصادي��ة، ع��الوة على 
حس��ابات الداخ��ل األمريك��ي وخش��ية التورط 
ف��ي ص��راع يمك��ن أن تنعك��س تداعياته على 
االنتخاب��ات األمريكية. كما يرى هذا الفريق أن 
الوالي��ات المتحدة تفتقر إل��ى األدوات والرؤية 
الش��املة إلحداث التأثير االيجابي في س��وريا، 
وأنه��ا ال تس��تطيع إح��داث هذا التأثي��ر وحدها 
وتحبذ مش��اركة األط��راف اإلقليمية المتفقة مع 
 الوالي��ات المتحدة في األهداف اإلس��تراتيجية.
لك��ن هناك اتج��اه آخر داخل الوالي��ات المتحدة 
يرى ف��ي التدخل في س��وريا ض��رورة ممكنة 
عب��ر تزوي��د المتمردي��ن الس��وريين بالس��الح 
والتدري��ب والمعلومات اإلس��تخبارية، وكذلك 
دع��م إقام��ة مناطق حظر جوي داخل س��وريا، 
محمي��ة م��ن قبل الق��وة الجوي��ة األمريكية الن 
س��قوط األسد سوف يكون بمثابة ضربة قاضية 
إلي��ران وح��زب اهلل وه��ذا كان هدف��ا أمريكيا 
عل��ى الدوام، كم��ا أن عدم انخ��راط أمريكا في 
الصراع يحم��ل تكاليف متزايدة في المس��تقبل 
وذل��ك بالنس��بة للش��عب الس��وري ولمصال��ح 
الوالي��ات المتح��دة، باإلضافة إلى أن الش��عب 
الس��وري س��وف يش��عر بالقليل من ال��ود تجاه 
الواليات المتح��دة وربما يمث��ل التدخل فرصة 
لمنع استخدام أو نقل مخزون السالح الكيماوي 
والبيولوج��ي الكبي��ر لدى النظام لق��وى معادية 
في المنطق��ة باإلضافة إلى تضييق الخناق على 
القاع��دة وفروعها العنيفة في المنطقة، الن عدم 
مساعدة الواليات المتحدة للمقاتلين داخل سوريا 

س��وف يفسح المجال أمام القوى المتطرفة. لهذا 
ف��إن أصحاب هذا الرأي يرون أن المس��اعدات 
األمريكي��ة يجب أن تصل إلى تل��ك الجماعات 
التي ترفض التطرف والطائفية . لكن في الوقت 
نفس��ه هناك ش��كوك في تأثير التدخل الجوي أو 
إمداد المعارضة بالسالح على الصراع الطائفي 
ال��ذي ق��د يعقب س��قوط النظ��ام، خصوصا إن 
عملية عس��كرية في س��وريا ربما تستمر لفترة 
طويلة، كما أن التدخل العسكري قد يدفع روسيا 

 والصين لالس��تمرار في دعم النظ��ام وبقاياه)20(
له��ذا يب��رز اتج��اه ثالث يعط��ي أولوي��ة لتقديم 
مس��اعدات لالنتفاض��ة مثل تقديم المس��اعدات 
الفن��ي  والتدري��ب  واالقتصادي��ة  اإلنس��انية 
والقانون��ي وتقي��م إصالح��ات لقط��اع األم��ن 
واإلدارة المحلي��ة لتفادي فوضى ما بعد س��قوط 
النظ��ام لتظه��ر الوالي��ات المتحدة إل��ى جانب 
الش��عب الس��وري ومن ثم تج��د قطاعات يمكن 
التواصل معها في المستقبل وتخفف من غضب 
قطاعات عريضة من سياساتها تجاه األزمة في 

 المس��تقبل وهي جهود تتبناها أيضا فرنس��ا.)21(
ب- ويمكن التأكيد على أهمية االلتزام األمريكي 
بأمن إس��رائيل كمحدد مهم للموقف األمريكي، 
ألنه يفرض على الواليات المتحدة دعم التغيير 
في س��وريا ش��ريطة أال يكون ذلك على حساب 
أي تهدي��د الق��وى المتعارضة من الممارس��ات 
اإلس��رائيلية، ب��ل مواقفها من حقيق��ة وجودها 
ذات��ه، باإلضاف��ة إل��ى هيمنة تيارات اإلس��الم 
السياس��ي على مشاهد الثورة الس��ورية بشقيها 
المدني والعس��كري، نج��د أن التحفظ األمريكي 
تج��اه الثورة الس��ورية ل��ه مبررات��ه، وفي هذا 
اإلط��ار يمكن أن نفه��م طلب رئي��س الوزراء 
إيه��ود باراك م��ن الحكوم��ة األمريكية تخفيف 
الضغط على النظام السوري وتركه لشأنه، وما 
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يع��زز هذا الس��ياق إدراك قادة إس��رائيل حقيقة 
أن مي��ل الثورات العربية هو في محصلته معاد 
لسياس��اتها، وبالتالي حين يكون موقف إسرائيل 
ومصلحتها ض��د تغيير نظام الحكم الس��وري، 
حت��ى ل��و أعلن بعض مس��ؤوليها عك��س ذلك، 
يكون حتما هناك الت��زام أمريكي بأن يكون أي 
تحول في س��وريا ضامنا ألمن إسرائيل، وربما 
يبرر هذا االرتباك والخالف في وجهات النظر 
داخل دوائر صن��ع القرار في الواليات المتحدة 
والغرب عموما الس��لوك المت��ردد تجاه األزمة 

السورية.)22(

ج- تبدو تداعيات االزمة السورية وتأثيرها 
عل��ى توازن��ات القوة ف��ي المنطقة مثي��رة لقلق 
الواليات المتحدة ومهددة الس��تقرار مصالحها 
في المنطقة، أكثر عمقا وتأثيرا على تبني سياسة 
واضح��ة تجاه األزمة، م��ن عوامل أخرى تبدو 
بارزة على الساحة كحالة الصراع الدولي على 
سوريا والذي يتجس��د في الموقف الصلب لكال 
من الصين وروسيا اللتين استخدمتا حق النقض 
الفيتو ثالث مرات لمنع تحرك دولي ايجابي تجاه 
األزمة ووضع حد لتدهور األوضاع في سوريا 
ومحيطها اإلقليمي، لكن كانت هناك مالحظات 
أن الموق��ف األمريك��ي كان باهت��ا وال يتس��م 
بالقوة المعت��ادة مما يمكن إيع��ازه إلى تخوفات 
الواليات المتحدة من تطورات الوضع الداخلي 
ف��ي س��وريا وتأثيره عل��ى اإلقلي��م ككل وعلى 
مصالحه��ا باألس��اس ويعزز م��ن موقف فريق 
 عدم التدخل ف��ي دوائر صنع القرار األمريكي.
لك��ن في الحقيقة تطورات الوضع على األرض 
وح��ول األزمة الس��ورية حتما س��يخلق مزيدا 
م��ن الضغ��وط عل��ى اإلدارة األمريكية التخاذ 
موق��ف أكثر وضوح��ا وذلك في ض��وء تهديد 
الوضع في س��وريا لمصال��ح الواليات المتحدة 

وأصدقائها في المنطق��ة مع مزيد من الضغوط 
األخالقي��ة نتيجة اس��تفحال األزمة اإلنس��انية، 
وكذلك في ضوء الصراع بين القوى الرئيس��ية 
على الس��احة الدولية، وثان ه��ذه الضغوط هو 
أن األلوي��ة الجهادي��ة أصبحت أفضل تس��ليحا 
ومدعومة بش��كل أفضل عن ألوي��ة المعارضة 
األخرى ألنهم حصلوا على معظم السالح الذي 
قدم��ه الداعمون في قطر والس��عودية. وهؤالء 
ليسوا األشخاص الذين تريد واشنطن أن يكونوا 
مسلحين بش��كل جيد، هذا في الوقت نفسه الذي 
تمكنت المعارضة الثورية والمسلحة من توحيد 
صفه��ا في إط��ار تحالف جديد ه��و »االئتالف 
الوطني لق��وى المعارضة والثورة الس��ورية« 
بما ينفي الحجج المس��تمرة حول اعتبار تشرذم 
المعارضة وخالفاته��ا عائقا للتعاون أو التدخل 
أو تقدي��م الدعم، وثالث ه��ذه الضغوط تأتي من 
حلفاء الوالي��ات المتحدة اإلقليميي��ن والدوليين 
الذي��ن يضغط��ون عليها لموقف يحس��م األزمة 
الس��ورية ويضمن االس��تقرار في اإلقليم بدون 

تدخل عسكري امريكي.)23(

د- تريد الواليات المتحدة األمريكية خروج 
األس��د إلنهاء األزمة الس��ورية وإيق��اف التمدد 
الروس��ي إذ يمكن القول أن واق��ع حال األزمة 
الس��ورية والتط��ورات الت��ي تش��هدها عم��وم 
منطقة الشرق األوس��ط والمنطقة العربية على 
الخص��وص اذ تعد س��وريا رمان��ة الميزان في 
المنطق��ة ذات األهمية االس��تراتيجية األمريكية 
والروسية، فالس��لوك األمريكي والرد الروسي 
انم��ا يوضح حقيقة مفادها بوج��ود التعاون بين 
الطرفي��ن وه��و التعاون ال��ذي ترج��ع حيثياته 
الى نهايات القرن التاس��ع عشر وبدايات القرن 
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العش��رين، ف��كال الطرفي��ن وضع ف��ي إعتباره 
أن المنطقة بحاجة إلى اس��تراتيجية وسياس��ات 
ووس��ائل ألجل احتوائها من قب��ل الطرفين كما 
ت��م احتوائها خالل مرحلة الح��رب الباردة، فتم 
تقسيم مناطق النفوذ والمصالح بين الطرفين إال 
أن شكل التعاون تمثل بصورة التنافس وحروب 

الوكالة.

ه� - تعتبر الواليات المتحدة  س��وريا متورطة 
ف��ي دعم اإلرهاب، من خ��الل دعمها لحركات 
المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق والجماعات 
الكردي��ة . واإلدارة األمريكية بجناحها المحافظ 
تعتقد أن للواليات المتحدة مصلحة إس��تراتيجية 
قوية في نشوء سوريا جديدة  مع حكومة معتدلة 
تحترم حقوق اإلنس��ان وتتمس��ك بحكم القانون 
بعد س��قوط النظام الحالي، فسوريا وفق هؤالء 
التزال تش��كل تهديًدا لإلس��تراتيجية األمريكية 
وللمصال��ح األمني��ة في الش��رق األوس��ط، من 
خالل رعايتها للجماعات المسلحة التي تعتبرها 
الواليات المتح��دة جماعات إرهابية، كما تعتبر 
كذلك أن س��وريا قد طورت برامج يش��تبه بأنها 
أس��لحة دم��ار ش��امل، وأنها ع��ززت عالقاتها 
السياس��ية والعسكرية مع الدول »المارقة« مثل 

كوريا الشمالية وإيران.

واخي��را يمكن القول ان تصعيد حدة األزمة 
الس��ورية لفرض الش��روط االمريكية , انعكس 

على توتر العالقات الثنائية مع روسيا.

المبحـــث الثالث: تجليات التعـــاون األمريكي-
الروسي 

عل��ى  الس��ورية  األزم��ة  تش��عبات  ادت 
المستويات السياسية واألمنية إلى والدة)خريطة 

طريق( داخلية وإقليمية جعلتها حاضرة في كل 
المؤتمرات والمحافل الدولية واإلقليمية، ومحور 
اللق��اءات بين ق��ادة وزعم��اء ال��دول العظمى 
والكبرى، كما تصدرت جميع الملفات الس��اخنة 
عل��ى الصعي��د الدولي، فبات��ت الجيوسياس��ية 
الس��ورية محور صراع دولي وانقس��امات في 
المواقف السياسية واإلستراتيجية مما نتج عنها 

مايلي :-

الروسي  االمريكي-  السياســـي  أ-التقارب 
حول األزمة الس��ورية مثل التحول في مواقف 
بعض الدول التي كان��ت تربطها عالقات جيدة 
مع س��وريا، من أهم مظاهر ه��ذا االصطفاف، 
والس��يما تركيا التي بدلت مواقفها تجاه س��وريا 
من التعاون اإلس��تراتيجي والتقارب إلى انعدام 
الثقة والتهدي��د، وتجييش المعارضة وذلك وفق 
مصالحها المرتبط باإلستراتيجية األمريكية في 

المنطقة.

إن تقوي��م الموقف الروس��ي ف��ي ثباته تجاه 
األزمة الس��ورية يعود إلى س��ابقة في العالقات 
الدولية، فما حظي به النظام من القيادة الروسية 
ل��م يحص��ل علي��ه حليف آخ��ر حتى ف��ي أوج 
الحرب الب��اردة ، إذ دلل ممارس��ة حق النقض 
ف��ي مجلس األمن ثالث م��رات متتالية خالل 9 
أش��هر على المكانة االستثنائية لألزمة السورية 
في الحسابات الروسية على مختلف المجاالت.

سعت روسيا منذ بداية األزمة السورية إلى 
منع التدخ��ل الغربي في س��وريا، ودعم النظام 
الس��وري ف��ي المحاف��ل الدولي��ة بالتع��اون مع 
الصي��ن، وف��ي المحافل اإلقليمي��ة بالتعاون مع 
إي��ران فرضت على النظام الس��وري اس��تقبال 
المراقبي��ن العرب، ومن ثم كانت روس��يا وراء 
موافقة الرئيس السوري على الذهاب إلى جنيف 
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1، وهي أيضا الداعمة لس��وريا في الذهاب إلى 
جنيف2. 

هذا واس��تفادت اإلس��تراتيجية الروسية من 
انتصار النظام على المعارضة في القصير، ما 
زاد أوراق القوة في يدها للتفاوض مع الواليات 
المتحدة، ومن ثم انتص��اره في حمص، والتقدم 
في ريف دمش��ق والقلمون، ليثبت كل ذلك عدم 
ق��درة التيارات الس��لفية على مواجه��ة الجيش 

النظامي.)24(

إن فشل المعارضة والثورة في إسقاط النظام، 
أجبر الوالي��ات المتحدة على الدخول مباش��رة 
في الحرب، عبر التهديد بش��ن ضربة عسكرية 
ضد سوريا، بحجة اس��تخدام السالح الكيميائي 
م��ن قبلها في معظمية الش��ام والغوطة في آب/ 
2013. التقط ال��روس الفرصة واقترحوا على 
الجان��ب األمريكي تخلي دمش��ق عن س��الحها 
الكيميائ��ي، مقابل إنقاذ الرئي��س األمريكي من 
الح��رج الذي وقع في��ه، بعدما ذه��ب بعيدا في 
التهدي��د بالحرب من دون أي غطاء أمريكي أو 

دولي.

 تعن��ى موس��كو بش��كل مباش��ر باألزم��ة 
الس��ورية، فإل��ى جان��ب المن��اورات البحري��ة 
ودخول السفن المتتالي إلى القاعدة الروسية في 
مين��اء طرطوس، فإن التحرك السياس��ي القوي 
تجلى في رفض موس��كو لعملية تقس��يم سوريا 
ف��ي إط��ار المش��روع األمريك��ي باعتب��ار أن 
األمن القومي الروس��ي يص��ل إلى ما بعد جبال 

طوروس.)25(

إن  الخ��وف من تمدد التط��رف واإلرهاب 
الذي خ��رج عن نطاق الس��يطرة والتحكم، دفع 

الس��فن الروس��ية إلى المياه الدافئة، والسيما أن 
المعارض��ة الس��ورية المتطرفة قام��ت بتهديد 
المصالح الروس��ية في سوريا، فضاًل عن تهديد 
الرعاي��ا ال��روس ومحاوالت قص��ف القنصلية 
والسفارة الروسيتين، فجاء التحرك الروسي في 

إطار استباقي ألي استهداف محتمل.

 ويبدو واضحًا أختالف وجهتي النظر الروسية 
واالمريكية تجاه  التدخل العس��كري في االزمة 
الس��ورية  كون روس��يا  أعلنت مرارًا إختالف 
المسألة السورية عن المسألة الليبية، وتداعيات 
التدخل العس��كري ونتائجه الس��لبية على غرار 
ما حصل في أماكن أخرى، من فوضى انتش��ار 
الس��الح، وانتق��ال التط��رف واإلره��اب عبر 
الح��دود، كل ه��ذه المعطي��ات يعتبرها الروس 
مطروحة للتفاوض حول مستقبل سوريا وتسليح 
المعارضة والجه��اد العابر للحدود وغيرها من 

الملفات الساخنة.

اما واش��نطن فانطلقت من الكس��ب الذي حققته 
في موضوع الس��الح الكيميائي السوري، الذي 
شكل بالنسبة إليها مرتكزا للتوصل إلى توافقات 
ح��ول البرنامج النووي اإليراني، والتقارب مع 
إي��ران به��دف الوصول إلى عق��د جنيف 2 في 

موعده، من أجل تحقيق كسب سياسي آخر.)26(

إن وص��ول األزم��ة الس��ورية إل��ى ه��ذه 
المس��تويات المعقدة، أخرجها من مداها المحلي 
إل��ى اإلقليم��ي والدول��ي، وإن ه��ذه التكت��الت 
واالصطفافات المحلية والدولية قد أخذت حيزا 
من األزمة الس��ورية، وفق مصالحها وأهدافها 
وتحالفاتها. فعملية شمال األطلسي في ليبيا تحت 
غطاء دولي، شكلت سبًبا لموسكو لتحد من تكرار 
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س��يناريوهات مماثلة تعزز النفوذ األمريكي من 
دون مراعاة المصالح الروسية)27( فعندما اقدمت 
الوالي��ات المتحدة األمريكية على ضرب مطار 
الشعيرات وبدون موافقة األمم المتحدة إذ قدمت 
تبريرات إزاء تدخلها العسكري المباشر والذي 
تجس��د في تصريح��ات للمس��ؤولين األمريكان 
ومنها ما صرحت به وزيرة الخارجية الس��ابقة 
هي��الري كلينت��ون فقالت )لدى األس��د س��الح 
جو تس��بب بوف��اة العديد من المدنيي��ن، إذ قالت 
)أعتق��د حق��ا إنن��ا في حاج��ة إلى تدمي��ره لمنع 
قص��ف األبرياء ورم��ي قنابل الس��ارين عليهم 
مرة أخ��رى(.)28( كان الموقف الروس��ي المعلن 
أم��ام المجتمع الدول��ي جاء متناقض��ا ورافضا 
للس��لوك األمريكي تجاه س��وريا شعبا وحكومة 
إذ نق��ل الكرملين وجهة نظ��ر الرئيس فالديمير 
بوتين الذي رأى )أن الضربات األمريكية على 
قاعدة الشعيرات العس��كرية في سوريا محاولة 
من واشنطن لصرف أنظار العالم عن الضحايا 
المدنيي��ن للجيش األمريكي في العراق، كما عد 
الكرملين أن الضربات تش��كل إنته��اكا للقانون 
الدولي وعدوانا على دولة ذات س��يادة()29(، كما 
أعلن الرئيس بوتين بأن الهجوم األمريكي على 
أهداف في س��وريا هو عدوان ض��ار للعالقات 
الروس��ية- األمريكية واألضرار بالتحالف ضد 
اإلرهاب، وه��ذا يرجعنا إلى نقط��ة البداية بأن 
مس��ألة العالقات وضمن ه��ذه األزمة .هل هي 
تع��اون ام تنافس وصراع، ام تقس��يم للمصالح 
والنف��وذ؟  طالم��ا كان ال��رد الروس��ي به��ذه 
الصورة فهو يعني باس��تطاعة روس��يا الوقوف 
بوج��ه الصواريخ األمريكية من خالل قواعدها 
الموج��ودة عل��ى األراضي الس��ورية، صحيح 
أن روس��يا أعلنت بأنها س��تقوم بتعلي��ق إتفاقية 

الس��المة الجوي��ة م��ع أمريكا ف��وق األراضي 
الس��ورية، إال أن هذه المس��ألة نفته��ا الواليات 
المتح��دة األمريكية وأعلنت عن موافقة روس��يا 
عل��ى الحفاظ على الخط الس��اخن لالتصال مع 
المس��ؤولين ف��ي وزارة الدف��اع األمريكي��ة في 
اطار مذكرة التفاهم الروس��ية -األمريكية حول 
ضم��ان س��المة تحلي��ق طائ��رات الجانبين في 
س��ماء س��وريا أثناء العمليات وتلك المذكرة تم 

توقيعها في تشرين األول 2015.)30(

 وهو ما يعني ان روسيا التستطيع التخلي عن 
الواليات المتحدة األمريكية بس��هولة، وأن تتجه 
للحوار إلدامة التعاون بدال عن تدهور العالقات 

األمريكية-� الروسية.

إن واق��ع الحال يش��ير إلى أن روس��يا ال تريد 
خس��ارة الوالي��ات المتح��دة حيث ل��م ترد على 
الضربة كما أبلغت الجانب السوري وكما يشير 
العدي��د من خبرائها بأنها فضلت تأجيل الرد إلى 
المس��تقبل ، مع العلم أنه توج��د منظومة الدفاع 
الجوية الروس��ية من ط��راز )400 أس � 300 
أس( الت��ي نش��رتها روس��يا في الب��الد لحماية 
قواتها والقادرة على اس��قاط الطائرات الحربية 

األمريكية.)31(

إن الواليات المتح��دة األمريكية لم تكتفي بهذه 
الضرب��ة ب��ل أن أعض��اء في مجلس الش��يوخ 
األمريكي قدموا مشروع قانون يقضي بتأسيس 
محكم��ة لمقاضاة مرتكبي جرائ��م تحت عنوان 
)قان��ون محاس��بة الحرب في س��وريا فجاء في 

الوثيقة التي تم نشرها يوم 2017/4/8(.)32(

كما اقترح أصحاب المشروع وهم ممثلين عن 
الحزبين الجمه��وري والديمقراطي على وزير 
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الخارجية األمريكي ريكس تيلرس��ون )دراسة 
إمكانية تأس��يس آلية قانونية انتقالية لسوريا بما 
ف��ي ذلك المحكم��ة( )33( وازاء ذلك يمكننا القول 
ان هناك إس��تراتيجية جديدة لتقسيم منطقة نفوذ 
وترتيب المصالح بي��ن الطرفين وعودة لحرب 
باردة جديدة أدواتها الحروب العس��كرية وليس 

اإلعالمية.

وف��ي النتيج��ة نج��د أن الصورة ق��د تكون 
ضبابية ما بين وجود تعاون وصراع في الوقت 
نفسه بين الطرفين ألجل فرض األحادية القطبية 
للواليات المتح��دة أم العودة إلى القطبية الثنائية 
م��ن خالل اس��تخدام القوة في المنطق��ة العربية 

وعلى األخص سوريا وإعتبارها نقطة البداية.

 - االمريكيـــة  السياســـية  ب-المنـــاورات 
الروسية

إن دع��م روس��يا للنظ��ام الس��وري يعن��ي 
بالضرورة مقاومة الغرب، على غرار ما قامت 
به س��وريا عندما حولت ممانعتها ضد إسرائيل 
إل��ى أهمية س��وريا على المس��رح الدولي، فإن 
الممانع��ة الروس��ية ح��ول س��وريا تجع��ل من 
موس��كو العبا مهم��ا على المس��رح الدولي ال 
يمكن إتخاذ القرارات الدولية من دونه، اس��تنادا 

إلى إستراتيجية األمن القومي الروسي.

عمدت روس��يا إلى تزويد النظام بصواريخ 
»س س 200« في خضم األزمة معلنة أن ذلك 
تم بناءا على اتفاقية موقعة مس��بقا بين الطرفين 
وه��ي ملزم��ة التنفي��ذ، فض��اًل ع��ن العروض 
العس��كرية البحري��ة والمن��اورات ف��ي البح��ر 
المتوس��ط التي ش��اركت فيها حاملة الطائرات 
»األميرال كوزناس��وف« والقط��ع البحرية في 

البحري��ن المتوس��ط واألس��ود أكب��ر مناورات 
بحري��ة روس��ية من��ذ عق��ود بمش��اركة أربعة 
أس��اطيل حربية والطيران الروس��ي تزامنا مع 
التصعيد في الحرب الس��ورية. فهذه المناورات 
والتدريبات تحمل رسائل مهمة من ناحية المكان 
والتوقي��ت باعتبارها عامل اس��تقرار في المياه 
الدافئ��ة مما يؤك��د تحول روس��يا اإلتحادية من 
الناحية الجيوسياس��ية إلى قوة بحرية فضاًل عن 
كونه��ا قوة برية.وقد قابله��ا مناورات أمريكية-
إس��رائيلية وتج��ارب إط��الق صواريخ ضمن 

سياق إظهار القوة والتلويح باستخدامها.)34(

وق��د اعتم��دت روس��يا ف��ي ه��ذا الس��ياق 
إس��تراتيجية المراح��ل، ف��ي عملي��ة سياس��ية 
ش��املة كانت نواتها التوافق على مسألة السالح 
الكيميائي السوري للذهاب في اتفاق شامل حول 
س��وريا، فضاًل عن اتفاق ح��ول الملف النووي 
اإليران��ي، وذل��ك به��دف تثبيت مواق��ع النفوذ 

الجديدة.

إن اإلس��تراتيجية األمريكي��ة ته��دف إل��ى 
تحويل األراضي الس��ورية إلى س��احة معارك 
اس��تنزاف لجمي��ع الق��وى المتحارب��ة لتصفية 
بعضه��ا البع��ض، م��ن أج��ل تنفي��ذ مخططات 
اعادة تش��كيل المنطقة وفق مقتضيات المصالح 

األمريكية-اإلسرائيلية.

إن الص��راع ف��ي س��وريا بي��ن االمريكان 
وال��روس من جهة أخرى بات واضحا، وتجلى 
عب��ر النش��اط الدبلوماس��ي الكبير ف��ي مؤتمر 
جنيف 2، من حيث الش��كل والمضمون. وحتى 
ف��ي طريق��ة جل��وس الوفود ف��ي ه��ذا المؤتمر 
ه��ي خير معب��ر ودلي��ل لعمق االنقس��ام وحدة 
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االصطف��اف. فق��د جلس وفد النظ��ام إلى جانب 
وزي��ر الخارجية الروس��ي، بالمقابل جلس وفد 
االئتالف المعارض إلى جانب وزير الخارجية 
األمريكي في إطار واضح للصراع الدولي في 
األزمة الس��ورية من جه��ة، وتدويلها من جهة 

أخرى.)35(

ج- مجاالت التعاون

إن الوع��ي المتب��ادل لمس��توى العالق��ات 
األمريكية – الروس��ية، من ناحية تطور األزمة 
السورية، أدى إلى إدراك كال الطرفين أن حالة 
»الع��داء المطلق« ال يمكن ان تس��تمر بالوتيرة 
نفس��ها وال تتفق م��ع مصالح البلدين. وال ش��ك 
في أن الظ��روف االقتصادي��ة والمالية، وتتابع 
المشاكل األمنية غير التقليدية، أوجد حيزا كافيا 
لتحس��ين العالقات بين الجانبين من خالل نقاط 

التوازن في األزمة السورية.

الرام��ي  األمريكي-الروس��ي  االتف��اق  إن 
إلى التخل��ص من الترس��انة الكيميائي��ة للنظام 
الس��وري، فت��ح صفحة جديدة بسياس��ة التالقي 
بي��ن الطرفين وإن تدمير هذه األس��لحة يش��كل 
هدفا أساس��يا لكال الطرفين وقد شكل هذا الملف 
مخرج��ا للرئيس األمريكي إث��ر توجيهه تهديدا 
بضربة عس��كرية لسوريا، من دون أن تكون قد 

تهيأت له الظروف والتغطية الكاملة.

يض��اف إل��ى ذل��ك ظه��ور عدو مش��ترك 
من ش��أنه أن يوح��د الجهود فإجم��اع الطرفين 
األمريكي والروس��ي على ض��رب الجماعات 
المتطرف��ة في الش��مال الس��وري تدخل ضمن 

اإلس��تراتيجية األمنية لكال البلدي��ن. والترجمة 

العملي��ة ف��ي البح��ث ع��ن نق��اط الت��وازن في 

العالق��ات تتمث��ل بالدعوة الت��ي وجهتها وزارة 

الخارجي��ة األمريكي��ة لق��ادة منطق��ة الش��رق 

األوس��ط، إلتخاذ ما يلزم لوقف تمويل عناصر 

تنظيم��ي الدولة اإلس��المية في العراق والش��ام 

وجبهة النص��رة، وأيضا وقف تدف��ق المقاتلين 

األجانب إلى س��وريا، العدو المشترك للواليات 

المتحدة والدول المعتدلة، ويشكل تهديدا مباشرا 

لمنطقة الشرق األوسط الكبير.

ف��ي المقاب��ل كانت الدبلوماس��ية الروس��ية 

تحاور الواليات المتحدة حول السالح الكيميائي 

الس��وري لفت��رة طويلة، في محاول��ة للوصول 

إل��ى نقطة التق��اء أمريكية-روس��ية يمِكن البناء 

عليها، من أجل عملية توافق كاملة حول ملفات 

عدي��دة ف��ي المنطقة، والس��يما المل��ف النووي 

اإليراني الذي أسس لمرحلة جديدة من العالقات 
األمريكية-اإليرانية.)36(

إن مؤتم��ر جنيف 2 أضحى مس��ألة جامعة 

ونقطة توازن في العالقات بين جميع األطراف 

اإلقليمية والدولي��ة الفاعلة والمؤثرة في األزمة 

الس��ورية، كان قد أقر بضرورة استبعاد الحسم 

العس��كري وتبني الخيار السياس��ي في معالجة 

هذه األزمة ألن المس��ألة سياسية لها عالقة بمن 

يحكم س��وريا، نظرا إلى طبيعة النظام السياسي 

والسياس��ة اإلقليمية في المرحلة المقبلة وموقع 

سوريا في التحالفات اإلقليمية والدولية.
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الخاتمة :

 نستنتج مما تقدم إن أزمات المنطقة العربية 

ال يمكن حلها إال عن طريق التوافق بين القوتين 

الروس��ية واألمريكية، ألن اس��تمرارها سوف 

يق��ود إل��ى تدخ��ل دول أخرى تبحث ع��ن نفوٍذ 

في المنطقة، فضاًل عن أن أس��اس التنافس بين 

الواليات المتحدة وروس��يا حول منطقة الشرق 

األوس��ط ال يمكن حصره في مج��ال واحد فقط 

وه��و الوصول إلى مص��ادر الطاقة التي تزخر 

به��ا المنطقة، بل هناك مج��االت أخرى ال تقل 

أهمي��ة ع��ن الطاقة وتلع��ب دورًا مهمًا في رفع 

وتي��رة التنافس بينهما في بعض األحيان، والتي 

من بينها المجال الجيوبوليتيكي للمنطقة و مجال 

تجارة الس��الح . كما أن تعامل كل من الواليات 

المتحدة وروس��يا مع قضايا الش��رق األوس��ط 

يعك��س وجود اخت��الف واضح ف��ي التوجهات 

تع��ارض  نتيج��ة  منهم��ا  ل��كل  اإلس��تراتيجية 

مصالحهما في منطقة الشرق األوسط

وتنطل��ق اإلس��تراتيجية الروس��ية م��ن أن 

الش��رق األوس��ط فض��اء قري��ب م��ن حدودها 

الجنوبية و أن أي عدم استقرار فيه سيؤثر سلبا 

عل��ى العديد م��ن دول الجوار وهو م��ا قد يهدد 

أمنه��ا القومي، فض��اًل عن كون ه��ذه المنطقة 

تش��كل منفذا مهما للوصول إل��ى المياه الدافئة. 

اما اإلستراتيجية األمريكية تركز على ضرورة 

التواجد الدائم في منطقة الش��رق األوس��ط عبر 

أس��اليب مختلفة س��واًء عبر التواجد العسكري 

المباشر أو من خالل بناء تحالفات سياسية 

واقتصادية مع دول المنطقة، وذلك لتطويق 

روسيا ومنعها من التغلغل إلى ما تعتبره أمريكا 

مجاله��ا الحي��وي، أي أن الوالي��ات المتح��دة 

األمريكية أصبحت في الفترة األخيرة متوجسة 

من الع��ودة الروس��ية الجديدة والت��ي اعتبرتها 

مهددة لوجودها في الشرق األوسط والسيما في 

ظل التقارب اإلستراتيجي بين روسيا والصين، 

وبذل��ك اعتمدت الواليات المتحدة على توس��يع 

التناف��س ونقل��ه إل��ى مناط��ق النفوذ الروس��ي 

والس��يما في س��وريا و أوكراني��ا، وذلك بهدف 

إلهاء روس��يا بالمشاكل و األزمات حتى ال تتيح 

له��ا الفرصة إلع��ادة ترتيب أوراقه��ا الداخلية 

والخارجية والعودة كطرف قوي ومنافس يهدد 

مصالحها في منطقة الشرق األوسط .

في ظل ما تش��هده س��وريا من حرب اهلية 

بين الحكومة السورية ومعارضيها من مختلف 

اإليديولوجيات فقد ب��رزت تناقضات وخالفات 

في المواق��ف األمريكية الروس��ية تجاه األزمة 

الس��ورية، وذل��ك نتيجة لتص��ادم المصالح بين 

الطرفين, وقد برز التنافس بينهما بشكل واضح 

من خالل موقف كل منهما الداعم ألحد أطراف 

األزمة السورية.

   وعموم��ا إن م��ا يحصل في س��وريا من 

تنافس بين الواليات المتحدة وروس��يا ما هو إال 

امتداد لتنافسهما الدولي األشمل حول العالم.
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تبني النظام الرئاسي في العراق : 
بين النظرية والتطبيق 

د.همسه قحطان )*(

م.م عمر حمدان)*( 

المقدمة
ُيعّد النظام الرئاسي أحد انواع أنظمة الحكم 
الذي تكون فيه االرجحية للرئيس على الس��لطة 
التش��ريعية، ويتميز هذا النظام بانتخاب الشعب 
لرئيس الدولة بصفة مباش��رة ام غير مباش��رة، 
فض��اًل عن فردي��ة الس��لطة التنفيذي��ة المتمثلة 
بالرئي��س والت��ي تؤمن س��رعة التنفي��ذ ووحدة 
الرأي واالستقرار السياسي، زيادًة على الفصل 

شبه التام بين السلطات الثالثة. 

فقد ش��هد العراق انعطافة كبيرة بعد التاسع من 
نيس��ان ع��ام 2003، إذ انتقل نظ��ام الحكم فيه 
م��ن النظام الس��لطوي الدكتاتوري ال��ى النظام 
الديمقراطي -وان ش��ابته كثير من االخفاقات-، 
فاتخذ النظ��ام البرلماني كنظ��ام للحكم وهذا ما 
بينته المادة االولى من الدس��تور العراقي الدائم 
والت��ي نصت ب��ان )جمهوري��ة الع��راق دولٌة 
اتحاديٌة واحدٌة مس��تقلٌة ذات سيادة كاملة، نظام 
الحك��م فيها جمه��وري نيابي)برلمان��ي(، وهذا 

الدستور ضامٌن لوحدة العراق()1(. 
)*( كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد

وعلى الرغم من هذا التأطير الدس��توري لنظام 
الحكم البرلماني في العراق اال ان المطالبات قد 
تزايدت واألصوات قد تعالت - الى حد ما - في 
اآلونة االخيرة للمطالبة بتطبيق النظام الرئاسي 
في العراق، عل��ى الرغم من ان هذه المطالبات 
تتنافى م��ع جملة من الفقرات الدس��تورية التي 
نص عليها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 
مما يس��تلزم تعديل هذه الفقرات، وجعلها تتالئم 
م��ع فكرة تبن��ي النظام الرئاس��ي ف��ي العراق، 
من خ��الل تفعي��ل دور واختصاص��ات رئيس 
الجمهوري��ة م��ن ناحي��ة وتقلي��ل اختصاصات 
مجلس ال��وزراء من ناحية اخ��رى، فضاًل عن 
فصل ش��به تام  للس��لطات الث��الث، إاّل ان هذا 
الفص��ل ال يعن��ي غياب التعاون بين الس��لطات 

الثالث. 

أهمية الدراسة: 

يمك��ن القول ان اهمية الدراس��ة تأتي في اطار 
البحث والمتابعة والفائ��دة االكاديمية من خالل 
معالجة امكانية تبني النظام الرئاسي في العراق 

)*( ماجستير فكر سياسي – جامعة بغداد
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بع��ده البديل ع��ن النظام البرلمان��ي القائم الذي 
ش��ابه الكثي��ر م��ن االخفاقات المتع��ددة، فضاًل 
عن التحقق من شرعية المطالبة بتطبيق النظام 
الرئاس��ي في العراق ومدى مالئمته للدس��تور 
العراق��ي الدائم، وم��دى قدرة النظام الرئاس��ي 
عل��ى مواكب��ة التحدي��ات الراهنة في الس��احة 

السياسية العراقية. 

إشكالية الدراسة: 
االش��كالية تتعل��ق بالرغبة ف��ي تبني النظام 
الرئاس��ي كنظ��ام للحك��م في الع��راق قائم على 
وح��دة الس��لطة التنفيذي��ة والفص��ل الت��ام بين 
السلطات وبين دس��تور دائم نص على ان نظام 

الحكم هو نظام جمهوري برلماني ديمقراطي.

 فرضية الدراسة: 
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها ان هناك 
معوق��ات كثي��رة تقف حائ��اًل امام تبن��ي النظام 
الرئاسي في العراق، مما يجعل تعديل الدستور 
الدائم هو السبيل االوحد دستوريًا المكانية تبني 
النظام الرئاسي في العراق.                                       

ماهية النظام الرئاسي
ُيع��ّد النظ��ام الرئاس��ي نوع��ًا م��ن أنظم��ة 
الحك��م الت��ي تضع الهيئ��ة التنفيذي��ة بيد رئيس 
الدولة، وال��ذي ُيعّد بانه رئيس الصفوة الحاكمة 
يعاونه في ذلك مجموع��ة وزراء ُيعّدون بمثابة 
مستش��ارين، واحيانًا يطلق عليهم اسم سكرتير 
ايضًا، ويتميز هذا النظام بانتخاب رئيس الدولة 
من الش��عب فضاًل عن احادية الس��لطة التنفيذية 
والفص��ل التام بين هيئ��ات الس��لطة العامة في 
الدولة. وم��ن اجل الوقوف عل��ى ماهية النظام 
الرئاس��ي الب��د من دراس��ة أم��ور منه��ا، اواًل 

)دراس��ة في المفاهيم ذات الصلة( ثانيًا  )اركان 
النظام الرئاس��ي( ثالثًا  )مزاي��ا وعيوب النظام 
الرئاسي( رابعًا )نماذج النظام الرئاسي: نموذج 

النظام الرئاسي االمريكي(.   

اواًل : دراسة في المفاهيم ذات الصلة: 
عن��د البدء في دراس��ة أي ظاهرة سياس��ية 
واجتماعية ومنها دراسة النظام الرئاسي، يجب 
علين��ا اواًل تحديد المفاهي��م، كما يؤكد على ذلك 
المفك��ر الفرنس��ي فولتير بقول��ه: )إذا اردت ان 
تتحدث معي ح��دد مصطلحاتك(، إذ ان عنصر 
المفه��وم يمثل عنصرًا مهم��ًا ومحوريًا في كل 
دراس��ة، ولذلك وجب علين��ا لزاما التطرق الى 

مجموعة من المفاهيم وهي:

أ - مفهوم النظام :
قب��ل الخوض ف��ي دالل��ة مفهوم��ي النظام 
السياس��ي والنظام الرئاس��ي، يجب اواًل معرفة 
داللة مفهوم النظام النه االساس الذي يستند عليه 
كالهم��ا، وقد اختلف الباحث��ون والمفكرون في 
تعريف النظام كل حسب وجهة نظره والمنطلق 
ال��ذي ينطل��ق منه، مم��ا صعب الوص��ول الى 
تعريف مانع جامع له، إذ ذهب شارلز ماكاللند 
لتعريف النظ��ام بوصف��ه اداة تحليلية مترابطة 
بالقول )بنية له��ا عناصر مرتبطة ومتفاعلة مع 
بعضها البعض وله��ا حدود محددة تفصلها عن 
بيئته��ا أو محيطها، فالنظام هو أداة تحليلية تقدم 
منظورًا معينًا لدراس��ة الس��لوكية البشرية على 
كافة المستويات()2(. في حين يذهب عبد الوهاب 
الكيالي لتعريفه بوصفه مفهوم اجتماعي بالقول 
)مصطل��ح يطل��ق عل��ى الظواه��ر والعالقات 
والبنى االجتماعية بما يفي��د تبلورها وانتظامها 
في قواعد ومصالح وقيم واتجاهات متمايزة()3(. 
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وينح��ى عامر مصباح نفس المنحى بالقول )هو 
وص��ف لما هو مرت��ب مترابط بحيث يعمل في 
شكل منظم، ويوفر ايسر السبل النجاز االهداف، 
ويوفر الجهد والزمن والمال في س��بيل تس��هيل 
الحي��اة االجتماعية، فهو هيكل نظمي ينظم حياة 
الن��اس، ويح��دد االدوار والمكان��ات والحقوق 
والواجبات في المجتمع، ويحظى بهيبة وطاعة 
واحت��رام من قبل االفراد، وبدون هذه الخاصية 

اليمكن ان يطلق عليه اسم نظام()4(. 

ب - مفهوم النظام السياسي
ال يوجد مفهوم جامع للنظام السياس��ي شأنه 
في ذلك ش��أن كثير من الدراس��ات االجتماعية 
الت��ي ال يوجد اتف��اق على مدلوله��ا، إذ اختلف 
الفقهاء والباحثين على تعريفه، كٌل حسب وجهة 
النظر التي انطلق منها، إذ يذهب حس��ن صعب 
لتعريف النظام السياسي بوصفه مؤسسات تقرر 
السياسة العامة بالقول انه )مجموعة المؤسسات 

التي تتوزع بينها آلية التقرير السياسي()5(. 

وينحى حسان محمد شفيق نفس المنحى بالقول 
)هو محصلة الظروف والمبادئ السياسية التي 
تفرض اتخاذ سلوك تعقيبي في اتخاذ القرارات 

الملزمة بالمجتمع كليًا( )6(.  

في حين ينحو روبرت دال منحى آخر بتعريفه 
النظام السياسي على انه )تركيب دائم للعالقات 
االنس��انية ويش��تمل على قدر هام من الس��لطة 

والسيطرة أو السلطان( )7(.

وينحى محمد س��عد نفس المنح��ى بعده النظام 
السياس��ي نظامًا للتفاعالت في المجتمع وصواًل 
للتكام��ل والتعاون بالق��ول )هو نظام التفاعالت 
الموجودة بين المجتمعات المس��تقلة كافة، التي 
تضطلع بوظيفة التكامل والتكيف داخليًا أي في 

اط��ار المجتمع نفس��ه، وخارجيًا بي��ن المجتمع 
والمجتمع��ات األخ��رى ع��ن طري��ق التهدي��د 
باستخدام اإلرغام المادي المشروع، فالحق في 
استخدام اإلرغام المادي المشروع هو الذي يميز 
النظام السياسي من غيره من النظم االجتماعية 
االخرى( )8(. في حين يس��لك ف��وزي ابو دياب 
مس��لكًا آخر ف��ي تعريفه بوصف��ه منظومة من 
االجهزة المتناسقة التي تبين نظام الحكم وشكله 
ووس��يلة ممارس��ة الس��لطة في المجتمع بالقول 
)مجموع��ة م��ن القواع��د واالجهزة المتناس��قة 
المترابط��ة فيما بينه��ا، التي تبين نظ��ام الحكم 
ووسائل ممارس��ة الس��لطة واهدافها وطبيعتها 
ومرك��ز الفرد منها وضمانات��ه قبلها، كما تحدد 
عناص��ر الق��وى المختلف��ة التي تس��يطر على 

الجماعة وكيفية تفاعل بعضها مع بعٍض( )9(.

ج - مفهوم النظام الرئاسي.
إن النظ��ام الرئاس��ي يرتك��ز عل��ى أس��س 
ثالثة: المس��اواة التامة بين الس��لطتين من حيث 
المصدر: فرئيس الس��لطة التنفيذي��ة والبرلمان 
ينبع��ان من مصدر واحد هو االنتخاب الش��عبي  
فض��اًل عن التخصص الوظيف��ي الذي يعني ان 
البرلمان يمارس الوظيفة التش��ريعية، وللقضاء 
الفص��ل بي��ن المنازع��ات، وأخيرًا االس��تقالل 
العضوي للس��لطات، فالرئيس ال يستطيع انهاء 
الوجود القانوني للبرلمان، كم إن هذا األخير ال 
يمكن له الس��يطرة على الرئي��س. وبالعودة إلى 
مفهوم النظام الرئاسي نجد حسين عثمان يعرف 
النظام الرئاس��ي بوصف��ه النظام الذي تكون فيه 
االولوية للرئيس على البرلمان بالقول )هو ذلك 
النظام الذي يتقرر فيه للرئيس الرجحان في كفة 
ميزان السلطان()10(. في حين ذهب قحطان أحمد 
س��ليمان لتعريفه من خالل أركان��ه بالقول )هو 
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النظام الذي يتأسس على فردية السلطة التنفيذية 
والفصل التام بين السلطات الثالثة( )11(.

وينح��ى حس��ن مصطفى نف��س المنحى في 
تعريف��ه للنظ��ام الرئاس��ي بالق��ول )بان��ه نظام 
ديمقراطي نيابي يقوم على وحدة رئاسة السلطة 
التنفيذي��ة وحصر كافة اجزائها اصواًل وفروعًا 
في ش��خص رئيس الجمهوري��ة، مما يؤدي الى 
تمتع هذا االخير بس��لطات ضخم��ة تعطيه قوة 
ونفوذًا وسلطانًا، وتمكنه من ادارة شؤون الحكم 
بنفسه( )12( ، وال يبتعد عبد الوهاب الكيالي كثيرًا 
ف��ي تعريف��ه للنظام الرئاس��ي، إذ ي��رى النظام 
الرئاس��ي على ان��ه )نظام انتخابي مباش��ر في 
اختيار رئيس الدول��ة أي رئيس الهيئة التنفيذية 
للحكومة في ظل مبدأ الفصل بين السلطات( )13(. 

ويتض��ح مما تق��دم ان النظام الرئاس��ي هو 
نظ��ام حك��م يقوم على وح��دة الس��لطة التنفيذية 
والفصل التام للسلطات، ويتم فيه اختيار رئيس 
الدولة من الشعب سواء كان ذلك مباشرًا ام غير 
مباشر، وفي هذا النظام يكون الرجحان للرئيس 

على البرلمان.

   ثانيًا : أركان النظام الرئاسي : 

يقوم النظام الرئاسي على دعامتين أساسيتين: 

الدعامة االولى/ وحدة السلطة التنفيذية : 

إذا كان النظ��ام البرلماني يقوم على عنصر 
ثنائية الس��لطة التنفيذية، فيكون هناك من ناحية 
اولى رئيس الدولة غير شخص رئيس الوزارة، 
وال يمل��ك رئيس الدولة من الس��لطة اال جانبها 
االس��مي، ويكون هناك من ناحي��ة ثانية وزارة 
مسؤولة تملك س��لطات فعلية في شؤون الحكم، 

ف��ان النظام الرئاس��ي يقوم على أس��اس فردية 
الس��لطة التنفيذي��ة، فرئي��س الدولة ه��و رئيس 
الحكومة في الوقت نفس��ه، ومن َثّم فال يوجد في 
النظام الرئاسي مجلس الوزراء المتضامن كما 

هو الحال في النظام البرلماني)14(. 

وال يوجد ق��رارات تخرج ع��ن ارادة غير 
ارادت��ه، وكمثال على ذل��ك ما حدث عندما دعا 
الرئيس االمريكي لنكولن* مساعديه )الوزراء( 
ال��ى االجتماع وكان عددهم س��بعة، إذ اجتمعوا 
عل��ى رأي مخال��ف لرأيه، فم��ا كان اال ان رّد 
عليهم بقوله المشهور »سبعة ال واحد نعم، ونعم 

هي التي تغلب«)16(. 

فرئيس الجمهورية في النظام الرئاس��ي هو 
ال��ذي يقوم باختيار وزرائ��ه، وهو الذي يعفيهم 
م��ن مناصبهم، وهو الذي يملك الس��لطة الفعلية 
والحقيقية في مباش��رة شؤون الحكم، وال يكون 
وزرائ��ه اال مج��رد معاوني��ن أو س��كرتيريين 
للتش��اور فقط، وتبع��ًا لذلك إذا اجتم��ع الرئيس 
بوزرائ��ه فه��و ال يجتم��ع به��م اال على س��بيل 
التشاور، إذ هو يستقل دون سواه بأمور السلطة 

التنفيذية)17(. 

وينتخب رئيس الجمهورية من قبل الش��عب 
مما يجعله على قدم المس��اواة مع البرلمان، مما 
يترت��ب عل��ى ذلك ب��ان الرئيس غير مس��ؤول 
سياسيًا أمام البرلمان، إذ ال يحق للبرلمان تقديم 
اسئلة أو اس��تجوابات الى الرئيس، وفي الوقت 
نفس��ه ال يحق للبرلمان طرح الثقة بالحكومة أو 
حجبها عنه، يعد الرئيس مس��ؤول امام الش��عب 

مباشرة وليس امام البرلمان)18(.

 الدعامة الثانية/ الفصل التام بين السلطات. 

يق��وم النظ��ام الرئاس��ي عل��ى اس��اس الفصل 
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التام بين س��لطات الدولة، ومن َث��ّم الفصل بين 
السلطة التشريعية والس��لطة التنفيذية، فالسلطة 
التش��ريعية تق��وم بمهمة اعداد التش��ريع بما في 
ذلك التش��ريع المالي وال يكون للسلطة التنفيذية 
أي دور في هذا الخصوص، فال يكون للس��لطة 
التنفيذي��ة حق اقتراح القوانين او االش��تراك في 
مناقش��تها، وال يحق لها ان تقوم بدعوة البرلمان 
لالنعق��اد او فض دورت��ه أو تأجيله او حله- اال 
ف��ي االدوار غي��ر العادي��ة-)19(. كم��ا ال يجوز 
لل��وزراء ايضًا ان يجمعوا بين عملهم الحكومي 
وبي��ن عضوي��ة البرلمان، ولي��س لهم صفة في 
دخول��ه او حض��ور اح��دى جلس��اته اال بعّدهم 
زائري��ن، مثله��م في ذل��ك مثل بقي��ة الجمهور 
بجلوس��هم في ش��رفة الزائرين بالمجلس. وكما 
تس��تقل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، 
فان الس��لطة التنفيذية هي االخرى تس��تقل عن 
الس��لطة التش��ريعية، فالرئيس يت��م انتخابه من 
الش��عب بعيدًا عن السلطة التشريعية مما يجعله 
بعيد عن س��لطة البرلمان عليه من خالل توجيه 
االسئلة واالستجوابات – كما ذكر آنفًا -، فضاًل 
عن ان الوزراء غير مس��ؤولين امام البرلمان، 
وانما تتحقق مس��ؤوليتهم فقط امام رئيس الدولة 
وحده)20(. وبالرغم من الفصل التام بين السلطات 
اال ان ذلك ال يعني بأي حال من االحوال انعدام 
التعاون بين الس��لطات وذل��ك الن »انعدام هذا 
التعاون س��يؤدي بالضرورة الى انعدام تماسك 

النظام السياسي الداخلي«)21(. 

  ثالثًا : مزايا وعيوب النظام الرئاسي. 

للنظام الرئاسي كغيره من االنظمة السياسية 
االخ��رى مجموعة من المزاي��ا والعيوب يمكن 

إيجازها باآلتي: 

المزايا: 

توفير االس��تقرار السياس��ي لمرحل��ة انتخابية 
كاملة. 

تامي��ن اس��تقرار الحكوم��ة بغ��ض النظر عن 
االتجاهات الحزبية المعارضة. 

يوف��ر فرص��ة عم��ل افض��ل لعم��ل الحكومة 
وحري��ة الحكومة، وفي المقاب��ل يوفر البرلمان 
حرية الحركة والمناقشة، فللبرلمان سلطة مهمة 

لعل ابرزها سلطته في المسائل المالية.  

ان الرئيس في النظام الرئاس��ي يتمتع بش��عبية 
كبيرة وهيبة مهمة ألنه مرشح الشعب ومنتخب 
من الش��عب بشكل مباشر وهذا ما يعفي الرئيس 

من الوالءات الضيقة. 

ان��ه نظ��ام ناج��ح ف��ي البل��دان ذات التجرب��ة 
الديمقراطية المتكاملة والتي يكون فيها مستوى 

النضوج والوعي السياسي عاليًا)22(.  

النظام الرئاس��ي يؤمن وحدة الرأي واس��تقرار 
السلطة وسرعة الحركة)23(. 

ان الس��لطة القضائي��ة مس��تقلة عن الس��لطات 
االخ��رى، وتتولى اجراءات حس��م المنازعات 

بين االفراد والجماعات)24(. 

أكثر انتقائية للطبقة السياسية لقلة المتنافسين 
على منصب الرئيس مما يجعلهم اكثر خضوعًا 
للتدقي��ق والتمحي��ص م��ن قبل الش��عب، ومن 
َث��ّم امكانية وص��ول االفضل، كم��ا ان الرئيس 
ح��ر في اختيار طاقم��ه دون الخضوع لالهواء 

والرغبات أو االرضاءات والمحاصصة.   

أق��ل فس��ادًا لكون ه��رم الس��لطة يتألف من 
شق واحد، والسلطة التنفيذية ال تخضع للسلطة 
التش��ريعية بما يجعلها محصن��ة ضد االبتزاز، 
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وان كان النظام الرئاسي يعطي أفضلية للسلطة 
التنفيذية على التش��ريعية، لكن التدرج االداري 
في النظام الرئاس��ي اكثر ركوزًا وصرامة من 

النظام البرلماني. 

أكث��ر مرون��ة وحرك��ة ف��ي مج��ال تعديل 
القوانين وتطبيقها كون مس��احةالحركة المعطاة 
للس��لطة التنفيذي��ة كبيرة جدًا، فض��اًل عن كون 
صناعة القرار فيه اسهل واسرع واقوى مما في 

النظام البرلماني)25(.   

ُيع��ّد النظ��ام الرئاس��ي اس��رع م��ن النظامين 
البرلماني والمجلسي في االنجاز والحسم.  

ُيشعر النظام الرئاسي المواطنين بقدر عاِل من 
المشاركة السياسية. 

ُيعّد النظام الرئاسي من أنجح االنظمة السياسية 
في العال��م، بدليل انه أوص��ل الواليات المتحدة 
االمريكية الى مرتبة الدولة العظمى االولى في 

العالم)26(.  

النظ��ام الرئاس��ي يتف��ادى م��ا يس��مى بطغيان 
البرلمان وما يس��ببه من ارباك العمل الحكومي 

ومن اضرار بمصالح االخر واستقرارها.  

ُيعّد النظام الرئاس��ي أكف��أ من النظام البرلماني 
فيم��ا يخ��ص آلية اتخ��اذ القرارات واس��تجابته 
للمتغي��رات، فض��اًل ع��ن س��رعة تنفي��ذ ه��ذه 
القرارات ودقتها بعيدًا عن التجاذبات والنقاشات 

الحزبية التي تدور في البرلمان)27(. 

 ب-العيوب/ مثلما يوجد مزايا للنظام الرئاسي، 
فان له عيوب كثيرة من ابرزها: 

ان تطبي��ق هذا النظام الذي يق��وم على الفصل 
بي��ن الس��لطات غير ممكن، الن��ه يعني الفصل 

بين أجزاء الجس��م البش��ري، الن االتصال بين 
السلطات الثالث اتصااًل عضويًا.  

ي��رى روس��و ان في��ه تجزئة للس��يادة، وذهب 
آخرون من الفقهاء كالعميد ديكي والمان كجيلنك 
ال��ى القول ان الفصل بين الس��لطات يؤدي الى 

هدم وحدة الدولة. 

انه يؤدي الى االس��تبداد في دول عالم الجنوب 
أي اس��تبداد الس��لطة التنفيذي��ة وهيمنة الرئيس 
سياس��يًا ودس��توريًا في الحي��اة الوطنية واعادة 

انتخابه الكثر من مرة. 

النظ��ام الرئاس��ي يزيد من الغطاء الدس��توري 
  . والقانوني لالستبداد بالسلطة والدكتاتورية)28(

ان هذا النظام يحمل في طياته بذور الخصومة 
بين السلطات العامة في الدولة، نظرًا لتعارض 
االختصاصات الدستورية التي يتمتع بها رئيس 
الدول��ة م��ع االختصاص��ات المخولة للس��لطة 
التش��ريعية، ومن َث��ّم فأما ان ينص��اع الرئيس 
للسلطة التشريعية ويخضع لها، واما ان يقف في 
وجه هذه الس��لطة ويتص��دى لها حتى يخضعها 
الرادت��ه، ه��ذا االمر يثي��ر الفوضى ويتس��بب 
في وق��وع الخالف بين الس��لطتين التش��ريعية 

والتنفيذية.  

ال يسمح هذا النظام بحجب الثقة عن رئيس 
الجمهورية طيلة مدة رئاس��ته، فيصبح محصنًا 
م��ن اس��تعمال ه��ذا الس��الح، ف��ال يخ��اف من 
اسقاطه، وال يخشى على مركزه، فيحس بانه ال 
يوجد من يقف في وجهه ويحاسبه على اعماله، 
ويسأله عن تصرفاته، لذلك ال يطيل التفكير في 
الش��ؤون السياسية، وال يتدبر عاقبة االمور قبل 

أن ُيقدم عليها. 
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ي��ؤدي ه��ذا النظ��ام ال��ى الدكتاتورية، ألن 
رئي��س الدول��ة يتمتع باس��تقالل تام وس��لطات 
واس��عة، لذلك ي��رى بعض الفقه��اء بانه ينبغي 

الحد من استقالله ومن سلطته الواسعة)29(.  

إذا كان النظ��ام الرئاس��ي ي��ؤدي الى حكومة 

ثابت��ة، فه��و ال ي��ؤدي بالضرورة ال��ى حكومة 

قوية. 

بق��در م��ا يوفر النظام الرئاس��ي الق��درة على 

حماي��ة الحقوق والحريات ع��ن طريق التوازن 

والرقابة فانه قد يؤدي في حال س��يطرة الحزب 

نفس��ه على عملي��ات التش��ريع والتنفي��ذ، وفي 

ح��ال وجود التزام حزبي ق��وي، الى خلق نظام 

شمولي. 

ال يتناس��ب النظ��ام الرئاس��ي مع ال��دول التي 

ترغ��ب ف��ي تحقيق النم��و االقتص��ادي أو بناء 

الديمقراطي��ة، ألن مب��دأ الفصل بين الس��لطات 

يؤدي الى ش��ل ق��درة الحكومة عل��ى الحركة، 

والس��يما عندم��ا يكون الحزب المس��يطر على 

السلطة التشريعية مختلفًا عن الحزب المسيطر 

على الس��لطة التنفيذية، فضاًل عن افتقار النظام 

الرئاس��ي الى المرونة الالزم��ة التي تمكنه من 

الدعوة الى انتخابات مبكرة. 

يتناقض تركيز الس��لطة التنفيذية بيد ش��خص 

واحد مع مبدأ المش��اركة وبناء الديمقراطية وال 

يس��اعد على بناء التحالفات الوطنية التي تساعد 

عل��ى الدم��ج السياس��ي واالجتماع��ي وتع��زز 

م��ن التماس��ك الوطني، ويمكن ان ي��ؤدي تبني 

النظ��ام الرئاس��ي في مجتمع يتص��ف بالتعددية 

االجتماعية، أي )عدم التجانس السكاني( ويفتقر 

ال��ى التماس��ك ال��ى تعزي��ز النزع��ات العرقية 

والمناطقية واالنفعالية)30(.

  رابعًا : نماذج النظام الرئاسي: نموذج النظام 
الرئاسي االمريكي : 

نش��أ النظام الرئاس��ي في الواليات المتحدة 
االمريكي��ة أثر صدور دس��تورها عام 1787، 
ف��ي مؤتم��ر فيالدلفي��ا والذي اش��ترك فيه عدد 
م��ن اقط��اب الدع��وة ال��ى االتح��اد االمريكي 
)كج��ورج واش��نطن(* ال��ذي ت��رأس المؤتمر 
و)ماديس��ون(* الذي كان له الق��دح المعلى في 
صياغة الدستور)32(. ومن الجدير بالمالحظةهنا 
بأن افكار جون لوك ومونتسيكيو قد لعبت دورًا 
مهمًا في صياغة المبادئ العامة للنظام الرئاسي 
ال��ذي أخذت ب��ه الواليات المتح��دة االمريكية، 
ولهذا فقد عمد سياس��يو واقطاب ورموز الثورة 
االمريكي��ة في بن��اء مرتكزات دس��تورهم لعام 
1787، واضعين بنظ��ر االعتبار الفصل التام 
بين الس��لطتين التشريعية والتنفيذية مع استقالل 
الس��لطة القضائي��ة، فض��اًل عن المس��اواة بين 
السلطة التش��ريعية والس��لطة التنفيذية)33(. غير 
أن النص��وص الدس��تورية اس��فرت عن فصل 
نسبي سمح ببعض التداخل في االختصاصات، 
كم��ا ان العمل قد ادى الى رجحان كفة الس��لطة 
التنفيذية ممثلة برئيس الدولة)34(. إذ أكد دس��تور 
الوالي��ات المتحدة االمريكية على انش��اء ثالث 
س��لطات رئيسة هي الس��لطة التنفيذية ويتوالها 
الرئيس والسلطة التشريعية ويتوالها الكونغرس 

والسلطة القضائية وتتوالها المحكمة العليا. 
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أواًل: السلطة التنفيذية :
 تحت��ل الس��لطة التنفيذي��ة دورًا رئيس��ًا في 
النظ��ام السياس��ي االمريك��ي بع��ده منتخب من 
الش��عب، إذ ش��ددت الم��ادة الثانية من دس��تور 
الواليات المتحدة االمريكية على ان » الس��لطة 
التنفيذي��ة تكون متمركزة بي��د رئيس الدولة وال 
وجود لحكومة«. كما هو معمول به في االنظمة 
البرلمانية)35(. ومن أهم السلطات المناطة برئيس 

الدولة ما يأتي)36(: 

رئاسة الدولة ورئاسة السلطة التنفيذية. 

رئاس��ة االدارة الفيدرالي��ة، إذ ين��اط برئي��س 
الدولة مهام تأمين سير المرافق العامة، وتعيين 
الموظفين الفيدراليين وعزلهم، مع مالحظة ان 
تعيين كبار الموظفين بحاجة الى موافقة مجلس 
الش��يوخ، ه��ذا التعيين والعزل يصب��غ الوظيفة 
العامة أحيانًا بطابع سياسي، السيما عندما يتولى 
رئيس الدولة  تعيين وعزل كبار موظفي البيت 
االبيض، وكان هذا النظام يعرف بنظام الغنائم، 

اال انه بدأ بالتراجع لصالح نظام الجدارة. 

قي��ادة الجيش وتوجيه العملي��ات الحربية، ولقد 
زادت اهمية هذه المهام، والسيما بعد تنامي قوة 
الواليات المتحدة االمريكية وصيرورتها أقوى 

دولة في العالم. 

الصالحي��ة التش��ريعية، إذ يمل��ك الرئيس حق 
اصدار االوامر واللوائح.  

رئيس الواليات المتح��دة االمريكية وبمقتضى 
الدس��تور هو المسؤول عن عالقة دولته بالدول 
االخرى، اال انه يس��تعين في كثير من االحوال 
بوزي��ر خارجيت��ه الذي يس��مى ف��ي الواليات 

المتحدة سكرتير الدولة. 

حق العفو وتخفيض العقوبة. 
هذه أهم الصالحيات المناطة برئيس الدولة 
في النظ��ام الرئاس��ي االمريكي ف��ي الظروف 
العادي��ة، في حي��ن انه يملك س��لطات واس��عة 
في الظروف االس��تثنائية منها االس��تيالء على 
االم��وال العام��ة وتعبئ��ة االش��خاص من أجل 

الدفاع عن الوطن. 

ويش��غل رئي��س الجمهورية ه��ذا المنصب 
لمدة اربع س��نوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد، 
وال يج��وز بعدها تجديد هذه الوالية بأي صورة 

من الصور)37(.

ثانيًا: السلطة التشريعية : 
تمارس الس��لطة التش��ريعية ف��ي الواليات 
الكونغ��رس،  قب��ل  م��ن  االمريكي��ة  المتح��دة 
والكونغرس هو » الهيئة التي تمارس الس��لطة 
التش��ريعية في الواليات المتح��دة االمريكية »، 
وترجع تسميته الى مؤتمر فيالدلفيا عام 1787 
الذي اطلق عليه الكونغ��رس االول)38(. ويتألف 

الكونغرس من مجلسين)39(: 

مجلس النواب / يمثل مجلس النواب الشعب 
االمريكي على اس��اس التوزيع العددي لس��كان 
الوالي��ات، بواقع نائب واح��د لكل )400( الف 
مواطن تقريبًا، عل��ى ان يكون لكل والية نائب 
واحد على االقل مهما قل عدد سكانها، ويبلغ عدد 
اعض��اء مجلس النواب الحالي )435( عضوًا، 
ومدة مجلس النواب سنتان فقط، بعدها يتم تجديد 
المجلس بالكامل على ان تتوافر بالمرشح ثالثة 
شروط هي: أن ال يقل سن المرشح عن الخامسة 
والعشرين، وان يحمل الجنسية االمريكية، واال 
تقل مدة اكتس��ابها عن سبع سنوات، كما يشترط 
ان يك��ون مقيمًا في زمن االنتخابات في الوالية 
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التي يرش��ح نفس��ه عنه��ا.  مجلس الش��يوخ هو 
المجلس الذي يمثل الواليات الداخلة في االتحاد 
االمريكي، بواقع عضوين عن كل والية، مهما 
كان حجمه��ا أو عدد س��كانها، لضم��ان تحقيق 
المس��اواة بينها ويبلغ عدد اعضاء المجلس مائة 
ش��يخ منتخبين لمدة ست س��نوات، يتجدد ثلثهم 
كل س��نتين مع موعد االنتخاب��ات النيابية، وقد 
كان��ت المجالس النيابية ف��ي الواليات هي التي 
تقوم بتعيين ممثليها في مجلس الش��يوخ، ولكن 
بعد التعديل السابع عش��ر للدستور عام 1913 
اصبح انتخاب الش��يوخ يجري مباشرة من قبل 
الشعب. ويش��ترط في عضو مجلس الشيوخ ان 
يك��ون بالغًا من العم��ر ثالثين عامًا على االقل، 
فضاًل عن تمتعه بالجنس��ية االمريكية منذ تس��ع 
س��نين، وان يكون مقيمًا في الوالية التي يرشح 
نفسه عنها، وقد حرص الدستور االمريكي على 
ان يجعل من نائب رئيس الواليات المتحدة الذي 
تم انتخابه بجانب انتخاب الرئيس رئيسًا لمجلس 
الش��يوخ على اال يك��ون له ح��ق التصويت اال 
في حالة تعادل االصوات، ويمارس المجلس��ان 
معًاالسلطة التش��ريعية، فهما على قدم المساواة 
عل��ى هذا الصعي��د، ماخال م��ادة الضرائب، إذ 
المبادرة هي لمجلس الن��واب، وان كان مجلس 
الش��يوخ يمارس قلياًل ه��ذه المبادرة إذ اقترعت 
غالبية القوانين بمبادرة النواب، واليمكن تمرير 
مش��روع قان��ون من قب��ل مجل��س دون موافقة 
المجلس اآلخر، وبذلك تؤلف لجنة )توفيق( من 
اعض��اء المجلس هي »لجن��ة المؤتمر« وإذا لم 
يتوصلوا الى اتفاق ال يقر المشروع بتاتًا)40(.   

والى جانب الوظيفة التشريعية للكونغرس، فله 
وظائف اخرى ذات اهمية منها)41(: 

مناقشة الميزانية والتصويت عليها.  

واق��رار  الصل��ح  واب��رام  الح��رب  اع��الن 
المعاهدات. 

تعديل الدس��تور بموافقة اغلبي��ة الثلثين في كل 
مجل��س، ويصبح التعديل ناف��ذًا إذا وافقت عليه 
السلطات التشريعية في ثالثة ارباع الواليات. 

انتخ��اب مجلس الن��واب رئي��س الجمهورية، 
وانتخ��اب مجل��س الش��يوخ نائب��ه ، ف��ي حالة 
عدم اس��تطاعة احد المرش��حين الحصول على 

االغلبية المطلقة لمجموع الناخبين .

عق��د القروض العامة وس��ك العمل��ة وحمايتها 
والغاؤها. 

وم��ن صالحية مجل��س النواب وح��ده فرض 
الضرائب والرسوم والغائها وتعديلها واالعفاء 

منها. 

محاكم��ة الموظفي��ن االتحاديي��ن ع��ن جريمة 
الخيان��ة العظمى والرش��وة والجناي��ات الكبيرة 
الت��ي ترتكب ضد الدول��ة، وتوج��ه التهمة من 
مجلس النواب في حين يجري مجلس الش��يوخ 

المحاكمة. 

التعيي��ن ف��ي الوظائ��ف المهم��ة ف��ي الس��لك 
الخارجي كالس��فراء والقناصل، وتعيين بعض 
الموظفين االتحاديين واعض��اء المحكمة العليا 
والتي تعد من صالحيات مجلس الشيوخ فقط.   

ثالثًا: السلطة القضائية : 
نص��ت المادة الثالث��ة من الدس��تور االمريكي 
على ان »الس��لطات القضائية تمارسها محكمة 
علي��ا وعدد م��ن المحاك��م االدنى »، وم��ن َثّم 
فتعد المحكمة العليا رأس الس��لطة القضائية في 
الدول��ة االتحادية، وتتكون المحكم��ة العليا من 
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تس��عة اعضاء بمن فيه��م رئي��س المحكمة)42(. 
ومن أه��م اختصاصات رئي��س المحكمة العليا 
وظيفتي��ن خصهم��ا الدس��تور به��ا ، وهم��ا : 
رئاس��ة مجلس الش��يوخ عندما يتول��ى المجلس 
صالحيته الدس��تورية الخاصة بمحاكمة رئيس 
الوالي��ات المتح��دة نتيج��ة تحري��ك اج��راءات 
)االمبيش��منت(*. فض��اًل ع��ن تحلي��ف رئيس 
الوالي��ات المتح��دة اليمين الدس��تورية في حفلة 

تنصيبه اثر انتخابه)44(. 

وقد عزز الدس��تور استقاللية السلطة القضائية 
بطريقتين رئيسيتين)45(: 

يعين القض��اة الفيدراليين لمدى الحياة بحيث ال 
يمك��ن اقالتهم من مناصبهم اال عبر توجيه التهم 
اليهم وادانتهم على يد الكونغرس بسبب الخيانة 
أو الرشوة او اية جرائم كبرى او ارتكاب جنحة 

قانونية. 

 ينص الدس��تور عل��ى ان تعويض��ات القضاة 
الفيدراليي��ن »اليج��وز خفضه��ا طالم��ا هم في 
وال  الرئي��س  ال  ان  يعن��ي  مم��ا  مناصبه��م« 
الكونغ��رس بامكانه��م خف��ض روات��ب القضاة 

الفيدراليين. 

ومن َثّم فان هاتين الحمايتين تس��اعدان القضاء 
المس��تقل في اتخاذ القرارات القضائية متحررًا 

من العواطف الشعبية والنفوذ السياسي.

يتض��ح مما تقدم ان النظام الرئاس��ي يقوم على 
ركيزتين اساسيتين وهما وحدة السلطة التنفيذية 
والفصل التام بين الس��لطات، اال ان هذا الفصل 
ال يعن��ي بأي حال م��ن االحوال بان��ه ال يوجد 
تعاون وتفاعل بين السلطات، والسيما السلطتين 
التنفيذي��ة والتش��ريعية، فض��اًل ان له��ذا النظام 
مزايا عدة من اهمها سرعة التنفيذ ووحدة الرأي 

واستقرار الحكم، من جهة اخرى فان لهذا النظام 
عيوب عدة ايضًا من ابرزها اس��تئثار الحكم بيد 
ش��خص والذي قد يؤدي الى االس��تبداد. بعد ان 
ت��م عرض ماهية النظام الرئاس��ي ، اصبح من 
الض��روري بمكان التعرف على امكانية تطبيق 
ه��ذا النظام في العراق، وهذا ما س��نعرج على 

مناقشته في المحور القادم.   

2 –امكانية تطبيق النظام الرئاسي في العراق.
بعد ان شاب االخفاق المتكرر تطبيق النظام 
البرلمان��ي ف��ي العراق منذ اق��راره بعد التغيير 
الى يومنا هذا، تكررت الدعوات لتطبيق النظام 
الرئاس��ي ف��ي الع��راق، بع��ده الح��ل لألزمات 
الراهنة – كما يذهب بعضهم -، من خالل التأكيد 
على قدرة النظام الرئاس��ي على حل المشكالت 
وس��رعة التنفيذ، ومن َثّم يعّدونه النظام األصلح 
الدارة الب��الد، بيد ان ه��ذه المطالبات تتعارض 
مع أحكام الدس��تور الدائم والس��يما ف��ي مادته 
االول��ى ما يتطل��ب ذلك تعديل في��ه، ومن اجل 
الوقوف عل��ى امكانية تطبيق النظام الرئاس��ي 
في العراق البد من دراسة اواًل ) آليات التحول 
الدس��تورية نحو النظام الرئاس��ي ف��ي العراق( 
ثانيًا ) آثار تطبيق النظام الرئاس��ي في العراق( 

ثالثًا )معوقات النظام الرئاسي في العراق(.

اواًل : آليـــات التحول الدســـتورية نحو النظام 
الرئاسي في العراق. 

للتحول نحو النظام الرئاسي يجب تفعيل آليات 
من أهمها: 

أ -  تفعيل دور وصالحيات رئيس الجمهورية. 

إذا كان النظ��ام البرلمان��ي يق��وم عل��ى مب��دأ 
الفص��ل بي��ن الس��لطات م��ع وج��ود ن��وع من 
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التعاون المتبادل بين كل من الس��لطة التشريعية 
والس��لطة التنفيذي��ة، فان النظام الرئاس��ي يقوم 
على اس��اس الفصل التام – من الناحية النظرية 
- بين الس��لطتين التشريعية والتنفيذية، فتمارس 
كل منهما الوظيفة المس��ندة اليها اس��تقالاًل عن 
االخ��رى)46(. ورئي��س الجمهوري��ة ف��ي النظام 
الرئاس��ي هو الموج��ه الفعلي للس��لطة التنفيذية 
والمسيطر عليها، بمقتضى الفصل شبه المطلق 
للسلطات، إذ يتولى الرئيس في النظام الرئاسي 
رئاس��ة الدولة والحكومة على حد سواء، وذلك 
النع��دام الفص��ل بي��ن المنصبي��ن عل��ى عكس 
ماهو موجود في النظ��ام البرلماني، فهو يرأس 
ال��وزراء بحك��م منصبه��م، وان كان ال وجود 
لمجلس ال��وزراء في النظام الرئاس��ي بالمعنى 
القانون��ي – كما ذكر آنفًا- ، ألن الوزراء مجرد 
س��كرتاريون لديه يختاره��م لمعاونته في ادارة 
ش��ؤون الس��لطة التنفيذية وهم في ه��ذه الصفة 

يفقدون استقاللهم أمامه)47(.  

وله��ذا فأن رئي��س الدولة في النظام الرئاس��ي 
يتمت��ع بصالحيات واس��عة تف��وق الصالحيات 
الت��ي يتمتع به��ا الرئيس في النظ��ام البرلماني، 

ومن أهم هذه الصالحيات)48(: 

السهر على تنفيذ القوانين واصدار االوامر.  

والبحري��ة  البري��ة  المس��لحة  الق��وات  قي��ادة 
والجوي��ة بصفته القائد العام للقوات المس��لحة، 
وبموجب هذه الصالحية يستطيع ادخال القوات 
العسكرية في عمليات حربية بدون أن يكون قد 
س��بقها اعالن الحرب بصورة رس��مية من قبل 

الكونغ��رس، وهذا ما حدث في عهد ترومان)49(
في الحرب على كوريا عام 1950.    

رس��م السياس��ة الخارجي��ة واالش��راف عل��ى 

تنفي��ذ هذه السياس��ة، فهو المس��ؤول االول عن 
تنظيم العالق��ات الخارجية كاجراء المفاوضات 
وعق��د االتفاقي��ات واالعتراف بال��دول وتعيين 

الدبلوماسيين.  

االش��راف على سير الجهاز الحكومي وادارته 
وتعيي��ن الموظفي��ن واقالتهم م��ن وظائفهم عند 

ثبوت عدم والئهم. 

اصدار العفو الخاص. 

ان كل هذه الصالحيات تميز موقع ومنصب 
رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي عن موقعه 
في النظام البرلمان��ي، ولذلك فان تطبيق النظام 
الرئاس��ي في الع��راق يتطلب وضع صالحيات 
واختصاصات لرئي��س الجمهورية مقاربة لهذه 
الصالحي��ات المذك��ورة أع��اله، م��ع اضعاف 
مجل��س  رئي��س  واختصاص��ات  لصالحي��ات 
الوزراء، والمغزى من ذلك لكي تكون الس��لطة 
بيد رئي��س الجمهورية، ويكون مجلس الوزراء 
مجلس استش��اري يع��اون رئيس ال��وزراء في 
عملية ادارة الشؤون التنفيذية)50(. ولذلك البد من 
اجراء بعض التعديالت الدستورية واالجراءات 
الالزم��ة عليه لك��ي يتالئ��م مع طبيع��ة النظام 
الرئاس��ي، إذ الب��د م��ن تعديل الم��ادة )66( من 
الدس��تور التي تش��ير الى ان » تتكون الس��لطة 
التنفيذية االتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس 
ال��وزراء وتم��ارس صالحياتها وفقًا للدس��تور 
والقان��ون »)51(. إذ يج��ب أن تع��دل ه��ذه المادة 
لكي تناط السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية 
حصرًا، ألن النظام الرئاس��ي قائ��م على وحدة 
الس��لطة التنفيذية، وفيما يتعلق بطريقة انتخابه، 
فالب��د من أن يكون منتخب من الش��عب س��واء 
كان بص��ورة مباش��رة أم غير مباش��رة، وذلك 
لك��ي يكون جديرًا باالضطالع بمهماته وليكون 
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مس��ؤواًل أمام ش��عبه، لذلك يجب تنظيم طريقة 
ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية بقانون)52(. 

وفيما يتعلق بصالحيات رئيس الجمهورية، 
فالبد من تعديل المادة )73( من الدس��تور الدائم 
لع��ام 2005 م��ن خ��الل تعديل جمل��ة فقرات 
تخت��ص  الت��ي  )أواًل(  الفق��رة  منها)53(:تعدي��ل 
بصالحي��ات رئي��س الجمهوري��ة والتي نصت 
على )اصدار العفو الخاص بتوصيٍة من رئيس 
مجل��س ال��وزراء، باس��تثناء ما يتعل��ق بالحق 
الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية 
واالرهاب والفس��اد المالي واالداري()54(. وبما 
أن رئي��س الجمهورية في النظام الرئاس��ي هو 
من يقوم بعملية تعيين الوزراء )المستش��ارين( 
ويصبحون مس��ؤولين امامه، ل��ذا ينبغي تعديل 
ه��ذه الفقرة عل��ى النحو اآلت��ي: )يتولى رئيس 
الجمهورية اصدار العفو الخاص ، باس��تثناء ما 
يتعل��ق بالحق الخ��اص، والمحكومين بارتكاب 
الجرائ��م الدولي��ة واالره��اب والفس��اد المالي 
واالداري(، فض��الً عن تعديل الفق��رة ثانيًا من 
الم��ادة نفس��ها والت��ي نص��ت )المصادقة على 
المعاه��دات واالتفاقي��ات الدولية، بع��د موافقة 
مجلس الن��واب، وُتعد مصادقًا عليها بعد مضي 
خمس��ة عش��ر يومًا من تاريخ تسلمها( )55(. ففي 
هذه الفق��رة البد من حذف وُتعد )مصادقًا عليها 
بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها(، 
ألن ه��ذه الفق��رة تجع��ل م��ن منص��ب رئي��س 
الجمهورية وموافقته شكلية وبرتوكولية شرفية، 
وال تمنحه أي اختصاصات فعلية، وتعدل الفقرة 
الثالث��ة من المادة )73( التي نصت بان )يصادق 
ويص��در القوانين التي يس��نها مجل��س النواب، 
وتع��د مصادقًا عليها بعد مضي خمس��ة عش��ر 
يومًا من تاريخ تس��لمها()56(. في حين ان النظام 
الرئاس��ي يعطي للرئيس حق النقض، ولضمان 

عملية التحول الدس��توري نحو النظام الرئاسي 
البد م��ن تخفيض صالحيات مجل��س الوزراء 
والسيما المادة )78( التي تنص على ان )رئيس 
مجلس الوزراء هو المس��ؤول التنفيذي المباشر 
عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات 
المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس 
اجتماعات��ه، وله الحق باقال��ة الوزراء، بموافقة 
مجلس النواب()57(. إذ البد من تعديل هذه المادة، 
فالنظام الرئاسي يعطي الحق لرئيس الجمهورية 
بتنفي��ذ السياس��ة العام��ة بمس��اعدة مستش��اريه 
وتعد آرائهم استش��ارية غير ملزمة،وعليه فأن 
مجل��س الوزراء ورئيس��ه يكونان مستش��ارين 
ل��دى الرئيس ال يملكون صالحيات كما يمتلكها 
نظيره في النظام البرلماني، ولنصل الى النظام 
الرئاسي البد من العمل على توسيع صالحيات 
ومنصب رئيس الدولة، وهذا ال يتم اال بتعديالت 

دستورية واسعة - ذكرنا بعضها آنفًا - )58(.

  ب -  تحقيق فصل أعمق بين السلطات. 
ان الس��لطات في النظام الرئاس��ي منفصلة الى 
ح��د كبير, ولك��ن ال يعن��ي هذا الفص��ل فصاًل 
عازاًل بين الس��لطات من دون أي تعاون بينها, 

فقد يكون الفصل من خالل: 

الس��لطة  التش��ريعية ع��ن  الس��لطة  اس��تقالل 
التنفيذية. 

كما تس��تقل الس��لطة التش��ريعية عن الس��لطة 
التنفيذي��ة، ف��ان الس��لطة التنفيذي��ة تس��تقل هي 
االخرى عن الس��لطة التش��ريعية، فالرئيس يتم 
انتخابه من الشعب مباشرة أي بعيدًا عن السلطة 
التش��ريعية، وليس من حق الس��لطة التشريعية 
ان توجه اسئلة أو استجوابات الى احد الوزراء 
او ال��ى الوزارة، أو تط��رح الثقة بأحد الوزراء 
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او بال��وزارة، فال��وزراء غي��ر مس��ؤولين أمام 
البرلم��ان وانم��ا تتحق��ق مس��ؤوليتهم فقط أمام 
رئيس الدولة وحده)59(. ولتطبيق النظام الرئاسي 
ف��ي الع��راق يج��ب القي��ام ببع��ض التعديالت 
الدس��تورية التي تجعل نظ��ام الحكم يتحول من 
ش��كله البرلمان��ي الى الرئاس��ي وعليه البد من 
تعدي��ل الم��ادة )54( م��ن الدس��تور التي تنص 
عل��ى )يدعو رئيس الجمهوري��ة مجلس النواب 
لالنعقاد بمرسوٍم جمهوري، خالل خمسة عشَر 
يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج االنتخابات 
العامة، وتعقد الجلس��ة برئاس��ة اكبر االعضاء 
سنًا النتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وال يجوز 
التمديد الكثر من المدة المذكورة آنفًا()60(. فضاًل 
ع��ن تعدي��ل الم��ادة )58/ثانيًا( الت��ي تنص على 
)تمديد الفصل التش��ريعي ل��دورة انعقاد مجلس 
النواب بم��ا ال يزيد على ثالثي��ن يومًا، النجاز 
المهمات التي تستدعي ذلك، بناًء على طلٍب من 
رئيس الجمهوري��ة، او رئيس مجلس الوزراء، 
او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوًا من 
اعضاء المجلس()61(. وس��بق ان ذكرنا في ظل 
النظام الرئاس��ي ال يكون هناك ما يسمى مجلس 
ال��وزراء وان وجد فانه يكون م��كان يجتمع به 
المستش��ارين الذين يعينهم رئيس الدولة، وفيما 
يتعل��ق بطل��ب تمديد الفصل التش��ريعي فهذا ال 
يح��ق لرئي��س الجمهورية في النظام الرئاس��ي 
اس��تنادًا الى مبدأ الفصل ش��به المطلق، وان تم 
ذل��ك فانه ُيعّد خرق��ًا لهذا المب��دأ)62(. فضاًل عن 
ان الم��ادة )60/أواًل( تحت��اج ال��ى تعديل لدعم 
صيغة النظام الرئاس��ي وتتمثل ه��ذه المادة في 
)مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية 
ومجلس ال��وزراء()63(. في حين ال يحق لرئيس 
الجمهوري��ة تقدي��م مقترح��ات القواني��ن ال��ى 
البرلمان احترامًا الى مبدأ الفصل بين السلطات 

الذي يقوم عليه النظام الرئاسي)64(. 

استقالل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية.  

مثلما يحظر تدخل الس��لطة التنفيذية في مجال 
السلطة التشريعية في النظام الرئاسي، بالمقابل 
على السلطة التش��ريعية عدم الولوج في ميدان 
عمل السلطة التنفيذية، وهنا يحصل الفصل بين 
الس��لطات، إذ ان من المعلوم ان نظام الحكم في 
العراق بعد عام 2003 هو نظام برلماني، والذي 
تكون فيه الس��لطة التنفيذية مسؤولة سياسيًا امام 
البرلمان ولتحقيق الفصل بين السلطات البد من 
اجراء تكييفات دستورية ومنها)65(: الغاء الفقرة 
ثانيًا من المادة )61( المتعلقة باختصاصات مجلس 
النواب ومنها الرقابة على اداء السلطة التنفيذية 
م��ع الغاء الفقرات التابعة له��ذه المادة والمتعلقة 
بالرقاب��ة عل��ى اداء اعم��ال الس��لطة التنفيذية 
ومنه الفقرة )سادس��ًا/أ( المتعلقة بمساءلة رئيس 
الجمهوري��ة، فض��اًل عن الفقرة )س��ابعًا/أ – ب 
- ج( المتمثل��ة بأدوات الرقاب��ة البرلمانية على 
اعمال الس��لطة التنفيذية، وذلك لكي يكون اكثر 
تالئم��ًا مع طبيع��ة النظام الرئاس��ي القائم على 
اساس الفصل شبه التام بين السلطات، فال يحق 
لمجلس النواب محاس��بة رئي��س الجمهورية او 
وزرائه سياس��يًا، لكن يتم محاسبتهم جنائيًا عن 
االعمال التي يقوم��ون بها كالخيانة العظمى أو 

الرشوة أو الجنح الكبرى وما شابه ذلك. 

ومن َثّم فان الرقابة البرلمانية تكون اضعف في 
النظام الرئاسي منه في النظام البرلماني، وذلك 
الفتقار النظام الرئاس��ي الى الوسائل الضاغطة 
الت��ي قد تلجأ اليها احدى الس��لطات للتأثير على 
االخرى، فالنظام الرئاسي ال يقر بركني النظام 
السياس��ية  بالمس��ؤولية  والمتمثل��ة  البرلمان��ي 
للحكوم��ة وح��ل مجل��س الن��واب، أي مجل��س 
النواب ال يس��تطيع ح��ل الحكومة، واالخيرة ال 

تستطيع حل البرلمان)66(. 
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  ويتض��ح مما تقدم ان تحول النظام السياس��ي 
ف��ي الع��راق م��ن نظ��ام برلمان��ي ال��ى نظ��ام 
رئاس��ي يتطلب آليات دس��تورية عديدة لتطبيق 
النظام الرئاس��ي في العراق، منه��ا تفعيل دور 
وصالحي��ات رئي��س الجمهوري��ة م��ن جه��ة 
واضع��اف صالحي��ات مجل��س ال��وزراء من 
جه��ة ثاني��ة، فضاًل ع��ن تحقيق فص��ل تام بين 
السلطات، أي اس��تقالل كل سلطة عن االخرى 

في اختصاصاتها ووظائفها. 

ثانيًا : آثار تطبيق النظام الرئاسي في العراق:
ان تطبيق النظام الرئاس��ي في العراق الشك 
انه سينجم عنه آثارًا ايجابية واخرى سلبية، ومن 
اهم اآلثار االيجابية لتطبيق النظام الرئاسي في 

العراق جملة من النقاط من ابرزها: 

يمك��ن ان يؤدي الرئيس في النظام الرئاس��ي 
بعد انتخابه من غالبية الش��عب دورًا رئيس��ًا في 
تعزيز الوحدة الوطنية، والسيما ان كان يحظى 
بتأيي��د مه��م من قب��ل معظم أطي��اف ومكونات 
الش��عب العراق��ي إذ ينظ��ر اليه كرم��ز للوحدة 

الوطنية. 

ان وجود س��لطة تنفيذية قوية برئاسة الرئيس 
سيس��اعد على تخطي حواجز الجمود القانوني 
والبيروقراط��ي والعم��ل بس��رعة ودينامي��ة، 
الس��يما ف��ي مج��ال اتخ��اذ الق��رارات الملحة 
الت��ي تعال��ج أفع��ال أو ردود أفع��ال تس��تدعي 
الرد الس��ريع وهذه هي الس��مة الغالبة في عالم 
اليوم، إذ اصبح رجال الدولة وخبراء السياس��ة 
الالمعي��ن غي��ر قادرين على نح��و متزايد على 
قي��اس آثار الدرجة االول��ى أو الثانية لقراراتهم 
نتيجة للتعقيد والس��رعة التي ميزت التفاعالت 

والعالقات الدولية الراهنة)67(. 

وجود رئيس جمهوري��ة يتمتع بتأييد أغلبية 
أطياف الش��عب العراقي يس��اعد على التخفيف 
الى حد ما من االزمات السياس��ية الداخلية التي 
يمك��ن ان تح��دث في ظل وجود ع��دد كبير من 
االحزاب السياس��ية المتقاربة من حيث موازين 
القوة والتأثير بش��كل يضعف كثي��رًا من االداء 
السياس��ي للحكوم��ة العراقي��ة من جه��ة ويهدد 
   . االستقرار السياسي واالمني من جهة اخرى)68(

ق��د َيَحَصل خيار النظ��ام الرئاس��ي على تأييد 
قطاعات شعبية واسعة، فضاًل عن بعض القوى 
السياس��ية العراقية، النه يس��اعد عل��ى معالجة 
االوضاع االمنية المنفلتة بقوة، وتكون له القدرة 
على تحقي��ق الخدمات االساس��ية الن المرحلة 
الراهنة تحتاج الى عمل سريع وقوي، والسيما 
ان هن��اك من يرى بان النظام الرئاس��ي افضل 
م��ن النظام البرلماني المعم��ول به في العراق، 
الن الرئي��س المنتخ��ب يضع يده على الس��لطة 
مباشرة دون أي مشكالت أو تجاذبات وتوافقات 

سياسية وراء الكواليس. 

ان بن��اء النظ��ام الرئاس��ي ف��ي الع��راق ربما 
يكون اقل ازمات واكثر تماس��كًا وانسجامًا بين 

مؤسسات الدولة.  

كثيرًا ما تم تبادل االدوار بين الجهات المسؤولة 
عن فش��ل ما ف��ي النظ��ام البرلمان��ي، بينما يتم 
تحميل المس��ؤولية كاملة للرئي��س المنتخب في 
حالة االخفاق للصالحيات الممنوحة له وللمكانة 
التي يمنحها اختيار الشعب له بشكل مباشر)69(. 

ان الحك��م الرئاس��ي يتطل��ب انتخ��اب رئي��س 
الجمهوري��ة باختيار وارادة الش��عب ومن عدة 
مرش��حين ولن يك��ون االختيار مقص��ورًا على 
البرلمانيين، فلذلك يكون تفويضًا ش��عبيًا وليس 
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مرهونًا بارادة الكتل النيابية، والش��عب العراقي 
اعتاد ان يكون هناك شخص واحد يلومه عندما 
يتطل��ب االم��ر، فضاًل ع��ن الدورة الرئاس��ية 
محدودة الزمن، فنجاح الرئيس المنتخب سوف 
يعطيه فرصة اخرى للحكم وفش��له يعني فقدانه 
لمنصب��ه وانتخ��اب رئي��س آخ��ر، وان ارتباط 
تجديد والية الرئيس لدورة رئاسية ثانية مرتبطة 
بنجاح��ه، مما يدفعه للعمل ما بوس��عه لكي يبني 

العراق وبسرعة عالية. 

ان القوة والصالحية الواسعة للرئيس المنتخب 
مباش��رة من الشعب تمكنه من محاسبة الوزراء 
المفس��دين بغض النظر عن الكتلة التي ينتمون 
اليها، ألن هؤالء الوزراء يخضعون في عملهم 
ال��ى السياس��ة الت��ي يراه��ا الرئيس فه��م غير 

مستقلين)70(. 

مثلما لتطبيق النظام الرئاس��ي في العراق آثار 
ايجابية، فانه يترتب عليه آثار س��لبية ايضًا من 

أبرزها:  

يمك��ن أن ي��ؤدي النظام الرئاس��ي ال��ذي يقوم 
على تخويل س��لطات واس��عة للرئيس في حال 
اس��تلهامه نس��قًا ال روح��ًا، فض��اًل عن ضعف 
الجهاز المؤسسي واجهزة المراقبة على اعمال 
الحكومة الى نشوء دكتاتورية جديدة في العراق 
ولو بشكل مختلف، على غرار ما حدث في دول 
كثيرة لدى تطبيقها للنظام الرئاس��ي كالمكس��يك 

وتشيلي وحتى في ظل النظام المصري. 

ان هذا النظام س��يؤدي الى اضمحالل س��لطة 
ال��وزراء ام��ام رئي��س الدولة، مم��ا يعني كبح 

اآلراء المعارضة وتعدد اآلراء)71(. 

ق��د ينقل��ب النظام الرئاس��ي بع��د حقبة من 
الزمن، من نظام ديمقراطي الى نظام استبدادي 
ومرد ذل��ك للموروث االس��تبدادي الطويل في 

العراق. 

ق��د يفل��ت منص��ب رئي��س الجمهورية من 
قبض��ة االكثرية ع��ن طريق تأثي��رات أحزاب 
المصال��ح، أو عن طريق أنواع معينة من النظم 
االنتخابي��ة، أو بس��بب ضعف االداء السياس��ي 
لالكثري��ة وتش��تت اصواتها، والس��يما إذا كان 

لديهم أكثر من مرشح للرئاسة. 

قد يواجه النظام الرئاس��ي معارضة شديدة من 
التيار الملكي في العراق. 

قد يسهم النظام الرئاسي في التفريط بالكفاءات 
السياسية من طريق اللعبة االنتخابية ومدخالتها. 

هناك ش��عورًا عامًا يس��وده المجتم��ع العراقي 
بس��بب االس��تبداد الطوي��ل مف��اده ان الموق��ع 
الوظيفي الرفيع امتياز ال مس��ؤولية، واالرجح 
ان النظام الرئاسي يعزز هذا الشعور السلبي)72(. 

ق��د يؤدي تطبيق هذا النظام ال��ى تمتع الرئيس 
بصالحيات واسعة أمام البرلمان بصفته منتخب 
من قبل الش��عب مباش��رة، فان ذلك س��يحد من 
االمكانية العملية للبرلمان في مراقبة ومحاس��بة 
الرئي��س ووزرائ��ه، أو حتى محاول��ة توظيف 
الق��درات الكامن��ة والمتحرك��ة المختلف��ة التي 
تنطوي عليه��ا البيئة الداخلية العراقية المتنوعة 
سياس��يًا واقتصادي��ًا واجتماعيًا وديني��ًا وقوميًا  
الع��ادة البن��اء والنه��وض والتي ه��ي مهمة ال 
يمكن انجازها اال بالجهد المشترك لجميع فئات 

المجتمع العراقي)73(.   
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فضاًل عن ذلك، يبدو ان تعلق فئات واس��عة 
من الشعب العراقي وقواه السياسية بهذا النظام، 
ال ينبع م��ن قناعات موضوعي��ة، انما ينبع من 

قناعات عاطفية آتية مما يأتي)74(: 

اسباب فكرية تربط ما بين الجمهورية وما بين 
المعاصرة، ف��ي مقابل الملكية الت��ي تقترن في 

الذهنية باالستبداد والتخلف والجهل.  

2- يذهب بع��ض الباحثين الى القول بان ثورة 
14 تموز عام 1958 ق��د ولدت قناعات كبيرة 
لدى الش��عب العراقي بأفضلية النظام الرئاس��ي 

في مقابل النظام الملكي.  

3- ان القناع��ات العراقي��ة الش��عبية بالنظ��ام 
الرئاسي متأتية من الصورة الجميلة في الذهنية 
العراقي��ة لش��خصية الرئيس العراقي االس��بق 
عبد الكريم قاس��م الذي جسد النزاهة العالية في 
ممارسة السلطة السياسية، مما دفع فئات واسعة 
من الشعب للتعلق به وانسحب هذا التعلق بدوره 

الى النظام الرئاسي ايضًا. 

وعليه فان لتطبيق النظام الرئاس��ي في العراق 
آث��ارًا مزدوج��ة، ايجابية من جهة وس��لبية من 

جهة اخرى.  

ثالثًا : معوقـــات تطبيق النظام الرئاســـي في 
العراق :

هن��اك جمل��ة م��ن المعوقات الت��ي تحول دون 
تطبيق النظام الرئاس��ي في الع��راق ومن ابرز 

هذه المعوقات: 

صعوبة التعديل الدستوري: 

تعال��ت ف��ي اآلون��ة االخي��رة أص��وات تنادي 

بالنظ��ام الرئاس��ي بغي��ة انه��اء الديمقراطي��ة 
التوافقي��ة واالنتقال الى حكوم��ة االغلبية، لكن 
عملية التحول من النظ��ام البرلماني الى النظام 
الرئاس��ي، أمرًا غاية في الصعوبة، وهذا يرجع 
الى صعوبة التعديالت الدس��تورية التي يتطلبها 
النظام لكي يتحول الى نظام رئاسي والسيما في 
الوقت الحاضر)75(. وذلك لوجود المادة )126، 
ثانيًا( من الدس��تور العراقي الدائم، والتي تنص 
على ان��ه : )ال يجوز تعديل المبادئ االساس��ية 
ال��واردة في الب��اب االول، والحقوق والحريات 
ال��واردة ف��ي الب��اب الثان��ي من الدس��تور، اال 
بع��د دورتين انتخابيتين متعاقبتي��ن، وبناًء على 
موافق��ة ثلث��ي اعض��اء مجل��س الن��واب عليه، 
وموافقة الش��عب باالس��تفتاء الع��ام، ومصادقة 
رئيس الجمهورية، خالل سبعة أيام()76(. وتظهر 
ه��ذه المادة صعوبة تطبيق النظام الرئاس��ي في 
الع��راق، إذ ان هذه المادة تقضي تعديل المبادئ 
االساسية وطبيعة نظام الحكم الواردة في المادة 
االولى من الدس��تور العراق��ي الدائم، إذ هو من 
المبادئ االساس��ية التي نص عليها الدستور في 
باب��ه االول، فيجب أن تمر دورتي��ن متعاقبتين 
حتى يمك��ن تعديله، ولم تقف الصعوبة عند هذا 
الح��د بل ذهبت الى أبعد من ذلك، وهي صعوبة 
التعدي��ل الدس��توري المفت��رض للتح��ول نحو 
النظام الرئاس��ي ، وهذا يتمثل بوضع المش��رع 
العراق��ي قيودًا على عملية تعديل الدس��تور)77(. 
وهذا ما نصت عليه المادة )142( من الدستور 
العراق��ي الدائ��م )اواًل – يش��كل مجلس النواب 
ف��ي بداية عمله لجنة من اعضائ��ه تكون ممثلة 
للمكون��ات الرئيس��ة ف��ي المجتم��ع العراق��ي , 
مهمتها تقدي��م تقرير الى مجلس النواب , خالل 
م��دة التتج��اوز اربعة اش��هر , يتضمن توصية 
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بالتعدي��الت الضروري��ة التي يمك��ن اجراؤها 
عل��ى الدس��تور , وتح��ل اللجنة بع��د البت في 
مقترحاته��ا ؛ ثانيا: تعرض التعديالت المقترحة 
من قب��ل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب 
للتصوي��ت عليه��ا وتعد مقرًة بموافق��ة االغلبية 
المطلق��ة لع��دد اعضاء المجل��س ؛ ثالثًا: تطرح 
الم��واد المعدل��ة من قب��ل مجلس الن��واب وفقا 
لم��ا ورد في البند ) ثانيًا ( م��ن هذه المادة على 
الشعب لالستفتاء عليها، خالل مدة ال تزيد على 
ش��هرين من تاريخ اق��رار التعدي��ل في مجلس 
الن��واب. رابع��ًا: يكون االس��تفتاء عل��ى المواد 
المعدلة، ناجحًا بموافقة اغلبية المصوتين، وإذا 
لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثالث محافظات او 
اكثر()78(. وعليه فان عملية التعديل الدس��توري 
تك��ون صعبة جدًا، إذ انه وان حصل االس��تفتاء 
على الدس��تور باالغلبية المطلقة من المصوتين 
بنع��م للتعديل، فان ذل��ك يكون مرهون��ًا بنتائج 
ث��الث محافظ��ات، ولتعديل الدس��تور البد من 
الحصول على أغلبي��ة االصوات الموافقة على 
التصويت، مع ضمان ع��دم تصويت ثلثا ثالث 
محافظ��ات بالتصويت ب��ال للتعديل، وهنا يكمن 
صعوبة التحول من النظام البرلماني الى النظام 

الرئاسي.

الخوف من ظهور الدكتاتورية : 

ع��اش الع��راق حقب طويل��ة من اس��تبداد 
الس��لطة الحاكمة والس��يما منذ عام 1968 الى 
ع��ام 2003 ، إذ تمثل طغيان هذه الس��لطة في 
االس��تبداد بالس��لطات الثالث��ة وحصره��ا بي��د 
الحاكم السياس��ي، فمنذ عام 1968 وعلى وجه 
التحدي��د منذ عام 1979، ش��هد العراق مرحلة 

نكوصي��ة تمثل��ت في تصفية سياس��ية مباش��رة 
للتعددي��ة الموروثة في الحقب الس��ابقة، إذ كان 
النظ��ام ورئيس��ه يهدف م��ن وراء ذلك القضاء 
عل��ى أي مظه��ر م��ن مظاه��ر الديمقراطي��ة 
والتعددي��ة، وعمد الى صه��ر العراقيين جميعًا 
في بوتقة الحزب الواحد الذي امتدت بس��طوته 
ال��ى نواحي الحياة كافة، وفي ظل غياب الثقافة 
السياس��ية الديمقراطية وتكدس ب��داًل عنها ثقافة 
االس��تبداد التي تب��رر احتكار الس��لطة من قبل 
الحاك��م والخنوع والخضوع فضاًل عن الخوف 
م��ن قبل المحكوم)79( ومن ه��ذه الصورة القاتمة 
لتاري��خ االنظم��ة الرئاس��ية في الع��راق والتي 
ش��ابتها اضطهاد الشعب وانتش��ار الظلم والفقر 
وما ش��ابه ذل��ك، ومن هنا يتخوف الش��عب من 
انق��الب النظام الرئاس��ي – لو ت��م تطبيقه على 
أرض الواق��ع- م��ن نظام ديمقراط��ي الى نظام 
استبدادي بس��بب الموروث االستبدادي الطويل 
ف��ي العراق، والذي يمتد من البابليين الى الحكم 
البعث��ي الس��ابق، ومن َثّم يمك��ن ان يولد النظام 
الرئاس��ي دكتاتورًا آخرًا يعاني الناس من حكمه 
واس��تبداده، وان كان هذا الرئي��س منتخبًا، ولنا 
في تجربة هتلر النازية مصداقًا لذلك، فهتلر كان 
حاكمًا مس��تبدًا رغم انه منتخب من الش��عب)80(. 
م��ن َثّم فان النظام الرئاس��ي يق��ف عائق يحول 
دون تحقيقه اال وهو التخوف االجتماعي، والذي 
يتمثل بالخوف م��ن أن يتحول النظام البرلماني 
الى رئاس��ي تكون الس��لطة التنفيذية فيه مركزة 
بيد رئيس دولة منتخب من قبل الشعب، فيتحول 
هذا االخير الى دكتاتور يسلب الحريات وينتهك 
االعراض ويبيح الحرمات، لهذا فان هذا النظام 
يحتاج الى فترة من الزمن حتى يس��تطيع الناس 

تناسي بعض آالم هذا النظام)81(.  
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تكريس مب��دأ التوافق السياس��ي في توزيع 
المناصب. 

تع��د الديمقراطي��ة نظامًا اجتماعي��ًا قبل ان 
تكون ش��كاًل لنظ��ام الحك��م، فهي تجس��يد لقيم 
انس��انية و)نمط للعي��ش( والقواعد الدس��تورية 
الت��ي تعب��ر عنه��ا، فهي مج��رد بني��ة فوقية ال 
معنى لها، اال بقدر ما تتمسك الجماعة بالمبادئ 
والقي��م التي تكرس��ها هذه القواع��د، وعليه فان 
الديمقراطي��ة هي ش��كل لنظام الحك��م كما انها 
نم��ط للعالق��ات االنس��انية)82(. وكما ي��راد بها 
الوس��يلة التي تحقق القبول الع��ام والرضا التام 
للمواطنين ازاء نظمهم ومؤسس��اتهم السياسية، 
لذلك تعد العملية االنتخابية هي الوس��يلة االنجع 
والس��ّلم االفض��ل الت��ي توصل اليها الش��عوب 
المتقدمة الختي��ار حكامهم ونوابهم، وفي ضوء 
نتائج هذه االنتخابات تتم عملية توزيع المكاسب 
السلطوية على االحزاب الفائزة وفقًا الستحقاقها 
االنتخاب��ي، لكن هذا لم يتحقق في عراق ما بعد 
عام 2003، أنما اس��س لمبدأ التوافق السياسي 
من��ذ تش��كيل مجلس الحك��م م��رورًا بالحكومة 
المؤقتة برئاسة الس��يد اياد عالوي ، والحكومة 
االنتقالي��ة برئاس��ة الس��يد ابراهي��م الجعفري، 
وم��رورًا بحكومت��ي الس��يد ن��وري المالك��ي، 
وانتهاءًا بحكومة الس��يد حي��در العبادي، وهذه 
الحكومات المذكورة شكلت على اساس التوافق 
السياسي ال على اساس االستحقاق االنتخابي أو 
على اساس الكفاءة والخبرة)83( ومن َثّم نلمس ان 
عملية توزيع المناصب االساس��ية على اس��اس 
التوافق��ات السياس��ية ال عل��ى اس��اس الكف��اءة 

والخبرة ، ناهيك عن الوظائف االخرى المتمثلة 

بوكالء الوزارات نزواًل الى تعيينات الموظفين 

العاديي��ن، التي أصبحت في ح��االت كثيرة تتم 

وف��ق نموذج الحصص الحزبية، وعليه فان كل 

هذا يش��كل صعوبة في تطبيق النظام الرئاس��ي 

في العراق كون ان الوزارة في النظام الرئاسي 

يت��م تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وبموافقة 

ش��كلية من مجلس الشيوخ، وهذا ال يتماشى مع 

نظام الحصص والتوافقات السياس��ية الموجودة 

في العراق)84(. 

يتضح مما تقدم ان تطبيق النظام الرئاس��ي 

في الع��راق يواجه معوقات ع��دة منها صعوبة 

التعدي��ل الدس��توري، ألن تعديل الدس��تور قيد 

بقي��ود كثيرة منه��ا زمنية واخ��رى موضوعية 

مم��ا يجعل صعوبة تحول النظام السياس��ي من 

البرلمان��ي ال��ى النظ��ام الرئاس��ي، فضاًل عن 

الخ��وف من ظه��ور الدكتاتورية مج��ددًا والتي 

تق��ف حائاًل امام امكانية تطبيق هذا الش��كل من 

انظمة الحكم، زيادة على مبدأ التوافق السياسي 

والمحاصص��ة الت��ي تم تكريس��ها ف��ي توزيع 

المناص��ب الحكومي��ة، كل ذلك يع��وق تطبيق 

النظ��ام الرئاس��ي في الع��راق . كم��ا ان آليات 

التحول نحو النظام الرئاسي تتطلب ايضًا تعديل 

ف��ي الكثير م��ن الفقرات الدس��تورية مما يجعل 

صعوبة تطبيق هذا النظام في العراق دون القيام 

بالتعديل المنشود.      
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الخاتمة واالستنتاجات:

بعد إتمام الدراس��ة يمكن إي��راد عدد من النقاط 
االساس��ية الت��ي توصل��ت اليها الدراس��ة ومن 

ابرزها : 

يقوم النظام الرئاس��ي على دعامتين أساسيتين، 
االولى منها احادية الس��لطة التنفيذية ومباش��رة 
رئيس الجمهورية للسلطات الفعلية، أما الدعامة 
الثاني��ة فهي اس��تقالل الس��لطات العامة وش��دة 

الفصل بينها. 

يق��وم النظام الرئاس��ي على مب��دأ الفصل بين 
الس��لطات، فتتولى كل س��لطة الوظيفة المسندة 
اليها اس��تقالاًل بدون تداخ��ل في االختصاصات 

بينهم. 

ان للنظام الرئاس��ي مزاي��ا كثيرة من أهمها انه 
يؤم��ن وحدة الرأي وس��رعة التنفيذ واس��تقرار 
السلطة السياسية، فضاًل عن انه أكثر مرونة في 
مجال تعديل القواني��ن وتطبيقها، زيادًة على ان 
صناعة القرار فيه تكون اس��رع واقوى واسهل 

من النظام البرلماني. 

كما ان للنظام الرئاسي مزايا، فان له في الوقت 
نفس��ه عيوب كثيرة من أهمه��ا انه قد يؤدي الى 
االس��تبداد فضاًل عن افتقار النظام الرئاسي الى 
المرون��ة الالزمة الت��ي تمكنه م��ن الدعوة الى 
انتخاب��ات مبك��رة، زيادة على ان��ه يتناقض مع 

مبدأ المش��اركة وبناء الديمقراطية بسيطرة فرد 

على السلطة التنفيذية.  

لتطبي��ق النظام الرئاس��ي في الع��راق يتطلب 

اكب��ر  واختصاص��ات  صالحي��ات  وض��ع 

لرئي��س الجمهوري��ة مع اضع��اف لصالحيات 

واختصاص��ات مجل��س ال��وزراء ، فضاًل عن 

تحقيق فصل اعمق بين السلطات الثالث .  

لتبني النظام الرئاسي في العراق يجب ان تناط 

السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية حصرًا، 

الن النظ��ام الرئاس��ي قائم على وحدة الس��لطة 

التنفيذية، فضاًل عن وجوب انتخاب الرئيس من 

قبل الشعب س��واء كان بصورة مباشرة ام غير 

مباش��رة. ان لتطبيق النظام الرئاسي في العراق 

آث��ار ايجابية وس��لبية في آن واح��د، فأما اآلثار 

االيجابي��ة كثيرة ومن ابرزها ان��ه اقل عرضة 

لالزمات واكثر تماسكًا وانسجامًا بين مؤسسات 

الدول��ة، فض��اًل عن انه يس��اعد عل��ى معالجة 

االوض��اع االمني��ة المنفلت��ة بحزم. أم��ا اآلثار 

الس��لبية فهي عديدة ايضًا، ومن ابرزها الخشية 

م��ن انقالب ه��ذا النظ��ام الى نظام اس��تبدادي، 

فضاًل عن انه قد يس��هم ف��ي التفريط بالكفاءات 

السياسية عن طريق اللعبة االنتخابية.  

ان التخ��وف االجتماع��ي م��ن اع��ادة صناعة 

دكتاتور يقف حائاًل دون تطبيق النظام الرئاسي 

ف��ي العراق، فض��اًل عن ان توزي��ع المناصب 

االساس��ية يكون على اساس التوافقات السياسية 

بالنس��بة  والكف��اءة  الج��دارة  اس��اس  ال عل��ى 

للمرشحين لتولي المناصب.  

ان اعتماد النظام الرئاس��ي ف��ي العراق كبديل 
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ع��ن النظام البرلماني، يتطل��ب تغييرًا جوهريًا 

في الدستور العراقي الدائم لعام 2005. 

ان المطالب��ة بتغيي��ر النظ��ام في الع��راق تكاد 

تك��ون تعجيزية في توقيتها وفي ش��رط تحقيقها 

الذي يتطلب تعدياًل دس��توريًا مش��ددًا، لذا يرى 

الكثيرون بان النظام البرلماني هو النظام المالئم 

للمجتمعات المتنوعة مثل المجتمع العراقي. 

ينبغ��ي لنا إذا م��ا اردنا االس��تقرار بالنظام 

البرلمان��ي ان نعم��ل على تصحيح المس��ارات 

الخاطئ��ة التي وقعت – وم��ا زالت تقع - نتيجة 

لتطبي��ق النظ��ام البرلمان��ي بصورت��ه الحالية، 

لذلك ينبغ��ي العمل على االبتعاد ع��ن التوافقية 

ف��ي تش��كيل الحكومة، وتفعيل المس��ؤولية امام 

البرلمان، فضاًل عن تقوية الدور الرقابي للجان 

البرلمانية، وخلق معارضة سياسية فاعلة داخل 

البرلمان .

نجد ان النظام البرلماني هو االصلح الدارة 

البالد وفق أحكام الدستور، لما يتمتع به من مزايا 

عديدة من شأنها خلق نوع من التوازن والتعاون 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يمنع من 

التحول الى االس��تبداد التدريجي المبطن تمهيدًا 

الح��كام القبضة الحديدية على الس��لطة، اما إذا 

اضطررن��ا الى تبني النظام الرئاس��ي كمرحلة 

انتقالية فيج��ب ان يكون ذلك لمدة زمنية محددة 

لمنع تحول الحاكم الى دكتاتور.  
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العالقات االيرانية ـ االمريكية 
في ضوء تاثير الملف النووي االيراني

 صمل علي 2003

أ.م.د خلود محمد خميس  )*(

المقدمة 
االمريكي��ة  االيراني��ة�  العالق��ات  م��رت 
بمراحل متعددة من الش��د والجذب واالستقرار 
والتوت��ر من��ذ اواس��ط الس��تينيات م��ن الق��رن 
الماض��ي وحتى كتابة البحث ،فقد اس��تخدم كال 
الطرفين العديد من الوسائل واالساليب وادوات 
الضغ��ط الجل تهدي��د الطرف المقاب��ل وكذلك 
الجل الحد من تحركاته السياس��ية والدبلوماسية 
وفرض العقوبات االقتصادية والعس��كرية كما 
فعل��ت الوالي��ات المتحدة االمريكي��ة مع ايران 
الن امريكا كان��ت الجانب القوي في هذه اللعبة 
بعكس ايران التي كانت الجانب المتلقي ،اال انها 
عملت بطرق مختلفة الجل الحفاظ على ما لديها 
من انش��طة الجل تخصيب اليورانيوم وبالتالي 
الوق��وف بوج��ه الوالي��ات المتح��دة وتطلعاتها 
الج��ل ردع قوة ايران االقليمي��ة وتحجيمها في 

منطقة الشرق االوسط.

والح��وار  التف��اوض  اس��تطاعت  فاي��ران 
دون االستس��الم النهائي ل��الرادة االمريكية في 
التن��ازل عن برامجها الجل اس��تمرار تجاربها 
في تخصيب اليورانيوم والس��يما وان الواليات 
المتحدة االمريكية والقوى الغربية االوربية هي 
من دعم إيران وشجعها الجل استمرار تجاربها 

الذرية والنووية والتي بدأت منذ عام 1953.

وهكذا دخلت ايران ف��ي العديد من جوالت 
التف��اوض وعق��د العديد م��ن االتفاقيات مع تلك 
األط��راف الجل ان تحقق الف��وز بالحفاظ على 
ما تملكه وكذلك االس��تمرار في برامجها فضاًل 
عن تحقيق الفوز بان تصبح احد اعضاء النادي 

النووي.

وم��ن خالل دراس��تنا الموس��ومة العالقات 
االيراني��ة � االمريكي��ة في ض��وء تاثير الملف 
الن��ووي االيراني بعد عام 2003 اعتمدنا على 
الفرضي��ة التالية : )ان عدم االس��تقرار والتوتر 

)*(  كلية القانون - جامعة واسط 
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الذي يصي��ب العالقات االقليمي��ة والدولية انما 
يرجع اساس��ا الى اخت��الف المصالح ووجهات 
النظر بين الجانبين وبالتالي انعكاس االختالف 
عل��ى ش��كل نتائج س��لبية عل��ى تل��ك العالقات 
والحال��ة ه��ذه يمك��ن انطباقها عل��ى العالقات 

االيرانية� االمريكية   (.

اما اشكالية الدراسة فاعتمدت على طرح العديد 
من التساؤالت أهمها :

� لماذا أضحت إيران هاجس��ًا بالنسبة للواليات 
المتحدة االمريكية وراحت تظهرها بأنها خطرًا 

محدقًا باألمن القومي االمريكي؟

� ه��ل تمثل اي��ران تهديدًا بالق��در الذي يجعلها 
خطرا عظيما عل��ى مصلحة دولة عظمى والى 
الح��د الذي يب��رر مواجهتها باس��تراتيجيات تم 

تطويرها مسبقا لمواجهة دولة عظمى مماثلة؟

� هل تش��كل ايران تهديدا استراتيجيا فعال وما 
الذي يجعلها كذلك؟

كما اش��تملت الدراسة على هيكلية تجسدت في 
عدة مباحث هي:

المبحـــث االول :طبيعة العالقـــات االيرانية ـ 
االمريكية  قبل عام 2003 

المبحث الثاني :العالقات االيرانية ـ االمريكية  
في ضوء ازمة الملف النووي بعد عام 2003

المبحث الثالث: العالقات االيرانية ـ االمريكية 
فـــي ضوء اتفاقـــات الملف النـــووي بعد عام 

2011.رؤية مستقبلية 

المبحــث االول :طبيعة العالقات 
االيرانيةـ  االمريكية  قبل عام 2003 

تعود البدايات االولى للبرنامج النووي االيراني 
الى عهد الش��اه )محمد رضا بهلوي( حين مثل 
االهتم��ام بالطاق��ة النووي��ة جزءا م��ن جهوده 
الرامي��ة ال��ى تحوي��ل ايران ال��ى ق��وة اقليمية 
عظم��ى من خالل التعاون مع الواليات المتحدة 
االمريكية منذ منتصف الخمس��ينيات من القرن 
الماض��ي بعد القضاء على ثورة مصدق في اب 
1953 ودخ��ول اي��ران مع الوالي��ات المتحدة 
االمريكية في برنامج الذرة من اجل الس��الم .)1( 
وهذا يعني ان ايران اس��تفادت قدر المس��تطاع 
من التع��اون الدولي في المج��ال النووي كاول 
دول��ة غير عربية مع الواليات المتحدة منذ عام 
1950 ومع فرنسا 1956 خاصة بعد االتفاقية 
االيراني��ة �  االمريكي��ة والت��ي مكن��ت اي��ران 
م��ن التزود بس��تة مفاعالت نووي��ة اضافة الى 

مفاعلين اخرين اش��ترتهما من فرنسا والمانيا)2(
فق��د قام) رضا بهلوي( بانش��اء محط��ة للطاقة 
النووية في بوش��هر بمس��اعدة المانية وبتشجيع 
من الواليات المتحدة االمريكية والدول الغربية 
الي��ران عل��ى ارتياد المجال الن��ووي اال انه تم 
الغاء المش��روع مع قيام الثورة االس��المية في 
ايران عام 1979 ،تماشيا مع االراء التي كانت 
تقول بحرمة امتالك مثل هذا النوع من االسلحة 
بعد ان صرف الش��اه على هذا المشروع نحو 6 
مليارات دوالر في بناء المنش��أت النووية وبعد 
ان قامت الشركات االلمانية بانشاء البنية التحتية 
ووع��اء االحتواء الف��والذي الح��د المفاعالت 
في بوش��هر .)3(وهنا نشأت اس��بابا للخالف بين 
الطرفين وبحس��ب وجهة النظر االيرانية والتي 
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اس��تندت على اساس ان الواليات المتحدة لعبت 
دورا في االطاحة بحكومة مصدق واعادة الشاه 
الى الحكم عام 1953 وكذلك دعمها للشاه طوال 
ستينات وسبعينات القرن العشرين ومعارضتها 
للحركة االجتماعي��ة التي اطاحت بنظام بهلوي 

عام 1979 .)4(

حت��ى ان الكاتب االمريك��ي )جيمس بيل ( 
وصف العالقات االيرانية � االمريكية بالمأس��اة 
عندم��ا وصفه��ا ف��ي كتاب��ه )النس��ر واالس��د( 
والمترج��م عل��ى حلقات ف��ي صحيف��ة الوطن 
الكويتي��ة في اب 1988،واصف��ا اياها وما الت 
الي��ه بع��د ع��ام 1970 والت��ي كان��ت واضحة 
على الواليات المتح��دة االمريكية نظرا لفداحة 
الخس��ارة التي لحقت بمصالحها ج��راء فقدانها 
واح��دة م��ن اهم دعامات سياس��تها ف��ي الخليج 
وحلق��ة هامة ف��ي الحزام الش��مالي الهادف الى 
تطويق االتحاد السوفيتي )السابق(،بينما يصف 
اي��ران بانه على الرغم من الض��رر الذي نالها 
ظل��ت سياس��تها ازاء الوالي��ات المتح��دة ذات 
مب��ادأة وامتلكت من الخيارات م��ا جعلها محل 
محاباته��ا حتى في اكثر ح��االت العالقة بينهما 

توترا وشدا(.)5( 

فالواليات المتحدة االمريكية وضعت ايران 
تح��ت الخط االحم��ر بعدما اثير بصدد ش��حنة 
الصواري��خ الكوبي��ة التي وصلت مين��اء بندر 
عب��اس فكانت مح��ل متابعة من قب��ل الواليات 
المتح��دة االمريكي��ة وكذل��ك بالنس��بة لحصول 
ايران على مفاعلين من كازاخس��تان وعالقتها 
ف��ي المج��ال الن��ووي م��ع الصين وباكس��تان 

واالرجنتين.)6(

وكما وضح)بريجنسكي(أس��س هذه العالقة 
 the grand( في كتابه رقعة الشطرنج الكبرى

chessboard( بش��كل ال لبس فيه فقد حدد اهم 
اهداف السياس��ة الخارجية االمريكية وغاياتها 
من خالل ثالث ضرورات ملحة كبرى والسيما 
بالجيوستراتيجية االمريكية وهي الحيلولة دون 
التواط��ىء والمحافظة عل��ى االعتمادية االمنية 
بين الدول التابعة )اوربا ،اليابان،ش��رق اس��يا( 
عل��ى ان تبقى الدول الخاضع��ة طيعة ومحمية 
)الدول العربية وجمهوريات االتحاد الس��وفيتي 
الس��ابق في آس��يا الوس��طى (مع الحيلولة دون 
التقاء الدول الهمجية معا )الجمهورية االسالمية 

االيرانية والصين وروسيا(.)7(

لك��ن الرؤي��ة اإليرانية لم تتغي��ر رغم تغير 
ش��خوص النظ��ام االيران��ي ،فالش��اه )محم��د 
بهل��وي( كان يعتقد بان امت��الك ايران للتقنيات 
االرتق��اء  ض��رورة  تقتضي��ه  ام��را  النووي��ة 
باالقتصاد االيراني وليس بالضرورة ان تتحول 
هذه الصناع��ة الغراض عس��كرية ولذلك فانه 
لم يتمنع م��ن التوقيع على معاهدة منع انتش��ار 
االس��لحة النووية )npt( عام 1968 ثم تال ذلك 
التوقيع على اتفاقية عام 1973 وهي الضمانات 
النووية الخاص��ة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تغطية لما كان يرمي اليه بالوصول الى امتالك 
اس��لحة نووية وكما فعل القادة االيرانيين الجدد 
حي��ن وقع��ت اي��ران اتفاقي��ة التقني��ات نووية 
الغراض عس��كرية والذي سمح للوكالة الدولية 
بمراقبة النشاطات النووية ثم امتنعت عن تفتيش 

منشأتها النووية.)8(*

وبحس��ب  تحليالت عدد من الباحثين كانت 
ايران تحت حكم الش��اه ولس��نوات طويلة جزءًا 
من حلف ش��مال األطلس��ي حيث كان اعضائه 
مكلفين بثالث مهام هي )تطويق النفوذ السوفيتي 
الس��ابق  ،حماية امن اس��رائيل،مواجهة القوى 
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والحكوم��ات المناوئة للسياس��ات االمريكية (إذ 
كان الس��افاك االسرائيلي يتخذ من طهران مقرًا 
اساس��يًا للعمل ضد الس��وفيت وللتجس��س على 
القوى والحكومات المعارضة للواليات المتحدة 

االمريكية .)9(

اال ان االدارة االمريكي��ة منذ ادارة )جيمي 
كارتر( قد فرضت عقوبات اقتصادية واسعة ضد 
ايران واهم ما شملت عليه تلك العقوبات )الحظر 
على الش��ركات االمريكي��ة تقديم المس��اعدات 
لتطوير البنية التحتي��ة للقطاع النفطي اإليراني 
وحظر اس��تيراد معظم المنتج��ات اإليرانية الى 
الوالي��ات المتحدة االمريكية ،وف��رض الرقابة 
عل��ى تصدير منتجات امريكية معينة الى إيران 
،وبذل جهود دبلوماسية امريكية لمنع منح ايران 
اية قروض بواس��طة المؤسسات المالية الدولية 
،اال ان تل��ك العقوبات االمريكي��ة ظلت احادية 
الجانب فلم تنض��م اليها الحكومات االوربية بل 
حلت شركات اوربية محل الشركات االمريكية 

في االستثمار بايران .)10(

وله��ذا يمك��ن عد ع��ام 1979 الع��ام الذي 
توت��رت في��ه العالق��ات االيراني��ة � االمريكية 

بسبب ثالث متغيرات استراتيجية هي : )11(

1� تأسيس نظام إسالمي جاءت به ثورة شعبية.

2� موقف النظام الجدي��د من الواليات المتحدة 
االمريكية والتحريض المباش��ر ضد سياس��تها 
،فع��د خمين��ي الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة 

)الشيطان االكبر(.

3� موقف النظام االيراني من اس��رائيل والتي 
يج��ب ازالته��ا حس��ب ادراكه والت��ي ال يجوز 
االعتراف بوجودها لذا عملت الواليات المتحدة 
االمريكي��ة ازاء ذل��ك عل��ى احت��واء السياس��ة 
االيراني��ة والعم��ل على اس��تثمار اي��ة فرصة 

لتحسين العالقة مع ايران .

ام��ا االزمة الت��ي حدث��ت بين الطرفي��ن  عام 
الط��الب  م��ن  مجموع��ة  ق��ام  حي��ن   1979
والثوريي��ن االيرانيي��ن باقتحام مبنى الس��فارة 
االمريكية بطهران واحتجاز الموظفين وبعض 
المراجعين االمريكيين بالسفارة كرهائن والبالغ 
عدده��م 90 رهين��ة والذي��ن ت��م االف��راج عن 
بعضهم خالل اس��ابيع م��ن قيام االزمة في حين 

ظل 52 محتجزا لمدة 444 يوما.)12(

اال ان البرنام��ج النووي االيراني اس��تمر على 
الرغ��م من تلك االزمات التي مرت على النظام 
السياسي االيراني فبعد عام 1982 بدأ البرنامج 
النووي االيراني العمل على احياء ما تم البدء به 
،فأسس��ت ايران مركزا جديدا لألبحاث النووية 
ف��ي جامع��ة اصفه��ان ع��ام 1984 بمس��اعدة 
صينية وقامت بانش��اء مركز للبحوث واالنتاج 
النووي في منطقة )معالم كاليه (عام 1987 كما 
انش��ات ايران عام 1988 معمال الس��تخالص 
البلوتوني��وم ام��ا االتفاق ال��ذي ت��م توقيعه مع 
باكستان عام 1986 والذي كان يقضي ان تقوم 
باكس��تان بتدريب العلماء االيرانيين والمساعدة 
ف��ي البرنامج الن��ووي االيراني ثم وقعت ايران 
اتفاق��ا مع االرجنتين عام 1987 للحصول على 
وقود نووي ارجنتيني من اليورانيوم المخصب 
لالغ��راض الس��لمية ثم عقدت اي��ران اتفاقا مع 
جمهوري��ة جنوب افريقيا خ��الل الفترة 1988 
� 1989 للحصول عل��ى كميات من اليورانيوم 

المخصب الجراء التجارب النووية .)13(

وف��ي اي��ار 1993 اكد )مارت��ن انديك (في 
كلمة القاها في معهد واش��نطن لسياسات الشرق 
االدنى على االس��تراتيجية االمريكية المس��ماة 
)االحت��واء المزدوج ( والت��ي يجب اتباعها من 
قبل الوالي��ات المتحدة االمريكي��ة بزعامة بيل 
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كلنت��ون مع اي��ران والعراق كدولتي��ن عدوتين 
ووفقا للمنهجية السياس��ية الجديدة والتي نصت 
)عل��ى ان الوالي��ات المتح��دة ل��ن تح��اول بعد 
الي��وم ان توقع بين الع��راق وايران كما حاولت 
س��ابقا ولكنها تس��رع بدال من ذلك في مواجهة 
الدولتين من خالل اجراءات عسكرية اقتصادية 
وسياس��ية( .)14(اما في عام 1995 صرح مدير 
الوكالة االمريكية لمراقبة االسلحة ونزع السالح 
بوجود امكانية لدى ايران للحصول على القنبلة 
النووية خالل س��نة 2003 وف��ي كانون الثاني 
2000 اعلنت االس��تخبارات االمريكية انها ال 
تس��تبعد توفر امكانية امتالك ايران بالفعل على 

اسلحة نووية .)15(

اال ان الوالي��ات المتحدة االمريكية كان موقفها 
س��لبيا من خالل تجديد اتهاماتها اليران بدعمها 
المتواصل لجماعات عدتها الحكومة االمريكية 
ارهابي��ة وكذل��ك ادعائها ع��ام 1996 بوجود 
مؤام��رة ايراني��ة لض��رب قواته��ا ف��ي ابراج 
الخبر ف��ي المملكة العربية الس��عودية.)16(اال ان 
اي��ران اتجهت ال��ى المادة الرابع��ة من معاهدة 
من��ع االنتش��ار الن��ووي والت��ي تعت��رف بحق 
الدول االعضاء غير المالكين للس��الح النووي 

وبالتطوير النووي السلمي.)17( 

ام��ا بع��د انتخ��اب الرئي��س االيران��ي )محمد 
خاتمي( ع��ام 1997 وصدور الحكم في قضية 
حادثة مطعم )مابكوتوس (في السنة ذاتها بدأت 
الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة  بتبني سياس��ة 
التوافق مع ايران وبع��ض دول الخليج العربية 
والمش��اركة بطريق��ة ايجابي��ة ف��ي المؤتمرات 
الدولي��ة وف��ي تل��ك االج��واء طرح��ت وزيرة 
الخارجية االمريكية السابقة )مادلين اولبرايت(
ع��رض ادارة ) بيل كلنتون( ببدء حوار موثوق 

وغير مشروط مع طهران � اال ان ايران لم تكن 
مستعدة وقد اشترطت ان تقوم الواليات المتحدة 
االمريكي��ة برف��ع العقوب��ات واع��ادة االصول 
االيراني��ة المجم��دة ونتيجة لذل��ك ظلت مبادرة 

ادارة كلينتون تراوح مكانها .)18(

فاس��تمرت العالقات نوعًا م��ا جيدة لحد حادث 
تفجي��ر أبراج الخبر في الس��عودية ،فش��هد عام 
الجانبي��ن  عل��ى  متناقض��ة  تط��ورات   2000
االمريك��ي وااليراني ،فبدأ العام بتش��دد متبادل 
وكان الموق��ف االمريكي من ايران مرتبكا ،فقد 
وج��ه الرئيس كلينتون رس��الة ال��ى الكونغرس 
ف��ي 14 اذار 2000 تقض��ي بتمدي��د العقوبات 
المفروض��ة على إيران منذ ع��ام 1995 وهي 
عقوب��ات ترمي الى معاقبة الدول التي تس��اعد 
اي��ران عل��ى تطوي��ر اس��لحة الدمار الش��امل 
،اال ان��ه ف��ي الوق��ت نفس��ه وف��ي 18 ايار من 
العام نفس��ه قامت وزيرة الخارجي��ة األمريكية 
لتخفي��ف  مب��ادرة  اولبرايت(بط��رح  )مادلي��ن 
العقوب��ات االقتصادية عن ايران والس��ماح لها 
بتحدي��د المنتوج��ات غير النفطية مثل الس��جاد 
والفستق والكافيار والفاكهة المجففة الى السوق 
االمريكية،كم��ا وع��دت باالفراج ع��ن االموال 
االيراني��ة المجمدة منذ س��قوط الش��اه في العام 

1979 والتي قدرت بمليارات الدوالرات .)19( 

لكن التذبذب في العالقات االيرانية � االمريكية 
بدأ بعد هجم��ات 11/ايلول 2001 على مركز 
التج��ارة العالم��ي االمريكي ،فقد أخ��ذت إدارة 
)ب��وش االب��ن( عل��ى عاتقه��ا تصوي��ر النمط 
االمريكي من الحري��ة والديمقراطية الى العالم 
ومواجه��ة مح��ور الش��ر حي��ث ذكر مس��ؤول 
االدارة االمريكي��ة بان الش��ر )يمتد من طهران 
الى بيونغ بانغ (لتش��ن من جان��ب واحد حروبا 
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وقائية لتحقيق هدف اساسي وهو تغيير االنظمة 
السياس��ية المعارضة لسياس��تها.)20(ومن جانبها 
حاولت ايران بعد اح��داث ايلول 2001 توثيق 
عالقته��ا بالواليات المتح��دة االمريكية فرحبت 
االدارة االمريكي��ة بذلك فكثفت ح��وارا تكتيكيا 
بدأت��ه ورس��خته بش��ان القضاي��ا االفغانية في 
اطار ما عرف باس��م )6+2(ف��ي االمم المتحدة 
مطورة قناة ثنائية مس��تقلة ف��ي جوهرها اال ان 
االدارة االمريكي��ة لم تك��ن راغبة في ان يصل 
مثل هذا الحوار التكتيكي الى مستوى مناقشات 
اس��تراتيجية حقيقي��ة وفي الوقت نفس��ه لم تعمد 
الوالي��ات المتحدة االمريكية ال��ى اتخاذ موقف 
علني تتبنى فيه رسميا تغيير النظام في ايران)21( 

كم��ا ابدت اي��ران مخاوفها تح��ت مبرر ان 
السياس��ة االمريكية ال تقدم لها مقابال مناسبا في 
ه��ذا الصدد ،ف��كان هنالك انقس��ام داخل ايران 
فالبراغماتيون دعموا ضمنا وفي مراحل معينة 
مباش��رة الخطط االمريكي��ة الرامية الى اطاحة 
طالب��ان وطرد القاع��دة من افغانس��تان وكذلك 
الرامي��ة الى تحقيق االس��تقرار في افغانس��تان 
عبر حكومة تمثل كافة اطياف الدولة وطوائفها 
والتي من شانها حماية حقوق الجماعات العرقية 
والديني��ة ف��ي افغانس��تان اما عناص��ر الحرس 
الثوري االسالمي اإليراني فسعت الى اختراق 
ألوي��ة الالجئي��ن االفغ��ان التي دربه��ا الحرس 
الثوري االس��المي االيراني والمعروفة باس��م 
)صفي محمد(وبناء عالق��ات وطيدة مع امراء 
الح��رب في الب��الد في محاول��ة للحصول على 
موطىء قدم فيها واالستعداد لمواجهة الواليات 
المتح��دة االمريكي��ة اذا م��ا دع��ت الض��رورة 

لذلك)22( 

وقد اتضح تاثير المواقف االيرانية الداخلية 

المتناقض��ة على السياس��ة االمريكية من خالل 
مشهدين:  )23(

1� م��ن خ��الل المؤتم��ر ال��ذي عقد ف��ي بون  
بالماني��ا ف��ي كان��ون االول 2001 حي��ن بادر 
مسوؤلون امريكان وايرانيون الى مناقشة  سبل 

بناء حكومة افغانية في حقبة ما بعد طالبان .

2� تبي��ن بعد ش��هر حين وض��ع الرئيس بوش 
ايران ضمن محور الشر وذلك في خطاب حال 

االمة لسنة 2002.

اما استراتيجية االمن القومي االمريكية التي 
انطلق��ت عام 2002 من فرضية اساس��ية وهي 
)ان تحدي��ات قاتلة جديدة برزت من دول مارقة 
ومن ارهابيين وهي قد ال تنافس القوة التدميرية 
لالتحاد السوفيتي ،لكن السوفيت اعتبروا اسلحة 
الدمار الش��امل بانها اسلحة المالذ االخير بينما 
ال يعتب��ره هوالء االعداء الجدد ،فهم قد اوجدوا 
مناخا  اكثر تعقيدا وخطورة على االمن القومي 
نظ��را الى تصميمهم عل��ى الحصول على قوى 
تدميري��ة حت��ى اللحظ��ة اال لل��دول االقوى في 
العالم واالحتمال االكبر انهم يستخدمون اسلحة 
الدمار الشامل ضدنا (وقد تطلب االمر منا عقدا  
لندرك الطبيعة الحقيقية لهذا التهديد الجديد ،اما 
وقد اتضح االمر اال انه )لم يعد بوسع الواليات 
المتحدة االعتماد وحسب على الوضعية التفاعلية 
كما فعلن��ا في الماضي وهو خيار ال يس��مح به 
العج��ز ع��ن ردع المهاج��م المحتم��ل وفورية 
التهديدات الراهنة وحجم الضرر الممكن يمكن 
ان يتس��بب به اختيار اعدائنا للسالح ،ال يمكننا 
السماح العدائنا بتوجيه الضربة االولى .)24(كما  
اتهم��ت ايران من قبل محكم��ة ارجنتينية مطلع 
ع��ام 2002 ب��ان ايران كان��ت وراء تفجيرات 
ع��ام 1994 لي��س ضد الس��فارة االس��رائيلية 
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ف��ي العاصمة )بونيس ايريس(فحس��ب بل ضد 
جمعية يهودية وهي التفجيرات التي ادت بحياة 

عدد من المدنيين .)25(

وهك��ذا نجد ان عدم االس��تقرار الذي س��اد 
العالق��ات االيرانية � االمريكية ارتبط بسياس��ة 
الزعم��اء االمري��كان فالرئيس دونال��د ريجان 
حاول فتح حوارًا دبلوماسيًا مع ايران بعد معاناة 
ازمة الرهائ��ن االمريكية إذ تم احتجاز رهائنها 
في لبنان ،كما فشلت المحاوالت بسبب فضيحة 
)إيران كونت��را( أما إدارة بوش األب فلم تكلف 
نفسها الستكشاف فرص عالقة نشطة مع ايران 
بينما إدارة بيل كلنتون فتبنت سياس��ة )االحتواء 
الم��زدوج إذ وضعت ايران على قدم المس��اواة 

م��ع العراق بعد انتهاء حرب الخليج االولى .)26(
لذل��ك اتجهت الواليات المتح��دة باتجاه الضغط 

على ايران من خالل :

1� الضغط على ش��ركاء ايران لغرض ايقاف 
التعاون النووي بينهم والس��يما الدول التي تقدم 

الدعم للبرنامج النووي اإليراني .

2�  الضغ��ط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
المعني��ة للمراقب��ة والتفتي��ش بش��أن االنش��طة 

النووية.

لهذا وجه��ت الوكالة الدولية للطاق��ة اتهاماتها 
ضد ايران متمثلة بثالث نقاط اهمها:

1� ان ايران لم تراع الش��فافية المطلوبة بش��ان 
الكشف عن كل انشطتها النووية .

2� اع��الن البرادع��ي مدي��ر الوكال��ة الدولية 
للطاقة الذرية عن قيام ايران بشراء مواد نووية 

من السوق السوداء .

3� كان بش��ان بقايا اليورانيوم المش��ع الذي تم 
العثور علي��ه في بعض العينات التي اخذت من 

منشأة نووية .

المبحث الثاني :العالقات االيرانية 
ـ االمريكية  في ضوء ازمة الملف 

النووي بعد عام 2003:
في أثناء مقابلة مع شبكة التلفزيون االمريكي 
ف��ي اي��ار 1995 مع الرئيس االيراني الس��ابق 
)هاشمي رفس��نجاني( فقد أكد ان بالده ال تملك 
سالحا نوويا وال تسعى للحصول عليه وتطويره 
بالمقاب��ل ردت الخارجي��ة االمريكية من خالل 
وزير خارجيتها الس��ابق )وارين كريس��توفر( 
عل��ى ان واش��نطن لديها معلوم��ات كافية تؤكد 
ان اي��ران لديه��ا هيكال وبرنامج��ا نوويا منظما 
ومخصصا لتطوير االس��لحة النووية منذ اوائل 
الثمانين��ات كم��ا اهتم��ت ايران بانش��اء اجهزة 
الطرد المركزي التي تعمل بالغاز لتوفير الوقود 
الالزم لمحطتي بوش��هر وهو ما ارتبط بسعيها 
في امتالك القدرة على تخصيب اليورانيوم وأما 
ف��ي اثن��اء الفت��رة 1993 � 1995 فقد حصلت 
اي��ران على ما يكفي القام��ة 500 جهاز حيث 
تمكنت من انش��اء 160 جه��ازًا منها حتى اذار 
ع��ام 2003 واثن��اء االع��وام 1997�  2002 
استطاعت ان تصنع ذاتيا كل مكونات اليورانيوم 
وان تختب��ر كافة اجهزة الطرد المركزي بنجاح 
حيث انش��ات مصنعا لتخصي��ب اليورانيوم في 
)ناتان��ز( وال��ذي اصب��ح مقرا لبرنام��ج الطرد 
المرك��زي حتى يتس��نى لها اتم��ام دائرة الوقود 
النووي (.)27(ومنذ صيف 2002 كش��فت العديد 
من التفصيالت ع��ن البرنامج النووي االيراني 
س��واء المنش��ات النووي��ة والت��ي كان نصفه��ا 
غير معلوم او نش��اطات ايران النووية الس��رية 
وبحسب اشارات الكثير من المحللين والباحثين 
والت��ي تواصل��ت لس��نوات طويل��ة والمتعلق��ة 
بتخصي��ب اليورانيوم واس��تخالص البلوتونيوم 
وتلك التفصيالت كش��فتها اجهزة االستخبارات 
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الغربية وحركات المعارضة االيرانية والوكالة 
الدولي��ة للطاقة الذرية حيث اس��هم الكش��ف في 
التوصل الى اس��تنتاجين اساسيين حيث تتوافق 
اراء كثير م��ن المهتمين في هذا المجال عليهما 
وهم��ا :ان اي��ران حق��ا تدي��ر برنامج��ا نووي��ا 
عس��كريا بالت��وازي والبرنام��ج المدن��ي الذي 
يه��دف ال��ى تطوير اس��لحة نووي��ة وان ايران 
قطعت ش��وطا طويال في طريق الحصول على 

سالح نووي)28(.

والتس��اؤل الذي يطرح نفس��ه ما سر االصرار 
االيراني وراء تنفيذ برنامجها النووي؟

بحس��ب م��ا يتض��ح م��ن الواق��ع او الس��لوك 
السياس��ي لصانع القرار الخارجي االيراني فان 
اص��رار ايران كان يرجع الى س��بب مهم وهو 
ازدي��اد التهدي��د االمريك��ي ،فقد اصب��ح النظام 
االيران��ي يرى بالوالي��ات المتح��دة االمريكية 
وكانه��ا التهديد االس��تراتيجي فمن وجهة نظره 
ان الواليات المتحدة تبذل قصارى جهدها لكبح 
القوة العس��كرية االيرانية واالضرار بانفتاحها 
االقتص��ادي بعزلها سياس��يا ووض��ع تحديات 
ايدلوجي��ة وثقافية امامها ومن ثم اس��قاط النظام 
االيراني كما اعتقدت ايران ان الواليات المتحدة 
في س��عيها لتحقيق هذه االه��داف قد تتخذ ايضا 
اجراءات عسكرية ضدها والسيناريو الذي كان 
امام ايران هو توجيه ضربة للمنش��ات النووية 

االيرانية.)29(

وقد ج��اء تقرير الوكالة الدولي��ة للطاقة الذرية 
صريحا بشان االتهامات االمريكية حول تطوير 
ايران سالحا نوويا فقد أكدت هذه التقارير على 
ع��دم وجود دليل على ان برنامج ايران النووي 
مخصص لغرض تصنيع اسلحة نووية وقد اكد 
هذا التصريح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

في 20 كانون االول 2004 بان الوكالة لم ترى 
ابعادا عس��كرية له��ذا البرنام��ج وان تخصيب 

اليورانيوم مسموح به ولكن البد من مراقبته،)30(
ف��االدارة االمريكي��ة ل��م تخفي انه��ا اجرت في 
الماضي تدريبات عسكرية ومناورات عسكرية 
تتعلق بشن عملية عسكرية ضد ايران ،وقد اعلن 
مس��وؤل في االدارة االمريكية منذ عام 2004 
)التزامهم منع ايران من الحصول على اس��لحة 
نووي��ة وان اإلدارة ترك��ز حاليا عل��ى العملية 
السياس��ية لوقف البرنامج الن��ووي االيراني اال 
انها ال تس��تبعد كذلك الخيارات االخرى( .)31(اال 
ان موق��ف الوكالة الدولية للطاقة لم يبقي حياديا 
بل أس��همت في ممارس��ة ضغوط��ا كثيرة على 
ايران منذ عام 2003 ،فقامت بارسال مفتشيها 
بشكل مستمر لتفقد المواقع المعروفة كما قامت 
بنشر تقارير كل ثالثة اشهر عن وضع نشاطات 
ايران النووية ،لكن الوكالة امتنعت عن تاكيد ان 
ايران تسعى المتالك سالح نووي ،لكن موقفها 
تغي��ر في ايل��ول 2005 عندم��ا خلص مجلس 
محافظي الوكالة الى ان ايران ال تفي بتعهداتها 
ف��ي اط��ار منع انتش��ار االس��لحة النووية لذلك 
ق��رر المجلس نقل ملف برنام��ج ايران النووي 
ال��ى مجلس االم��ن التابع لالم��م المتحدة ولكن 
من دون ان يح��دد موعدا له وكان الجديد ايضا 
في هذه المس��الة انه في تش��رين الثاني 2005 
عندما اكد رئيس الوكال��ة الدولية للطاقة الذرية 
)محمد البرداعي( أول مرة عن امكانية توصل 
ايران الى السالح النووي اذا واصلت تخصيب 
اليورانيوم وعلى اساس تلك الخلفية قرر مجلس 
محافظي الوكالة في شباط 2006 باغلبية كبيرة 
احالة الملف النووي االيراني الى مجلس االمن 
ومنذ ذلك الحين ف��ان الملف يعالج ضمن اطار 

المجلس الدولي.)32(
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وه��ذا التص��رف للوكالة جاء بع��د عقد ايران 
اتفاقيتين وافقت عليها لتعليق نشاطاتها :االولى 
كان��ت ف��ي تش��رين االول 2003 والثاني��ة في 
تش��رين الثان��ي 2004 اال انه��ا اوضحت منذ 
البداي��ة انه��ا ال تعت��زم التخلي ع��ن برنامجها 
الن��ووي وعن حقها في بن��اء دورة وقود نووية 
كامل��ة وانها س��تعود الى تخصي��ب اليورانيوم 
اذا ل��م يتم التوصل الى اتفاق ش��امل بينها وبين 

حكومات الترويكا االوربية.)33(

االقتصادي��ة  العقوب��ات  فرض��ت  ان  وبع��د 
على اي��ران عام 2005 لم يكن لديها اس��تعداد 
لقبول الش��رط الخاص بوقف انش��طة تخصيب 
اليورانيوم على اراضيها وهذا قادها الى القبول 
باالتفاق المرحلي الذي تم التوصل اليه واعترف 
ضمنيا بحق ايران في تخصيب اليورانيوم حتى 
نس��بة 5%فقط كما ونص على تخفيف مخزونها 
م��ن اليوراني��وم المخص��ب بنس��بة تقترب من 
20%لم��ا دون 5%او تحويل��ه ال��ى ص��ورة ال 
تناس��ب اي عمليات تخصيب اخرى كما قضي 
بع��دم تركيب اي اجهزة ط��رد مركزي اضافية 
من اي نوع او اس��تخدام اي اجهزة الجيل التالي 
للطرد المرك��زي لتخصيب اليورانيوم وتعطيل 
نح��و نصف اجهزة الطرد في )منش��اة فوردو( 
كم��ا نص على عدم تحقي��ق اي تقدم في مفاعل 
اراك وذل��ك مقابل رفع جزئي لبعض العقوبات 
الدولي��ة المفروض��ة عل��ى اي��ران .)34(حتى ان 
المدي��ر العام الس��ابق للوكال��ة الدولي��ة للطاقة 
الذري��ة الدكتور )محم��د البرادعي(صرح عام 
2005 )بانه س��يكون من الصعب التوصل الى 
تس��وية مع ايران من دون السماح لها بتخصيب 
اليورانيوم بشكل محدود وفي المقابل فان ايران 
س��تكون مضطرة للقبول بنظام صارم للتفتيش 

والمراقبة المستمرة على نحو يجعل اي محاولة 
لصنع قنبلة نووية تس��تغرق وقتا اطول بدرجة 
تكف��ي لرصده��ا ووقفها.)35(.وتل��ك االتفاقات لم 
تستمر س��وى أيام فاعلنت ايران إيقاف التعليق 
واس��تئناف نش��اطها وفي كانون الثاني 2006 
اتخ��ذت اي��ران خط��وات للرد عل��ى الضغوط 
الممارس��ة ضدها فقامت بازالة وسائل المراقبة 
التي وضعتها الرقابة الدولية والعودة الى نشاط 
تخصي��ب اليوراني��وم ملمح��ة الى انها توش��ك 
الغاء عضويتها في معاهدة منع انتشار االسلحة 
النووية حتى ارتفعت وتيرة تلك النش��اطات في 

نيسان 2006 .)36(

لكن امريكا من جانبها ظلت على اصرارها 
بعدم التنازل وتفعيل الضغط الدولي المتواصل 
عل��ى اي��ران لوق��ف س��عيها المت��الك وانتاج 
الس��الح النووي مع مواصلة التهديد االمريكي 
بشن عمليات عس��كرية ،ففي 23 كانون االول 
2006 ف��رض مجل��س االمن الدول��ي بموجب 
ق��راره المرقم 1737 أول م��رة عقوبات على 
ايران بس��بب نش��اطاتها النووية المشكوك فيها 
والعقوب��ات اش��تملت على )ف��رض حظر على 
ابرام صفقات مع ايران تش��تمل على معلومات 
وتكنولوجيا وعتاد ومواد يمكن اس��تخدامها في 
برام��ج اي��ران النووي��ة والصاروخي��ة وحظر 
امدادها بتل��ك المكونات وكذل��ك تجميد اصول 
الف��راد ومنظم��ات عل��ى صل��ة بالبرنامجيين 
الن��ووي والصاروخي االيراني ،كما نص على 
ان مجلس االمن س��يدرس في غضون 60 يوما 
فرض عقوبات اضافي��ة اذا اتضح ان ايران ال 

تستجيب لمطالبه .)37(

وعلى هذا األس��اس  أصبحت إيران تمتلك 
برامج نووية س��لمية تتمثل في امتالك محطات 
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نووية إلنتاج الكهرباء فضاًل عن  امتالك دورة 
وق��ود نووي كاملة وكذلك امتالكها اكبر مفاعل 
من حيث القدرة )1000 (ميجاوات وهو األول 
في المنطق��ة كمفاع��ل لتولي��د الكهرباء.)38(كما 
واصلت ايران نصب اجه��زة الطرد المركزي 
ومنها في )نظنز( س��واء في منشاة التجارب او 
المنش��اة الكبرى واعلنت مصادر ايرانية حينها 
بانه��ا تعتزم نصب 3000 جهاز طرد مركزي 
لتخصيب اليورانيوم وتش��غيلها في اذار 2007 
م��ع العلم انه��ا افتتحت ف��ي اب 2006 مصنعا 
النت��اج المي��اه الثقيل��ة ،االمر ال��ذي كان يعني 
انها س��عت ألج��ل الحصول على ق��درة نووية 

باستخالص البلوتونيوم.)39(

اما خ��الل فت��رة انتخابات )احم��د نجادي( 
الثاني��ة والت��ي مرت به��ا اي��ران فكانت صعبة 
ج��دا فواجه��ت نوعا م��ن المش��كالت الداخلية 
والت��ي ل��م تخَف ع��ن العالم حت��ى ان الواليات 
المتحدة االمريكية وصفتها بمش��كلة مشروعية 
النظام السياس��يمن خالل التصريح الذي أعلنته 
وزيرة الخارجي��ة االمريكية )هيالري كلنتون(
بالق��ول )ان العال��م الخارجي المنتق��د لما حدث 
في اي��ران بع��د االنتخابات ال يب��دو ان مواقفه 
س��تتغير م��ن اي��ران (..)40( كم��ا ان الوالي��ات 
المتح��دة االمريكي��ة وضع��ت ايران ف��ي خانة 
ال��دول الداعمة لالره��اب والس��يما ان حادث 
اسر الدبلوماسيين االمريكين عام 1979 وإلقاء 
القب��ض على البح��ارة البريطانيين عام 2007 
كانا ال يزاالن ماثالن أمامها،فالرؤيا االمريكية 
للتفاه��م مع إيران انطلقت م��ن موقف القوة في 
التف��اوض ولي��س موق��ف الخنوع.)41(كم��ا كان 
هنالك مؤث��رًا آخر هو التغيير الذي تم في طاقم 
التفاوض للبرنامج النووي االيراني في استقالة 
)علي الريجاني(كبي��ر المفاوضين والذي عينه 

)احمد نجادي( وذلك في تش��رين االول 2007 
وتعيين ش��خصية اخرى مكانه وكان ذلك يشير 
ال��ى وج��ود اختالف ف��ي طريق��ة ادارة الملف 

النووي او التعامل معه)42(

فقد تعاملت ايران مع الملف النووي بش��كل 
جدي��د وذلك حي��ن اعلن المدير الس��ابق للوكالة 
البرادعي(مبادرة االس��تبدال  الدولي��ة )محم��د 
باليوارنيوم االيران��ي المنخفض التخصيب )5 
،3%( يوراني��وم مخصب 20% عن طريق نقله 
الى روس��يا بتخصيبه وارجاع��ه الى ايران اي 
اس��تبدال ايران 70% من ه��ذا اليورانيوم وهو 
االم��ر الذي اعتب��ره الكثي��رون انج��ازا يمكن 
ان يس��اعد عل��ى المضي ف��ي المفاوضات بين 
ايران ومجموعة )5+1(والمتضمنة )الواليات 
المتحدة االمريكية وروس��يا االتحادية وفرنس��ا 
وبريطانيا والصين (فضاًل عن المانيا.)43(وحين 
ج��اء الرئي��س االمريكي)الراب��ع واالربعين ( 
)ب��اراك اوباما( الى رئاس��ة الوالي��ات المتحدة 
االمريكي��ة كان يحم��ل نظرة تفاؤلي��ة بامكانية 
حص��ول ح��وار بي��ن طه��ران وواش��نطن في 
ظل دعوت��ه لحوار غير مش��روط بين طهران 
وواش��نطن ،حت��ى اتهم��ت طه��ران للواليات 
المتح��دة االمريكية بحادث االنفجار الذي حدث 
بمسجد للشيعة بمنطقة )زاهدان � جنوب ايران( 
حي��ث نفى البي��ت االبيض اي ت��ورط للواليات 

المتحدة االمريكية بهذا الحادث.)44(

ولقد أش��ارت العديد م��ن التحليالت الى ان 
اي��ران ل��و تواصلت ف��ي نش��اطاتها لتخصيب 
اليوراني��وم بوتيرة متس��ارعة خالل الس��نوات 
االول��ى من رئاس��ة اوباما للس��لطة ،فان ايران 
ربما تكون قد اختزنت احتياطيات من اليورانيوم 
المنخفض التخصيب ما يكفي النتاج مواد نووية 
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صالح��ة لتصني��ع قنبلة نووية واح��دة على اقل 
تقدي��ر ولو امتلكت س��وف ترغم جميع جاراتها 
ومعها الواليات المتح��دة االمريكية على اعادة 
صوغ حس��اباتها االمني��ة.)45( ومحللين اخرون 
توصلوا ال��ى ان صوغ مب��ادرة امريكية حيال 
ايران يعد مهمة ش��ديدة التعقيد وليس��ت السبب 
مقص��ور على السلس��لة الطويلة م��ن المصالح 
ذات الصلة بهذا الش��ان السيما وان ايران ترى 
في الواليات المتحدة االمريكية الشيطان االكبر 
� فالمبادرة التي تحدث��ت عنها ادارة اوباما كان 
يجب ان تس��تهدف الى عقد مفاوضات امريكية 
� ايراني��ة تركز على جعل ايران طرفا في نظام 
اقليمي جديد وعلى اقناعه��ا بالتعامل وجاراتها 
بش��كل مس��ؤول وله��ا ان تع��زز نفوذه��ا ف��ي 

المنطقة.)46(

ان وقف انش��طة التخصيب لما فوق نس��بة 
5% لم يعد خس��ارة الي��ران او انتصارا للغرب 
،فالمتخصص��ون في هذا المجال يش��يرون الى 
ان��ه اذا كان الغرض م��ن اليورانيوم المخصب 
يوراني��وم 235 ه��و انت��اج الس��الح الن��ووي 
ف��ان نس��بة التخصي��ب يج��ب ان ال يتج��اوز 
20%ث��م ترتف��ع تلك النس��بة حت��ى ال تناهز ال 
93%للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب 
الن اصع��ب المراح��ل واطولها ه��ي التي تبلغ 
نس��بة التخصي��ب فيه��ا 5%ام��ا المض��ي فوق 
ذلك فاس��هل نس��بيا ،وهنا يتبين لن��ا الفرق بين 
االدارتي��ن )جورج بوش االبن وباراك اوباما (
في التعامل مع الملف النووي االيراني فاالولى 
وضعت الوقف الكامل كشرط لبدء المفاوضات 
مع ايران اما الثانية فحولت هذا الش��رط كهدف 

للمفاوضات مع ايران.

المبحث الثالث:العالقات االيرانية 
ـ االمريكية في ضوء اتفاقات 

الملف النووي 
  بعد عام 2011 : )رؤية مستقبلية (

لق��د كان هنالك تصورًا ل��دى صانع القرار 
السياس��ي الداخلي االيراني بان فرض عقوبات 
اقتصادية على ايران سيوقف برنامجها النووي 
ال ن��ه ال يمك��ن االلتفاف عليه��ا او ايجاد بدائل 
لحظ��ر العالق��ات االقتصادي��ة باي��ران ،وق��د 
ارتبط��ت تل��ك الرؤي��ة االيراني��ة بالمصال��ح 
االوربية والغربية والسيما وان تلك الدول كانت 
ت��رى بان امتالك اي��ران للبرنامج النووي قد ال 
يؤدي الى امتالكها س��الحا نوويا وال تشكل اي 
تهدي��د خطير على مصالحها مقارنة بالخس��ائر 
االقتصادي��ة الملحوظ��ة من جانبه��ا اثر فرض 

العقوبات.

ان اصرار ايران على تخصيب اليورانيوم 
والسيما بعد عام 2003 اثار العديد من الشكوك 
الدولية فعلى الرغم من توقيع ايران على معاهدة 
من��ع االنتش��ارالنووي ع��ام 1970 اال انه في 
الوقت نفس��ه توجد هنالك إمكانية إجراء الدولة 
الراغبة في ممارسة االثراء التنظيري باستخدام 
التقنية التي تراها مناس��بة ،لكن الوضع اختلف 
بالنس��بة اليران الن المواد التي تستخدمها قابلة 
لالنش��طار الن��ووي وال��ذي ي��ؤدي الى فرض 
الرقابة على انتاج هذه المادة واستعمالها ضمن 

ما يعرف بنظام الضمانات الشاملة.

كم��ا ارتبط��ت تط��ورات المل��ف النووي 
االيراني بالحقب الرئاس��ية االيرانية وبحس��ب 
توجهاته��م وسياس��اتهم تجاه الوالي��ات المتحدة 
االمريكية ،فلقد بدأ الرئيس احمد نجادي رئاسته 
األولى)للعام   1997 � 2005( متحديا الغرب 



دراسات سياسية واستراتيجية   ةملك / 35  134

واتض��ح من خ��الل قراره بوق��ف العمل بقرار 
الرئيس الذي س��بقه ) محمد خاتمي ( والقاضي 
بوقف تخصي��ب اليورانيوم لفترة واعادة العمل 
بالتخصي��ب وبكثاف��ة اكبر ث��م زادت ايران في 
ظل رئاس��ته من اجهزة الط��رد المركزي حتى 
وصل��ت الى أكثر من 5000 جه��از طرد وقد 
تواصل��ت التاكيدات االيرانية ح��ول إنتاج نوع 
جديد أكثر تقدما من أجهزة الطرد مع حلول عام 
2011 هذه التطورات دفعت باتجاه فرض اربع 
حزم من العقوبات االقتصادية على ايران وذلك 
بموج��ب قرارات مجلس األم��ن التالية:1696 

و1737و1747 و1835( .)47( 

اما التحول المهم فبدأ مع انتخاب الشيخ )حسن 
روحاني (رئيس��ا إليران ف��ي حزيران 2013 
ففي الوقت الذي تفاقمت فيه العقوبات وش��كلت 
بدوره��ا تهديدا ال يمكن التقليل من أهميته ألمن 
إيران االقتصادي واالجتماعي قدمت ايران بعد 
االنتخاب��ات نموذجا لخط��اب معتدل يبحث عن 
الحوار والدبلوماس��ية لحل المشكالت مع العالم 
ومع دول الجوار ،فقد اعتبر )حس��ن روحاني (
ان حل ازمة الملف النووي االيراني مع الغرب 
يمك��ن ان ترفع التهديد االقتصادي واالجتماعي 
ع��ن اي��ران )48(في الوقت نفس��ه ع��دم وضوح 
الخط��وط ل��دى الجانبين ،حيث ب��دأ كل طرف 
يرسل الى الطرف االخر اشارات مختلفة والتي 
ق��د تبنى عليها نتائج او حس��ابات خاطئة خالل 
مرحل��ة التفاوض ،فتصريح اوباما )بان امتالك 
اي��ران لس��الحا نوويا ه��و خط احمر بالنس��بة 
للوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة وربم��ا يوح��ي 
اليران ب��ان التقدم النووي حتى هذا المس��توى 

سيكون مقبوال لدى واشنطن(.)49(

لكن االتف��اق الذي توصلت الي��ه ايران مع 

مجموع��ة 5+1 في 2013/11/24  مثل نقطة 
تحول جوهرية في مس��ار المفاوضات المتعلقة 
بالبرنام��ج الن��ووي االيران��ي � والتي وضعت 
بع��ض المؤش��رات االيجابي��ة النته��اء االزمة 
والتي تج��اوزت عقدا كامال بين ايران والغرب 
وق��د ارج��ع عدد م��ن المحللين الى ان اس��باب 

النجاح يمكن ان يقف وراءها عاملين : )50(

1� تاثي��ر العقوب��ات الدولي��ة عل��ى االقتصاد 
االيراني والس��يما منذ فرضت عقوبات نوعية 
ش��ديدة التأثير على ص��ادرات اي��ران النفطية 
والمعام��الت التي تش��مل مصرفه��ا المركزي 
ف��ي عام 2012 ف��ادت الى انخف��اض كبير في 
ص��ادارات اي��ران النفطية والت��ي تعتمد عليها 
بنس��بة 70% م��ن ميزانيته��ا ،كما اس��همت في 

هبوط الفت في قيمة العملة  االيرانية .

2� البيئة االقليمية المحيطة بايران والس��يما ما 
تعلق بمس��تقبل نظام الرئيس بشار االسد والتي 
أث��رت بش��كل غير مباش��ر على مكان��ة ايران 
االقليمي��ة والت��ي أدت بالتالي ال��ى قبول إيران 
بتهدئ��ة وتي��رة التصعيد مع الغ��رب فيما يتعلق 

ببرنامجها النووي .

وقد دخل االتفاق النووي المرحلي بين ايران 
ومجموعة 5+1 حيز التنفيذ في 2014/1/20.
لك��ن ما بق��ي متارجحًا ف��ي الحل هو المس��ألة 
الخاصة بالبرنامج الباليستي اإليراني فالرؤوس 
النووي��ة تكون عديمة الج��دوى من دون وجود 
وس��يلة لحمله��ا ،وه��ذه النقط��ة حمل��ت نوعا 
م��ن التعقيد وبحس��ب تصريح لمس��اعدة وزير 
الخارجي��ة االمريكية )ويندي ش��يرمان(والتي 
ق��ادت الوفد االمريكي المف��اوض والتي أعلنت 
في 20 ش��باط 2014 )بانه يجب بحث مس��ألة 
البرنامج الباليس��تي اإليراني خالل المفاوضات 
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النهائي��ة ح��ول الملف الن��ووي االيران��ي( اما 
المتحدث باس��م مجلس األمن القومي االمريكي 
)بيرنادي��ت ميهان ()بانه يتعي��ن على إيران ان 
تطب��ق قرار مجلس األم��ن 1929 الذي يحظر 
كل االنش��طة المتعلق��ة بالصواريخ الباليس��تية 

القادرة على حمل أسلحة نووية (.)51(

ام��ا الموق��ف االيران��ي فاكده نائ��ب وزير 
الخارجي��ة االيراني كبي��ر المفاوضين )عباس 
عراقجي(ان ايران لن تناقش برنامج الصورايخ 
الباليستية مع الواليات المتحدة االمريكية خالل 
جوالت المحادثات النووية � مضيفا )ان المسائل 
المتعلق��ة بالش��وؤن الدفاعي��ة لجمهورية ايران 
االس��المية غير قابلة للتفاوض ولن تس��مح باي 
حال من االحوال ان يتم التفاوض على المسائل 
التي ال تتعلق بالبرنامج النووي ( ،بل ان وزير 
الدفاع االيراني )حس��ين دهق��ان( كان قد اعلن 
في 10/شباط 2014 عن اختيار جيل جديد من 
الصواريخ الباليستية بعيدة المدى من خصائصه 
� وحسبما اعلن )عدم رصده من قبل المنظومات 
المض��ادة للصواريخ � وقدرته التدميرية الهائلة 
وتدمي��ره لعدة اهداف ف��ي آن واحد (.)52( اال ان 
تصريحات كال الطرفين االيراني � االمريكي لم 
تهدأ بل استمرت ،فالواليات المتحدة االمريكية 
اص��درت تصريحا )ب��ان المحادثات بين ايران 
والقوى العالمية ح��ول اتفاق طويل االجل يلزم 
اي��ران بتنفي��ذ برنامجه��ا الن��ووي ويرفع عنها 
العقوب��ات الدولي��ة س��تكون طويلة وش��اقة وال 
يوج��د ما يضم��ن نجاحه��ا � وان كل الخيارات 
مطروح��ة للتعامل م��ع ايران بما فيه��ا الخيار 
العس��كري.)53( اما اي��ران فانه��ا بالمقابل ردت 
)ب��ان المفاوضات س��وف ال تؤدي ال��ى نتيجة 
بحس��ب ما جاء على لس��ان )المرش��د االعلى � 
علي خامنئي( قبل اس��تئناف الجولة االولى من 

محادث��ات الح��ل النهائي بيوم واحد 17 ش��باط 
2014 وتصريح��ات اخرى اف��ادت بان ايران 
س��وف ال تلت��زم بتعطي��ل اي اجه��زة للط��رد 
المرك��زي كما نص االتفاق واالعالن عن جيل 
جديد الجهزة الط��رد المركزي تبلغ قدرته 15 
ضعفا قياس��ا بالجيل االول ،فضال عن ما اعلنه 
الس��فير االيران��ي في روس��يا )مهدي س��ناتي( 
في 17 ش��باط 2014 )بان ايران تتفاوض مع 
روس��يا لبناء مفاع��ل نووي جدي��د مقابل النفط 
ف��ي اطار اتفاق بين البلدين.)54(لكن بقي الخالف 
حول منشاة تخصيب اليورانيوم المقامة � عميقا 
تح��ت االرض ف��ي ف��وردو لحمايته��ا م��ن اي 

ضربات جوية محتملة .

االتص��االت  م��ن  ش��هرا   22 وبع��د 
والمفاوض��ات بي��ن مجموع��ة 5+1 واي��ران 
للتوصل ال��ى اتفاق حول برنامج ايران النووي 
والذي اثار الشكوك وتخوفات الواليات المتحدة 
االمريكي��ة وحلفائها من امتالك ايران للس��الح 
النووي والتي بلغت ذروتها بالتوصل الى اتفاق 
اطاري في لوزان ف��ي اذار 2015 والذي أثار 
جداالت واس��عة خاصة داخل الواليات المتحدة 
االمريكية  )55( حتى جاء اتفاق 2 نيس��ان 2015 
وال��ذي اطل��ق عليه اتفاق )االط��ار العام لخطة 
عمل شاملة ومشتركة كمسودة لصياغة االتفاق 
النهائي(  وكان اوباما قد اعلن من واشنطن ففي 
15 حزيران بان��ه تم التوصل الى اتفاق وصفه 
بالتاريخي وكرر ما قاله عقب اتفاق لوزان على 
ماذا يحتوي برنامج ايران النووي ويمنع ايران 
م��ن ان تقف على اعتاب امتالك س��الح نووي 
،كم��ا ك��رر ان االتفاق س��وف يجع��ل المنطقة 

والعالم  اكثر امنا.)56(

وق��د صرح )محم��د جواد ظري��ف (وزير 
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الخارجي��ة االيراني وهو يتحدث بعد الس��اعات 
الحرج��ة والت��ي اعقبت 30 حزي��ران 2015 
واحت��دام المفاوضات على مدى اس��بوع حيث 
ق��ال )ان اي��ران مس��تعدة الب��رام اتف��اق جديد 
ومتوازن وفتح افاق جديدة للتعامل مع التحديات 
المهمة المشتركة محددا تلك التحديات في النمو 

واالنتشار السريع لنزعة التطرف العنيفة .)57(

حت��ى تم االع��الن عن االتف��اق النهائي في 
مق��ر الوكالة الدولية لالمم المتحدة بفيينا في 14 
تموز 2015 والمفترض ان يخضع هذا االتفاق 
لموافق��ات الحقة من هيئات سياس��ية وبرلمانية 
خاص��ة في الواليات المتح��دة االمريكية والتي 
كان يفترض ان تس��تغرق لفت��رة اقصاها ثالثة 
اش��هر ،فاالتف��اق النهائي جاء مكتوب��ا تفصيليا 
ف��ي وثيقة باللغ��ة االنكليزية م��ن 159 صفحة 
متضمنا خمس��ة مالحق منفصلة وعدة مرفقات 
خاصة متعلقة بتفاصيل رفع العقوبات وتفاصيل 
اخ��رى دقيق��ة وكامل��ة وربم��ا هنال��ك مالحق 
س��رية خاصة باس��لوب التفتيش عل��ى االماكن 
العس��كرية ولقاء العلم��اء ورغم ان تصريحات 
كل ط��رف عما ي��راه في االتف��اق النهائي يبدو 
احيانا متناقضا ف��ان كل طرف باجهزة اعالمه 
رك��ز في تصريحاته على الجوانب االيجابية له 

وتغاضى عن الجوانب السلبية.)58(

والتساؤل الذي يطرح نفس��ه بعد اتمام االتفاق 
ما هي مكاسب ايران من االتفاق؟

لقد حققت ايران نتائج ايجابية تمثلت في )59( : 

1� االعت��راف باي��ران كقوة نووي��ة اقليمية 
وش��رعنة البرنامج النووي االيراني مع ابطائه 
بقيود تقنية ورقابية لمدة عش��رة اعوام وبعد ان 
كان الهدف تفكيكه قدم الطرفان خالل 16 جولة 

اس��تمرت على مدى 18 ش��هرا تنازالت تقنية 
وسياسية في قضية آالت التخصيب.

2� قدم��ت اي��ران في اتف��اق االط��ار تعهدات 
واضحة بخفض عدد االت الطرد المركزي من 
19 أل��ف طاردة مركزية الى س��تة االف ومنها 
)5060( يحق لها العمل وكانت ايران قد بدأت 
برنامجه��ا ب 300 ط��اردة مركزي��ة في العام 

2003 على النمط الباكستاني .

3� ف��ي االتف��اق حصلت ايران عل��ى اعتراف 
واض��ح بحقها بالتخصيب بنس��بة 3،5 % وهي 
نس��بة كافية جدا لالبقاء عل��ى البرنامج النووي 
وهو مكس��ب كبي��ر لبلد يملك مناج��م كبيرة من 

اليورانيوم .

4� س��تخفض ايران مخزونها م��ن اليورانيوم 
المخصب بنسب 3،5 % والبالغ حياليًا ما يقارب 
عشرة اطنان ليصل الى 300 كيلو غرام وارفق 
هذا البن��د ببند آخر مهم ج��دًا بنظر االمريكيين 
وهو ال��زام ايران بمهلة ع��ام قبل خروجها من 

المعاهدة اذا ما قررت ذلك .

5� اما فيما يخص مفاع��ل اراك العامل بالمياه 
الثقيلة وهي تكنولوجيا متطورة جدا فقد حرصت 
ايران عل��ى ابقائها بمتناوله��م ونجحوا في منع 
تفكيكها ووقف تطويرها لكنهم سيقومون بتفكيك 
قل��ب المفاع��ل واع��ادة تصمي��م مفاع��ل جديد 
بالتعاون مع مجموع��ة 5+1 ال ينتج بلوتونيوم 
الستخدام عس��كري وان اي منشاة تعمل بالمياه 
الثقيل��ة ال تهدف النتاج البلوتوني��وم في النهاية 
وه��ي مرحلة متقدمة جدا ف��ي البرنامج النووي 

االيراني .

عل��ى  اإليراني��ة  للمكاس��ب  بالنس��بة  ام��ا 
المستويات الداخلي والخارجي فتمثلت في )60( : 
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1� حف��اظ إي��ران على برنامجه��ا النووي الن 
الهدف كان تقييده وليس تفكيكه.

2� اق��رار امريك��ي دول��ي بانتماء اي��ران الى 
النادي النووي وحقها ف��ي تخصيب اليورانيوم 
مع التعه��د بانهاء النظر في نش��اطاتها النووية 

تحت عنوان منع انتشار االسلحة النووية .

3� رفع العقوبات واس��ترداد االرصدة وجذب 
االس��تثمارات االجنبية مما قد يسهم في تخفيف 

االعباء عن كاهل االيرانيين.

4� من المتوقع ان تصبح ايران القوة الرئيس��ية 
في منظمة االوبك بعد رفع العقوبات عن قطاع 

النفط.

5� الحصول على االعتراف االمريكي والدولي 
بشرعية النظام االيراني.

6� ل��م تعد ايران دول��ة داعمة لالرهاب او من 
محور الشر.

7� تنصيب ايران قوة اقليمية بارزة في الشرق 
االوسط تؤخذ مواقفها ومطالبها بجدية.

حتى وصف )توماس فريدمان ( االتفاق النووي 
االيران��ي � الغرب��ي بكونه زلزااًل اس��تراتيجيا 
وان تاثيرات��ه قد تفوق وق��ع اتفاقية كامب ديفيد 
والث��ورة االيرانية معا ف��ي اعادة ترتيب منطقة 

الشرق االوسط .)61(

كما ظهرت مدرستين داخل المجتمع االمريكي 
واثارت جداالت حول االتفاق :

االول��ى : كانت ت��رى ان التوص��ل الى اتفاق 
س��وف يمكن القوى المعتدلة في ايران وسيقوي 
المجتمع المدني االيراني وس��وف يدفع بالتنمية 
االقتصادي��ة بم��ا يترتب عليه عالق��ات تجارية 

تقوم على االعتماد المتبادل بين ايران والواليات 
المتحدة االمريكية والذي سوف يقدم لقادة ايران 
الدافع لكي يسلكوا منحى مسوؤال ومعاقبتهم ان 

لم يفعلوا ذلك.)62(

الثانية : فكانت تتوقع ان حل النزاع س��وف 
يحرر اي��ران فعليا ويمكنها من انتهاج سياس��ة 
خارجي��ة اكثر جرأة وطموح��ا في المنطقة وان 
التوصل الى صفقة نووية س��يدعم من دون شك 
قدرة المناورة لدى االيرانيين وصناع السياس��ة 
ف��ي طهران ب��ل ان الصفق��ة النووي��ة لن تغير 

الموقف االيراني من قضايا المنطقة .)63(

والتس��اؤل االخر الذي يطرح نفس��ه ما هو 
مس��تقبل االتفاق الس��يما بعد االدارة االمريكية 
الجديدة؟ هنالك مشهدين واللذان سيعتمدان على  
س��لوك صانع القرار السياس��ي الخارجي اتجاه 

هذا الملف هما:

االول :ه��و مدى التزام ايران بالمواد الفنية في 
االتف��اق خاصة التفتيش على المنش��ات النووية 
االيراني��ة وكذل��ك التزامه��ا بالمس��تويات التي 
حددها االتفاق الجهزة الطرد المركز )6 االف( 

ونسبة تخصيب اليورانيوم %3 .

الثاني:فه��و الس��لوك الداخل��ي للنظ��ام وه��ل 
سيس��تخدم االم��وال التي س��وف يرف��ع الحظر 
عنها والتي تقدر )120 مليار دوالر ( واالموال 
المتوقعة عن رفع الحظر على تصدير النفط في 
عملية التنمية ام تستخدم هذه االموال في تعميق 

الصراعات .

ام��ا الجان��ب االيران��ي فق��د اش��اد الرئيس 
روحان��ي باالتفاق ووصفه بانه)نصر سياس��ي 
وفني وقانوني اليران وانه تجاوز ما تخيله لدى 
انتخابه قبل سنتين مشككا في التزام كامل للغرب 
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بالصفقة واضاف خروجنا السلمي من قرارات 
الفصل الس��ابع لالمم المتح��دة والغاء العقوبات 
المفروض��ة على البالد هو انجاز عظيم كنا بلدا 
يش��كل تهديدا واالن نحن بل��د يجب توقيع اتفاق 
معه �وانتق��د فكرة ان لدينا خياري��ن امام العالم 
ام االستس��الم له او هزم��ه وزاد هذه فكرة غير 
منطق��ة هن��اك طريق ثال��ث للتع��اون البناء مع 
العال��م ف��ي اطار المصال��ح القومي��ة وكرر ان 
االتفاق الن��ووي والقرار ال��ذي اصدره مجلس 
االم��ن بالتصديق عليه ال يش��كالن خطرا على 
امنن��ا القومي وقوتنا الدفاعية.)64( ( اما المرش��د 
االعلى )خامنئي ( فبارك في المحادثات النووية 
وفي الوقت نفس��ه تحرك لتبديد اي تكهنات بان 
االتفاق س��يؤدي الى تقارب أوسع مع الواليات 
المتح��دة االمريكية واض��اف )قلنا مرارا اننا ال 
نتفاوض مع الواليات المتحدة بش��ان الش��ؤون 
االقليمي��ة والدولي��ة وال حت��ى القضاي��ا الثنائية 
هناك بعض االس��تثناءات مثل البرنامج النووي 
ال��ذي تفاوضن��ا عليه م��ع االمريكيي��ن لخدمة 

مصالحنا(.)65(.

ولك��ن هن��اك من ي��رى  ب��ان هنال��ك احتمال 
وامكانية قوية بان ت��زداد احتماالت النزاع بين 

الطرفين االيراني واالمريكي .

عل��ى  بس��بب حصول��ه  االيران��ي  فالجان��ب 
المكاس��ب من االتفاق وضع رؤي��ة تفاؤلية لما 
بع��د رف��ع العقوب��ات والتي جاءت على لس��ان 
وزير الخارجي��ة االيراني ج��واد الظريف من 
خالل تصريحه بالقول )ان االتفاق س��وف يفتح 
افاق��ا جديدة لمواجهة التحديات المش��تركة وهو 
ما يتطل��ب رؤى جديدة مرك��زا على االرهاب 
والذي عده عدو الحضارة بل ذهب رفس��نجاني 

الى توقع فتح س��فارة امريكية ف��ي طهران )66(.
اما الجان��ب االمريكي متمثال بالمرش��ح دونالد 
ترامب فاثار جدال ش��ديدا بش��عاراته ومقوالته 
الصادمة خ��الل حملته االنتخابي��ة ومنها الغاء 
االتف��اق النووي مع ايران � فقد عارض ترامب 
االتف��اق النووي م��ع ايران حيث ق��ال انه قادر 
على التف��اوض على صفقة افض��ل مؤكدا بانه 
س��يوقف البرنامج النووي االيراني باي وسيلة 
ضروري��ة ،ف��ي الوقت نفس��ه كان يؤي��د زيادة 
العقوب��ات االقتصادي��ة على اي��ران الكثر مما 

كانت عليه قبل االتفاق.)67(

اذن تبق��ى امكانية اثارة التوتر حول هذا الملف 
من قب��ل االدارة الجدي��دة واردة لكن التس��اؤل 
الذي يبقى يطرح نفس��ه ،هل تستطيع الواليات 
المتح��دة االمريكية التخلي عن ايران بس��هولة 
وبالمقابل هل تس��تطيع ايران مواجهة الواليات 
المتح��دة من جديد بعد ان حصلت على نصرها 
في الوقت الذي تريد المحافظة فيه على مكانتها 
كقوة اقليمية مؤثرة في منطقة الشرق االوسط؟

اما بالنس��بة لرؤيانا المس��تقبلية حول السياس��ة 
الت��ي يمكن اتخاذها من قب��ل االدارة االمريكية 

الجديدة يمكن تصورها بالشكل التالي :

1� ال اعتق��د ان الوالي��ات المتح��دة االمريكية 
ترغب بخسارة ايران لما يشكله من قوة اقليمية 

في المنطقة وعموم الشرق االوسط .

2� ان مل��ف االتفاق الن��ووي وكذلك االتفاقات 
االخ��رى الت��ي توصل��ت اليها االدارة الس��ابقة 
بزعامة اوباما والدول االوربية الخمسة وايران 
ال اعتقد بان الواليات المتحدة االمريكية ستقوم 
بتغيير تلك االتفاقات ،الن هنالك اطراف اخرى 
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ف��ي االتف��اق ،كم��ا ان اوبام��ا اكد بانه س��يقوم  
بتصفية ما تبقى من تواقيع لكل االتفاقات والتي 
حددت بامد زمني بثالثة اش��هر ،اي قبل استالم 
ترامب بشكل رسمي في كانون االول 2017.

3� ان اي��ران ال تريد بالمقابل خس��ارة نصرها 
واثارة ملفات جديدة اخرى فهي ما زالت متهمة 
بها من قب��ل الواليات المتح��دة االمريكية منها 

)االرهاب ،ملف العراق،لبنان،الخليج(.

4� ان انتهاء جدول اتفاق الملف النووي ينتهي 
ال��ى ع��ام 2022� 2023 واذا اخل��ت اي��ران 
بالشروط سوف يعاد عليها فرض العقوبات من 

جديد.

5� ان الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة س��تبقى 
بحاج��ة ال��ى تقوية ودع��م اقتصادها للس��نوات 
القادم��ة ويك��ون النفط مح��ور االقتصاد والذي 

تعتمد على ثلثه من منطقة الشرق االوسط.

6� ان الواليات المتحدة االمريكية س��وف تبقى 
بحاجة الى كس��ب ود ايران من جهة دول اس��يا 

الوسطى وروسيا على الخصوص.

  الخاتمة 

 � االيراني��ة  العالق��ات  طبيع��ة  اتس��مت 

االمريكي��ة بح��االت عديدة من الجف��اء والتوتر 

وصف��اء االجواء على مدى حقب زمنية متعددة 

امتدت منذ حقبة الس��تينيات من القرن الماضي 

االن عل��ى الرغم م��ن وص��ول الطرفين لنوع 

م��ن اتفاق��ات الهدن��ة والت��ي كانت ف��ي اغلب 

االحيان  مؤقتة بس��بب عدم قناعة كال الطرفين 

بسلطة الطرف االخر على المستويين االقليمي 

والدولي .

لق��د اس��تمر اخت��الف وجهات النظ��ر بين 

الطرفين والس��يما فيما يخص الجانب السياسي 

والتكنولوج��ي ،فالواليات المتح��دة  االمريكية 

حاول ردع ايران وبوس��ائل عديدة منها فرض 

العقوب��ات واصدار قرارات المن��ع من امتالك 

الق��وة النووية لالغ��راض الس��لمية متخذة من 

هيمنته��ا عل��ى مجلس االم��ن واالم��م المتحدة 

كوس��يلة ضاغطة باتج��اه الحد من ق��وة ايران 

وبالتالي تاثيرها في المجالين االقليمي والدولي 

م��ن اب��رز واه��م الخالف��ات الت��ي نش��ات 

واس��تمرت كان الملف الن��ووي االيراني حيث 

اس��تمر عل��ى مدى حق��ب زمنية متع��ددة ونال 

الكثي��ر م��ن الجه��د من قب��ل الطرفي��ن ضمن 

حقب رئاس��ية ايرانية وامريكية متعددة ،اال ان 

الجانب االيراني ظل متمسكا في حقه بتخصيب 

وانت��اج اليورانيوم واالس��تفادة منه لالغراض 

التكنولوجي��ة على الرغم من الرفض االمريكي 

لكافة المشاريع االيرانية .

اال ان اي��ران وعن طريق ال��دول االوربية 

ومجلس االمن م��ن الحصول عل��ى الموافقات 

الرس��مية باالبق��اء عل��ى م��ا لديها م��ن اجهزة 

ومصانع ولكن حددت بشروط وفق اتفاق تموز 

.2015
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  الهوامش 
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2013،ص68.
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11� د.فكرت نامق وعبد الجبار كريم الزويني السياس��ة 

الخارجي��ة االمريكية حيال الخلي��ج العربي بعد عام 
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السابق نفسه ، ص325،
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16� فلينت ليفيريت،مصدر سبق ذكره ،ص6.
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18� فلينت ليفيريت،مصدر سبق ذكره ،ص8 .

19� د.فكرت نامق،وعبد الجبار كريم،مصدر سبق ذكره 

،ص342�343.

20� اي��ان ش��ابيرو ،نظرية االحتواء م��ا وراء االرهاب 

،ش��ركة المطبوعات للنش��ر ،بيروت ،ط1  2012 

، ص17.

21� فلينت ليفيريت،مصدر سبق ذكره ،ص10.

22� المصدر السابق نفسه ،ص11.
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الخارجية االمريكي��ة جمهورية وديمقراطية ،مركز 
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العالقات الخليجية- االمريكية 
في مرحلة ماسمي بـ ) ةكصرع  ةمكصا(

ا.م.د. عامر هاشم عواد )*(

)*(  مركز الدراسات االستراتيجية والدولية-جامعة بغداد

 المقدمة
ال من��اص م��ن الق��ول ان منطق��ة الش��رق 
االوس��ط، ومن ضمنها منطق��ة الخليج العربي، 
تع��د االبرز عالميا في خريطة الكرة االرضية، 
وبسبب من ذلك، ال تزال تلك المنطقة تعاني من 
تدخالت القوى الدولي��ة واالقليمية، وتعاني من 
الهشاش��ة، وال تزال الصراع��ات تفعل فعلهان 
وغير مس��موح لها ان تتمتع باالستقرار الدائم، 
كم��ا ان منطقة الخليج اضحت جهة رئيس��ة من 
جه��ات االخطار المتوقع تاثيرها على مس��تقبل 
الشرق االوس��ط وعلى استقرار العالم كله. وما 
االزم��ات المتكررة فيه اال دليل واضح على ان 
ناق��وس الخطر اخذ يدق، باس��تهداف العاصمة 
الس��عودية الرياض بصاروخ باليس��تي قيل ان 
الحوثيي��ن اطلق��وه، والتصعي��د المقابل من قبل 
السعودية، والتوتر في لبنان، والملف السوري، 
والص��راع داخ��ل العراق، وخ��روج قطر عن 
التواف��ق الخليج��ي، وقبل ذلك كل��ه واالهم منه 
الصراع العربي االس��رائيلي، كلها دالئل على 
ما تش��هده المنطقة من تصاع��د وتيرة االحداث 

فيها.

وق��د تعرضت المنطق��ة العربية لموجة من 
المطالب��ات الش��عبية نح��و التغيير اق��رب الى 
الثورات الجماهيرية ضد االنظمة الحاكمة بدات 
في تونس وال تزال مستمرة في سوريا واليمن، 
بيدان تل��ك الثورات لم تحق��ق النتائج المطلوبة 
م��ن التغيي��رن وظه��رت نتائج س��لبية متعددة، 
والب��د م��ن الق��ول ان النتائ��ج الس��لبية لموجة 
التغيي��ر العربية تاتت ج��راء عوامل عدة، منها 
ما يتعلق بموروث الداخل الذي تراكم لعقود من 
السياس��ات الدكتاتورية التي كان��ت عقيمة عن 
انجاب ارتقاء حضاري ومدني ووطني محض، 
االمر الذي افرز انكفاءا ش��عبيا عن االحس��اس 
باهمية االنتماء والشعور بالمسؤولية المشتركة. 
كماان العام��ل الخارجي له دوره الفاعل في ان 
تنحرف النتائج عن المطلوب، فهذا العامل وان 
تفاجأ بالتغيير المتسارع الخطى اال انه سريعا ما 
دخل على سكة التغيير وحاول ان يرتب االمور 
بما يضمن مصالح��ه االقليمية والدولية، ولذلك 
نرى ان الواليات المتح��دة وهي المقصودة في 
بحثنا عن��د الحديث ع��ن دور الفاعل الخارجي 
تدخل��ت كثيرا في ش��ؤون كل دولة حصل فيها 
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التغيير س��واء عبر القوة الخش��نة او عبر القوة 
الناعمة. 

لم تقف رياح التغيير عند حدود الغرب، بل 
اتجهت شرقا، حتى وصلت دول الخليج العربي، 
لك��ن، لم يك��ن تاثيرها كبي��را ، وبقيت االنظمة 
الملكي��ة الخليجية ثابتة ومس��تقرة، ولم تتاثر اال 
دولة واح��دة وهي البحري��ن وبتاثيرات جزئية 
فقط، بل والعكس قد يصح، فحركات االحتجاج 
في البحرين زادت من اللحمة الخليجية حينما تم 
تفعيل دور قوات درع الجزيرة بقيادة سعودية، 
ناهيك عن ان العالقات السعودية االمريكية بعد 
وص��ول الرئيس ترام��ب الدارة البيت االبيض 
تعمقت وترسخت واثبتت كما يقول المختصون 
بالشان السعودي والعارفون به انها عصية على 
التغيي��ر، وانها راس��خة ومتج��ذرة، واذكر في 
ندوة عن الخليج العربي اقامها قس��م الدراسات 
السياسية واالس��تراتيجية في بيت الحكمة، دعا 
المحاض��رون وف��ي مقدمتهم االس��تاذ الدكتور 
محمود علي الداود الدبلوماسي المختص بالشأن 
الخليج��ي الى اعادة توج��ه العراق صوب دول 
الخلي��ج العربية من جديد النه��ا مفتاح النجاح، 
وكان��ت الرؤي��ة صائبة وثاقبة، وه��ا هي اليوم 
تتضح مالمحها، فالعالقات الخليجية االمريكية 
تعود لمجراها الصحيح بعد س��نوات من البرود 
في عهد الرئيس الس��ابق اوبام��ا، بل وتفتح بابا 
م��ن جدي��د لع��ودة الع��راق للمنظوم��ة العربية 

وبدور يجب ان يكون فاعال.

اش��كالية البح��ث: يح��اول البح��ث معالجة 
اشكالية متأتية من التاثير الذي اصاب العالقات 
الخليجي��ة االمريكية في مرحل��ة الربيع العربي 
او مرحل��ة ادارة الرئي��س ب��اراك اوبام��ا، فقد 
تعرض��ت العالقات لمش��كلة التراجع واالحباط 

من الجانب الخليجي لتغير مسارها عن المسار 
الذي اعتادت العالقات الس��ير ب��ه منذ منصف 
القرن الماض��ي، وان تاثر العالق��ات الخليجية 
االمريكي��ة امر ال يخ��ص فق��ط الجانبين وانما 
يتع��داه للمنطقة برمته��ا بحكم تداخ��ل الملفات 

وتشابكها.

فرضية البحث:س��يعمد البح��ث للتعامل مع 
فرضي��ة مؤداه��ا ان اختيار الوالي��ات المتحدة 
اس��تراتيجية الن��أي بالنفس عن منطق��ة الخليج 
وتشجيع الفوضى وحركات التغيير في المنطقة 
العربي��ة ومنها الخلي��ج العربي اثر س��لبا على 
العالقات االمريكية الخليجية وتفاعل مع قضايا 
اخرى ادخلت العالقات البينية في مس��ار احتاج 
الج��راء تعدي��الت عليها بم��ا يخ��دم المصالح 

المشتركة.

اوال : حـــركات الربيـــع العربـــي والتوظيف 
االمريكي لمخرجاتها

اندلع��ت حركات االحتج��اج العربية اواخر 
عام 2010 وبدات م��ن تونس بالضد من نظام 
الرئ��س زين العابدي��ن بن علي وانتش��رت في 
المنطقة لتنتقل الى مصر وليبيا واليمن وسوريا 

والبحرين. 

لقد تناولت دراسات عديدة موضوع الربيع 
العرب��ي، ولك��ن جميعها تصب ف��ي رافد واحد 
وهو ان من اهم اس��باب الثورات الش��عبية ضد 

االنظمة الحاكمة امال في التغيير)1(:

ارتفاع نسبة التعليم ووعي االنا.

الشباب واالبواب المقفلة.

ثورة االتصاالت وتاثيرها.
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االنسداد السياسي.

الفقر والجوع.

تغول الدولة االمنية.

الهجرة والتواصل مع الغرب.

وعن��د ان��دالع الث��ورات العربي��ة، ظه��ر 
اتجاه��ان، االول ي��رى فيها مرحل��ة جديدة من 
الربيع س��تزهر غ��دا م��ورد، والبعض تخوف 
من مخرجاتها على اس��اس ان الفوضى س��تعم 
المنطق��ة. وفي ذلك يرى الدكتور عبد الحس��ين 
ش��عبان ان ثالثة مخاوف اساس��ية تس��للت الى 
الواجهة السياس��ية مع ح��ركات العربي، حيث 
ارتفاع قلق بعض الجهات والجماعات من القوى 
الديني��ة، بس��بب االعتب��ارات االيدلوجية اوال، 
والدينية والطائفية ثانيا، والسياسية واالجتماعية 
ثالث��ا. ولذلك الخ��وف من الفوض��ى الذي كان 
موازيا للخوف من القوى االس��المية)2(، كما ان 
الث��ورات اصبحت بمعناها الرمزي انقالبا على 
القبيل��ة او االثنية او الطائفية الحاكمة التي غالبا 
ما تكون قد شكلت النظام السياسي في الدول )3(.

دع��اة المنه��ج االول وجدوا ف��ي ذلك بحث 
ع��ن عق��د اجتماع��ي عرب��ي جديد م��ن خالل 
الدعوة الى افكار قيمية تس��تند اليها عملية اعادة 
بن��اء الدولة العربية على اس��س جيدة بعد عقود 
طويلة من الجمود السياسي، ال سيما في مرحلة 
م��ا بعداالس��تقالل ، ترافق معه��ا معظلة دائمة 
فحواها العالقة المنفصمة بين الحاكم والمحكوم 
ف��ي اغلب االوقات، فضال ع��ن ان القوى التي 
صنعت الث��ورات العربية لم تتب��ع اليديولوجيا 

محددة او لقيادة حزب او زعيم ملهم)4(

لك��ن دع��اة االتج��اه الثان��ي ونح��ن منهم، 
س��اد لديه��م تخوف من مح��اوالت التوظيف او 
االس��تغالل الخارجي لحركة التغيير في الوطن 
العرب��ي، وكان التخوف من دور القوى الكبرى 
الس��يما الواليات المتحدة من الدخول على خط 
التغيير وحرف بوصلته بما يخدم مصالحها هي 
ال مصالح القائمين بهن االمر الذيس��يفرغها من 
محتواها الحقيقي، لذلك كان السؤال االبرز: اي 
تغيير تفكر به واش��نطن وماذا تريد من المنطقة 
العربي��ة؟ ال فيما يتعلق بعالقة الحاكم بالمحكوم 
وحسب، بل وبمجمل القضايا التي تهم المصالح 
االمريكية ومنها الصراع العربي الصهيوني)5(.
بناء على ماتقدم، يمكن القول ان الدور االمريكي 
بدا واضحا في ماحصل في المنطقة من تغيير،  
اذ اس��تغلت الوضع الذي كانت يعيش��ه الشباب 
العرب��ي)6(  وحالة الرفض للسياس��ات الداخلية، 
االمر الذي دفعهم للتظاهر واالحتجاج، واتضح 
هذا الدور في مصر، وليبيا ،واليمن،  وسوريا، 
وقد اتضح من مجريات االحداث ان لعبة دولية 
كبي��رة وخطيرة تقودها الوالي��ات المتحدة ضد 
س��وريا هدفها اضعافها وتقزيم دورها، وهاهي 
س��وريا في العام 2017 تعيش حالة من الدمار 
والفوضى ومسرح للتدخالت االقليمية والدولية.

ولنأخ��ذ مص��ر مث��اال، فبي��ن ال��رأي الذي 
يرى« ان الوالي��ات المتحدة لم تبتعد عن اللعبة 
في مص��ر حماية لمصالحه��ا«)7( . والرأياالخر 
ال��ذي يقول » لقد جاءت الثورة المصرة مفاجئة 
لجمي��ع المراقبين، وبالذات للجن��ة التي كان قد 
ش��كلها الرئي��س اوبام��ا برئاس��ة دينيس روس 
لدراس��ة احتمال قيام ث��ورات واظطرابات في 
البل��دان العربية)8(. ف��ان الموقف االمريكي وان 
اتس��م بالتذب��ذب)9( ، لكنه اخ��ذ بالنظر المصالح 
االمريكي��ة وليس الدفاع ع��ن الديمقراطية التي 
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ادعوها، والمصالح التي تبنتها ادارة اوباما هي 
ترك االمور للتغير حت��ى لو صاحبته الفوضى 
فف��ي النهاية س��يحكم الط��رف االكث��ر تواجدا 
وانتش��ارا. وهنا علينا ان ال ننس��ى ان الواليات 
المتح��دة دول��ة ال تحت��رم ال��راي الديمقراطي 
للش��عوب اذا لم يكن في صالحها، فهي افش��لت 
النتص��ار  افض��ت  ديمقراطي��ة  تجرب��ة  اول 
االشتراكييين عبر صناديق االنتخاب في تشيلي 
عندم��ا قام��ت بانقالب عس��كري ض��د حكومة 
الليندي بامر من هنري كيس��نجر بعد ان عانت 
تلك الحكومة مصاعب اقتصادية كبيرة ابتدعتها 
الواليات المتحدة االمريكية. والكذب االكريكي 
يجد له من يسوقه وهو االعالم، اذكر هنا كلمات 
جميل��ة للرئيس الراحل هوغو ش��افيز  فحواها 
»ان المس��ؤول عن االكاذيب وتصويرها بشكل 
سلبي في امريكا واوربا هو االعالم، الفايننشال 
تايم��ز والبي بي س��ي وال س��ي ان ان ، وهي 
اكاذي��ب دفاعا عن مصالح اولئك الذين يريدون 

ان يبقوا هم اسياد العالم« )10(.

وهنا دخل موضوع نش��ر الديمقراطية على 
الخط، فتحت هذه الحجة وحجة الحرية وحقوق 
االنس��ان عمدت الواليات المتح��دة للبحث عن 
ادوات اخرى للسيطرة والهيمنة بعيدا عن ادوات 
االحتالل التقليدي للسيطرة االمبريالية، اذ كانت 
واشنطن تس��عى للهيمنة العس��كرية والسياسية 
واالقتصادي��ة عل��ى الع��راق والمنطقة وبس��ط 
نفوذه��ا، وكان ما يعل��ن ان الوالي��ات المتحدة 
تري��د القضاء عل��ى االرهاب واح��داث التغيير 
الديمقراطي، وفي س��بيل ذلك وجدنا ان الرئيس 
بوش االبن مثال قام بتبني  ما سمي) استراتيجية 
تقدمي��ة للحرية( وطلب م��ن الصندوق الوطني 
للديمقراطية NED  تخصيص مبلغ 40 مليون 
دوالر من ميزانية الصندوق المخصصة للشرق 

االوسط، وبحساب االرقام فان ذلك يعادل ما تم 
انفاقه خالل سنوات التغيير في صربيا مجتمعة. 
وفي س��بيل ذلك ايضا روج الوزير كولن باول 
لما سماها ) المبادرة االمريكية للديمقراطية في 
العالم العربي( وقد خصصت االدارة االمريكية 
مبلغ 29 مليون دوالر لتنفيذها، واس��تمر انفاق 
االم��وال التي لم يك��ن هدفها الحقيق��ي التحول 
الديمقراط��ي بق��در م��اكان الهدف ايج��اد بيئة 
داخلية في العراق وبلدان الش��رق االوسط تقبل 

بالمشاريع االمريكية للمنطقة.

وفي س��بيل تحقيق االه��داف ذاتها، ظهرت 
دراسات كثيرة ترسم للواليات المتحدة مسارات 
التحرك ، لكننا في هذا الصدد نش��ير الى واحدة 
من اهم تلك الدراسات رغم قدمها فهي صدرت 
عام 2003، ونقول اهم الننا نراها واقعية وقابلة 
للتطبيق في الس��نوات القادمة على العراق، تلك 
الدراس��ة التي اعدت بناء على طلب من  وكالة 
االس��تخبارات االمريكية ، وعنوانها »االسالم 
والمص��ادر  الش��ركاء  الديمقراط��ي،  المدن��ي 
واالس��تراتيجيات« ، وتكم��ن اهميته��ا في انها 
بمثاب��ة مس��ح جيولوج��ي لمعال��م المجتمع��ات 
االس��المية من الداخل بحثا عن شريك مستقبلي 
يمكن ان يحقق المرامي االمريكية، وقد قس��مت 
الدراس��ة الكت��ل االس��المية الفاعلة ال��ى أربع 

وهي)11( ّ:

االصوليون او الراديكاليون: وهؤالء يرفضون 
القيم الديمقراطية والثقافة الغربية المعاصرة.

التقليديون: ويسعى هؤالء نحو مجتمع محافظ، 
ويرتابون في دعوات الحضارة واالبتكار)ومن 

بينهم تيار االسالم السياسي(

الحداثيون: يريدون ان يصبح العالم االسالمي 
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جزءا م��ن الحداث��ة العالمية وتحديث االس��الم 
)ومنهم تيار فتح اهلل غولن في تركيا(.

العلماني��ون: وقال��ت الدراس��ة عنه��م انهم 
افض��ل م��ن يمك��ن ان يكونوا ش��ريكا رئيس��يا 
للواليات المتحدة داخل العالم االسالمي، اال ان 
الدراس��ة ذاتها اوصت صانع القرار االمريكي 
بعدم تفضيل التحالف معهم لس��ببين: ان اغلبهم 
ذو توجه��ات مناهضة لالمرك��ة وانهم قوميون 
او يس��اريون، وثانيا الن عددهم قليل وهم اقلية 
داخل تلك المجتمعات. وبالتالي فالدراسة فضلت 
التعامل مع االس��الميين، ومالم تذكره الدراس��ة 
وفهمت��ه االداراة االمريكية انها يجب ان تهيء 

المسرح لتقبل صعود العلمانيين للسلطة.

لق��د تبن��ت ادارة الرئي��س اوبام��ا نظري��ة 
الفوض��ى الخالق��ة لكونداليزا راي��س الوزيرة 
الس��ابقة للخارجية في عهد بوش االبن الرئيس 
االمريك��ي، وعم��دت لتطبيقه��ا عل��ى المنطقة 
العربية، ونتج عن ذلك كثير من السلبيات، ربما 
احدها ما اطلق عليه الدكتور عبد السالم بغدادي 
اس��تاذ العلوم السياس��ية بجامعة بغ��داد) العرق 
طائفية(، وه��ي ماقامت عليه الدولة في العراق 
بع��د ع��ام 2003 وارادت الوالي��ات المتح��دة 
تعميمه في مرحلة الربيع العربي، وليس قيامها 
على اس��اس قاعدة المواطنة وتحقيق الش��راكة 
السياس��ية الفاعلة والحقيقية بين جميع مواطنيها 

دون تفريق )12(. 

وه��ذه القضية ل��م تبدأ مع رايس وحس��ب، 
فعندم��ا كت��ب برن��ارد لوي��س مق��ال ) ج��ذور 
الغضب االس��المي( ، اس��تقبل المق��ال باهتمام 
واس��ع محليا ودولي��ا وكان له تاثي��ر بالغ على 
تصورات الغرب بالنسبة لالسالم المعاصر)13(.
وتصادف ف��ي تاريخ مقارب لتاريخ كتابة مقال 

لويس ان اعطى الخبير االستراتيجي االمريكي 
رالف بيترس للشرق االوسط الحدود التي يرى 
انها عادلة ف��ي مقال بعنوان ) الحدود الدموية.. 
كيف يمكن رؤية الشرق االوسط بشكل افضل( 
تضمن��ت خريطة جدي��دة مفصلة على اس��اس 
عرق��ي ومذهب��ي. وعلى ض��وء ه��ذه القاعدة 
تفت��رض خريطة الش��رق االوس��ط الجديد في 

خطوطها العريضة)14(:

اوال: تج��اوز التقالي��د السياس��ية والمحرمات 
الس��ابقة عبر اقامة دولة تقتط��ع لها مناطق في 
ش��مال العراق وجنوب شرق تركيا واجزاء من 

سوريا وايران.

ثانيا: تقس��يم ماتبق��ى من العراق ال��ى دولتين 
شيعية وس��نية، يضاف للدولة الش��يعية مناطق 
م��ن غرب اي��ران ومن ش��رق الس��عودية التي 
س��يقتطع منها ايضا المناط��ق الغربية المحاذية 
للبح��ر االحمر التي تضم االماكن المقدس��ة في 
مك��ة والمدين��ة في دولة مس��تقلة تكون ش��بيهة 
بالفاتي��كان، وض��م جزء من مناطق الس��عودية 
الش��مالية الغربي��ة ال��ى االردن ومحاول��ة دفع 
اس��رائيل لحدود ما قب��ل ال 1967، مع ادخال 

تعديالت لحفظ امنها.

وعل��ى الرغم من ان االدع��اء بان خريطة 
بيترس ال تمثل وجهة نظر االدارة االمريكية اال 
انها تدرس في منهج التخطيط االستراتيجي في 
كلي��ة ضباط الناتو العليا ف��ي روما بعد اجازتها 
من االكاديمية العس��كرية االمريكية التي يعمل 
به��ا رالف بيت��رس. وقد اثار ع��رض خريطة 
بيت��رس في كلية الناتو العس��كرية حفيظة تركيا 
التي انده��ش ضباطها اثناء دراس��تهم فيها من 
رؤية بالدهم وقد تغي��رت حدودها الحالية، مما 
دفع رئيس اركان الجيش التركي السابق )بشار 



دراسات سياسية واستراتيجية   ةملك / 35  148

بيوكان��ت( ال��ى االتص��ال بنظي��ره االمريكي 
معربا عن احتجاجه على عرض هذه الخريطة 
المش��وهة للش��رق االوس��ط.وبالرغم م��ن ان 
الكثيرين لم يصدقوا قدرة الواليات المتحدة على 
اكمال هذا المشروع » الشرق االوسط الجديد« 
اال ان المشروع بدأ بالتجسيد الفعلي على ارض 
الواقع بيد ان االختالف الذي طرأ عليه هو البدء 
بخطواته االولى من العراق وليس من لبنان كما 

اعلنت رايس)15(.

ويرصد البعض وتاكيدا لما س��بق ان اعالن 
المصطلح ) الش��رق االوس��ط الجدي��د( من تل 
ابي��ب ليحل محل المصطلح الس��ابق ) الش��رق 
االوس��ط الكبي��ر( و تطبي��ق هذا  االع��الن يتم 
عل��ى مراحل عديدة هدفها خل��ق فوضى وعدم 
اس��تقرار وعن��ف دم��وي يمت��د من لبن��ان الى 
فلس��طين وس��وريا والع��راق والخلي��ج العربي 
وايران وحدود افغانس��تان  بغية  تقس��يم منطقة 
الش��رق االوس��ط الجهاض اي مش��روع لقيام 

وحدة بين الدول العربية.

لق��د س��اندت الوالي��ات المتح��دة صع��ود 
االس��الميين نحو قمة هرم الس��لطة وهذه احدى 
مميزات اللعب��ة االمريكية ، ففضال عن الهدف 
المش��ار اليه بترك المنطقة في فوضى عارمة، 
ف��ان الس��بيل االخ��ر ه��و التش��جيع االمريكي 
لوصول االس��الميين لرأس الس��لطة في الدول 
العربي��ة الت��ي يج��ري فيه��ا التغيي��ر، لتحقيق 
السياس��ي  التس��قيط  بقص��د  االول  غرضي��ن: 
لالسالميين لدى الشعوب العربية، فاذا ما وصل 
االس��الميون فانه��م الب��د ان يطبقوا الش��ريعة 
االس��المية الن ذلك امر واجب شرعا، ومن ثم 
فان تطبيق الش��ريعة االسالمية بحذافيرها على 
ش��عوب مختلف��ة االتجاهات والمي��ول ومتعددة 

االديان ، وش��عوب الفت العلمانية عقودا طويلة 
قد يقود ذلك – وه��و مايريده االمريكان- لخلق 
صراع��ات بي��ن االس��الميين وبي��ن االخري��ن  
الرافضي��ن ، صراعات س��تفضي الى الحد من 
الشعبية العريضة التي يتمتعون بها في المنطقة 

العربية. 

الغ��رض الثان��ي ه��و التوظيف السياس��ي 
لالس��المين ولدوره��م. حيث تس��عى الواليات 
المتحدة لتوظيف صعود االسالميين على راس 
الس��لطة الغراض تخدم المصال��ح االمريكية، 
وال يج��ب ان يفه��م م��ن ه��ذا ان االس��الميين 
س��يخدمون االمريكان رغب��ة وطوعا بالخدمة، 
ولكن ما اقصده ان الواليات المتحدة س��توظف 
هذا الصعود بما يخدم مخططاتهم. كيف سيكون 

هذا؟ وذلك عبر االتي)16(:

اقامة دول في المنطقة على اس��اس ديني تحت 
حك��م االس��الميين. ان اقام��ة مثل ه��ذه الدول 
ستس��قط الحج��ج العربي��ة برفض اقام��ة دولة 

اسرائيل على اساس ديني يهودي

نقل الصراع المحوري في المنطقة من صراع 
عربي- اسرائيلي الى صراع سني- شيعي، بين 
العرب وبين ايران،وس��تعمد الواليات المتحدة 
لضرب المس��لمين ببعضهم مما يترك اسرائيل 

قوة وحيدة في المنطقة.

ان صعود االس��الميين لراس الس��لطة سيخدم 
مش��روعا فكري��ا يمك��ن تس��ميته ب��� )العولمة 
المضادة( وهو مشروع قد يكون مرتبطا باثبات 
صح��ة نظرية ص��دام الحض��ارات التي تحدث 
عنها صاموئيل هنتنغت��ون بدايات العقد االخير 

من القرن المنصرم. 

وبالنتيج��ة، ف��ان الوالي��ات المتحدة وظفت 
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مخرج��ات التغيي��ر العرب��ي لصالحه��ا، وب��ل 
احرفت بوصلتها في غير االتجاه الصحيح، ولم 
ترفض ان تؤثر تلك التحوالت على حلفاءها في 
دول الخليج العربي، االمر الذي ادخل العالقات 
االمريكي��ة الخليجي��ة في وضع جدي��د، وهو ما 

سنناقشه في الفقرة القادمة من البحث.

ثانيـــا : تاثير حـــركات الربيـــع العربي على 
العالقات االمريكية الخليجية

اذا كان البع��ض يص��ف الثورات الش��عبية 
بالق��ول انها جزء من حرك��ة التاريخ التي تتقدم 
في مس��ارات متعرجة تشهد خطوات الى االمام 
واخرى الى الخلف، وتطورات تقدمية واخرى 
ارتدادي��ة، وصع��ودًا لق��وى ثورية، ث��م يخلفه 
تكتل لقوى مض��ادة داخلية او خارجية تحاصر 
الم��د الثوري في البداي��ة، وتوقفه احيانا، االمر 
الذي يجع��ل الثورات امام طريقي��ن، اما تحقق 
اهدافه��ا)17( ، او الفش��ل واالنحراف عن الهدف 
االساس، فان ثورات الربيع العربي ليست بعيدة 

عن هذا التوصيف .

وبم��ا ان دعوات االصالح الش��عبية لم تكن 
لتس��تثني عدد م��ن دول الخليج العربية الس��يما 
الس��عودية والبحري��ن، وبم��ا ان ادارة الرئيس 
ب��اراك اوبام��ا اعلن��ت وقوفه��ا م��ع دع��وات 
االصالح ض��د االنظمة غير الديموقراطية، اذا 
كان لزامًا ان تتاثر العالقات االمريكية الخليجية 

بهذا التغيير الذي طرأ على االوضاع العربية.

وعليه، شهدت العالقات االمريكية الخليجية 
السيما العالقات االمريكية السعودية باعتبارها 
االس��اس الذي تقاس عليه العالق��ات االمريكية 
الخليجي��ة نوع��ا من الب��رود والجف��اء ، رافق 
ذلك على مس��ار محاذي تحس��نًا ف��ي العالقات 

االمريكي��ة االيراني��ة تت��وج فيما بع��د باالتفاق 
النووي بين الطرفين االمر الذي زاد من الفجوة 

بين دول الخليج العربية والواليات المتحدة.

اذا، وطالما ان المدة الزمنية للبحث هي مرحلة 
الربيع العربي وطالم��ا ان احداث تلك المرحلة 
الت��زال اثارها قائمة بدليل االح��داث في اليمن 
وس��وريا،؛ فان تركيزنا سيكون على شرح تلك 
العالقات في فت��رة اوباما ونعرج ايضا على ما 
مض��ى من عه��د ادارة الرئي��س دونالد ترامب 

التي بدات في 2017/1/20، رسميا.

ان االش��كالية االبرز التي مي��زت توجه ادارة 
الرئي��س اوبام��ا نحو منطقة الش��رق االوس��ط 
والخليج العربي تتمثل في نقطتين: االنس��حاب 

والفوضى.

االنس��حاب، هو تكتي��ك اتبعه الرئي��س اوباما 
فحواه ع��دم االنغماس في ش��ؤون المنطقة كما 
كان الحال سابقًا اي عدم االنغماس كما كان حال 
السياس��ة االمريكية في عه��د ادارة بوش االبن 
وه��ذا االتجاه اتبع لس��ببين: االول، للدراس��ات 
التي عمدت الى توجيه السياسة االمريكية بعيدًا 
عن منطق��ة الخليج العربي وتحديدًا نحو منطقة 
ش��رق وجنوب ش��رق اس��يا والمحيط الهادي، 
والسبب الثاني هو توسيع التوجه االمريكي نحو 
النفط الصخ��ري االمر الذي قلل من اهمية نفط 

الخليج العربي.

وفيما يخ��ص الفوضى فان ادارة اوباما تركت 
الفوض��ى تعم المنطقة حس��ب نظرية كونداليزا 
رايس الفوضى الخالق��ة، ولذلك نجد ان العنف 
المس��لح وتمدد داع��ش والحوثيين كلها حصلت 
ام��ام انظ��ار االدارة االمريكي��ة، ول��م تفعل ما 

يستجوب لوقفه.
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م��ن هنا نظ��ر كال الطرفين الوالي��ات المتحدة 
ودول الخلي��ج العرب��ي الس��يما الس��عودية- اذا 
ما اس��تثنينا قط��ر التي ش��كلت رأس حربة في 
المخط��ط االمريك��ي- ال��ى االخر نظ��رة عدم 
الرضى والش��ك. وقد ب��ررت الواليات المتحدة 
ت��رك دعمه��ا لالنظم��ة الخليجية بالسياس��يات 
غير الرش��يدة وس��يطرة االنظمة الملكية حيث 
االزمات البنوية التي تولدت من تلك السياسات 
وه��ي نت��اج ثقافة تاريخي��ة غير قابل��ة للتطور 
واالندم��اج بعص��ر العولم��ة)18(، وتحدثت عن 
مش��اكل ثؤثر على الداخل الخليجي ابرزها تلك 
الفجوة ف��ي الثراء بين االغنياء واولئك الذين لم 
تتحسن احوالهم بدرجة كبيرة، اضافة للمطالبين 
بالتمسك باالس��الم االصولي، والذين سيدخلون 
ف��ي صراعات مؤكدة م��ع التوجهات العصرية 
داخ��ل ال��دول الخليجية، وهناك جه��ات مهتمة 
باعادة رس��م المنطق��ة وفقا للتوجه االس��المي 

الراديكالي الذي يحركها)19(.

ومن جانب اخر، فان الواليات المتحدة رأت 
ف��ي ايران طرفا لديه ممكن��ات افضل لالندماج 
يس��اعده ف��ي ذل��ك عاملي��ن، الثقاف��ة الش��يعية 
المنفتح��ة بدرج��ة اكب��ر م��ن نظيرتها الس��نية 
وكذلك تداول السلطة باالسلوب الديموقراطي،  
وما مش��كلة ايران كما كان��ت ترى ادارة اوباما 
اال بوجود تيار متشدد ستعمل الواليات المتحدة 
عل��ى مواجهت��ه،  وال باس م��ن ان يدفع النظام 
االقليمي العرب��ي والخليجي جزءا من ثمن هذه 

المواجهة)20(.

ان اي تحلي��ل علمي لدراس��ة اس��باب تبني 
اوباما لالبتعاد عن ما الفته السياس��ة االمريكية 
تجاه الخليج ال بد ان ياخذ بنظر االعتبار االزمة 
التي كانت تعيش��ها السياس��ة االمريكية. ويبدو 

ان اوبام��ا اس��تبق فهم تلك االزم��ة قبل مراكز 
الدراس��ات االمريكية التي اشارت لها متاخرة. 
وحين نقرأ التوصيات الت��ي خلص اليها تقرير 
مؤسس��ة ران��د االمريكي��ة بتاريخ 23 نيس��ان 
2016، والموس��وم » القوة القسرية : مواجهة 
االع��داء دون اللج��وء الى الح��رب« والمتعلق 
بتوظيف ما اسماه القوة القسرية كوسيلة لتحقيق 
اه��داف االس��تراتيجية االمريكي��ة والت��ي تقف 
ف��ي مقدمته��ا البقاء ق��وة مهيمنة وقائ��دة للنظام 
الدول��ي، فان��ك قد تده��ش لما وص��ل اليه حال 
الوالي��ات المتحدة من وهن، للدرجة التي تجعل 
المفكرين والباحثين االستراتيجين في الواليات 
المتحدة يفكرون باس��تخدام وسائل غير الوسيلة 
العسكرية امال في الوصول للهدف المشار اليه، 
وهو االمر الذي يخالف منطق التاريخ الكوني، 
من جهة، ويخالف المنطق الذي نش��ات به دولة 
الواليات المتحدة، ث��م تحولت الى امبراطورية 
م��ن خالله من جه��ة اخ��رى. فالمخالفة لمنطق 
التاري��خ الكون��ي متأتي��ة م��ن ان تاري��خ  قيام 
االمبراطوري��ات مترتب��ط باالس��تخدام العنيف 
للق��وة العس��كرية وهو امر لم تخ��رج عنه حتى 
االمبراطوري��ة االس��المية التي يرتبط اس��مها 
باالس��الم والس��الم- والحقيقة انه لو لم تستخدم 
تل��ك االمبراطوري��ات القوة العس��كرية لتركيع 
المنافس��ين لم تك��ن لتصل الى مرحلة الس��يادة 
االمبراطوري��ة-. وفيما يخ��ص مخالفة المنطق 
الذي نش��ات عليه الواليات المتحدة االمريكية، 
فه��ي ل��م تنش��أ اال باالس��تخدام العني��ف للق��وة 
ابت��داء من تكوين المس��تعمرات الثالث عش��ر 
االول��ى، م��رورا بح��رب االس��تقالل 1776-
1781 وص��وال الحتالل م��كان االمبراطورية 
البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية. اذن، ثمة 
مش��كلة تواجهها الواليات المتحدة، واذا ما قمنا 
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بربط مشكلة الواليات المتحدة مع رؤية المفكر 
االمريكي بول كندي حول القوى العظمى حينما 
شبه تلك القوى باالفراد حينما يكبرون ليصبحوا 
شبابا ثم رجاال ثم ش��يوخا لتكون بداية النحدار 
قوتهم، يصل االمر بنا للتساؤل: هل ان الواليات 
المتح��دة وصل��ت لمرحلة الش��يخوخة؟ لدرجة 
تجع��ل منه��ا تتخوف من القيام بعمل عس��كري 

ضد قوة اقليمية مثل ايران كما قال التقرير؟)21(

ان اس��اس الخالف االكبر الذي نش��ب بين 
دول الخلي��ج العربي وبي��ن  الواليات المتحدة، 
يدور حول سياسة الرئيس اوباما المستندة للقوة 
الناعم��ة)22( في التعام��ل مع البرنام��ج النووي 
االيراني الذي لم ترض دول الخليج بان تتساهل 
الواليات المتحدة معه. والن هذا الموضوع مهم 

جدا نرى من الضروري التوسع فيه قليال.

نشبت االزمة النووية االيرانية ،عقب اقدام 
ايران على تطوي��ر قدراتها في مجال تخصيب 
اليوراني��وم ،وذل��ك حينم��ا اتضح ف��ي أواخر 
ع��ام 2002 ان الحكوم��ة االيراني��ة تقوم ببناء 
منش��أتين س��ريتين االولى لتخصيب اليورانيوم 
بالغرب من مدينة ناتن��ز ، والثانية إلنتاج الماء 
الثقي��ل بالق��رب من مدين��ة أراك الواقعة غرب 
طهران ،من دون اب��الغ الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وقد تأكدت هذه المزاعم من خالل صور 
االقمار الصناعية االميركية.ومنذ ذلك التاريخ، 
انتشرت اراء كثيرة حول التعامل االمريكي مع 
ايران، تراوحت بين رسم الخطط العسكرية، او 
بي��ن الداعين للحلول الس��لمية. وبعد مفاوضات 
طويلة، توصل الطرفان  الى االتفاق االول عام  
2013 )23(، وم��ن ثم إعالن االتفاق النووي بين 
إيران ومجموعة الدول الس��ت ف��ي فيينا تموز 

.2015

 ان هذه االتفاقي��ة تأتي تتويجًا للدبلوماس��ية 
الس��رية التي مارس��تها إيران مع الغرب خالل 
العق��د المنص��رم، ويمك��ن القول ب��أن اإلنجاز 
األكب��ر لهذه االتفاقي��ة يتمثل في دخ��ول إيران 
ن��ادي الدول النووية في ظل برنامج »س��لمي« 
واعت��راف األم��م المتح��دة به��ا كدول��ة تمتلك 
قدرات نووية س��لمية، حيث نجحت طهران في 
إقن��اع ال��دول الغربية بالموافقة على اس��تمرار 
أنش��طة منش��آتها النووية واالحتف��اظ بحقها في 
التخصي��ب، إضاف��ة إلى حف��ظ البن��ى التحتية 
النووية اإليرانية، دون المس��اس بأجهزة الطرد 
المركزي، واس��تمرار أنشطة البحث والتطوير 
فيما يتعلق بأجهزة الطرد الرئيسية والمتطورة، 
مما يمه��د لتحولها إلى أحد أه��م الدول المنتجة 
للطاقة النووية، وخاصة فيما يتعلق باليورانيوم 
المخص��ب والماء الثقي��ل، واالحتفاظ بحقها في 
دخ��ول األس��واق العالمية وإلغاء جمي��ع القيود 

على تصدير وتوريد المواد النووية.

ان االعت��راف الدولي باي��ران نووية يعني 
االعت��راف بدوره��ا االقليمي الذي ع��اد مهما 
للغاية في حلحلة القضايا العالقة، ولذلك نجد ان 
دول الخليج العربية توجس��ت خيفة من االتفاق 
النه رجح كفة ايران ف��ي بعض االمورن رغم 
ان االتفاق اليعن��ي ان ميزان القوة اصبح يميل 
اليران اكث��ر من القوى االخ��رى. من هنا فان 
الموقف الخليجي لم يكن واحدا، فعلى مس��توى  
موقف مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة إقليمية 
نجد انه غلب عليه فكرة »الموافقة المشروطة« 
حيث رحب المجلس ال��وزاري الخليجي خالل 
اجتماع��ه ف��ي الكويت ف��ي 27 تش��رين الثاني 
2015 باالتف��اق بي��ن ال��دول الكب��رى وإيران 
بش��أن برنامجه��ا الن��ووي، ش��ريطة أن يكون 
مقدم��ة للتوص��ل إلى حل ش��امل له��ذا الملف، 
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كم��ا دعا المجل��س إلى التعاون الت��ام مع وكالة 
الطاق��ة الذري��ة. أما فيما يتعل��ق بمواقف الدول 
الخليجي��ة الفردي��ة، ال يوج��د موق��ف خليج��ي 
موحد من ه��ذا االتفاق، فثم��ة تباينات واضحة 
فيم��ا بينها تج��اه اتفاق جنيف ، حيث س��ارعت 
اإلمارات والكويت وقط��ر والبحرين للترحيب 
بهذا االتف��اق، أما الموقف الس��عودي فقد غلب 
علي��ه التوجس الصريح ف��ي بداية اإلعالن عن 
االتف��اق، ثم حدث تحول في الخطاب الرس��مي 
الس��عودي إلى القب��ول المش��روط حيث أكدت 
الحكومة الس��عودية خ��الل اجتماعه��ا في 25 
تش��رين الثاني الماضي أنه إذا توافرت حس��ن 
النوايا فيمكن أن يشكل هذا االتفاق خطوة أولية 
في اتجاه التوصل لحل ش��امل للبرنامج النووي 
اإليران��ي.  أن ثمة تخوف��ات خليجية بأن يكون 
هذا االتفاق غير قاصر عل��ى البرنامج النووي 
اإليراني)24(، بل يش��مل ملف��ات إقليمية تعتبرها 
أح��د األوراق الرئيس��ية س��واء في س��وريا أو 
لبنان أو العراق أو اليمن تم التباحث بش��أنها في 
المباحثات السرية، بما يمنح إيران أدوار تدخليه 
متزايدة ف��ي الملفات اإلقليمي��ة، ويمنح االتفاق 

طهران هامشًا أكبر للمناورة.

يبق��ى م��ن المه��م، الق��ول ان اس��ئلة كثيرة 
طرحته��ا دول الخلي��ج: لماذا لم تهت��م الواليات 
المتحدة لموقف السعودية وهي الحليف العربي 
االه��م ف��ي المنطق��ة ال��ذي يرف��ض التس��اهل 
االمريك��ي م��ع اي��ران؟ ه��ل ان زي��ادة التوتر 
في العالقة بين الس��عودية واي��ران هو غرض 
امريكي الدخال المنطقة في توترات طائفية بما 

يخدم مصالح اسرائيل؟

وبس��بب مما تق��دم، نظر الجان��ب الخليجي 
بش��ك وريبة وعدم ارتي��اح للموقف االمريكي، 

اذ ع��دت دول الخلي��ج ذلك تس��اهال من الويات 
المتح��دة تجاه ايران، وتخل��ي الواليات المتحدة 
عن وعوده��ا بدعم دول الخلي��ج والحفاظ على 
الت��وازن االقليم��ي لصال��ح دول الخلي��ج وهذا 
الش��ك جاء النه��ا وجدت ان الوالي��ات المتحدة 
س��محت اليران بامت��الك التكنولوجي��ا النووية 
وه��و ما ع��د اعترافا دوليا باي��ران نووية على 
الساحل الشرقي للخليج العربي واعترافا غربيا 
بدور اي��ران االقليمي ب��ل ان الواليات المتحدة 
في عهد ادارة اوباما ابعدت صفة االرهاب عن 
اي��ران فيما الصقتها بالعرب. من جانب اخر ان 
التخوف الخليج��ي من تداعيات االتفاق النووي 
ال يع��ود الى التوجس م��ن محاولة ايران خرق 
االتف��اق واس��تئناف البرنامج فه��ذا امر صعب 
للغاي��ة ف��ي ض��ل رقاب��ة صارمة م��ن مجلس 
االمن، ولكن الخشية متاتية من اعتقاد ايران ان 
التحس��ن في العالقات وعقد الصفقات التجارية 
واالستثمارية » يشجعها على االعتقاد بان فوائد 
اي��ران ) الدولة( التي تق��در بباليين الدوالرات 
تمكنه��ا من تمويل اي��ران ) الث��ورة( لعملياتها 

وتدخالتها في شؤون المنطقة« )25(

ان السياس��ات االمريكي��ة ف��ي عه��د ادارة 
اوباما وعند اجراءها لتحوالتها الشرق اوسطية 
ذهبت الى ابعد م��ن البراغماتية المتوازنة التي 
طالم��ا مي��زت سياس��ات االدارات االمريكي��ة 
المتعاقب��ة التي كان فحواه��ا تحقيق توازن قائم 
على توزيع االدوار بين الفاعلين، ذلك ان ادارة 
اوبام��ا انتهجت تكتي��ك قوامه ع��زل كل ازمة 
وتجريده��ا من تش��ابكاتها وتعقيداته��ا االقليمية 
وفصله��ا عن جذورها الحقيقي��ة والتعامل معها 
من منطق المكس��ب للواليات المتح��دة والثمن 
مدف��وع م��ن الق��وى االخ��رى)26( ولذل��ك وفق 
المنط��ق ه��ذا عزل��ت االزم��ة االيراني��ة مثال 
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عن موض��وع العالقات االمريكي��ة –الخليجية 
وكأنهما منفص��الن بينما ان الملفين يصبان في 
رافد واحد وهو استقرار منطقة الشرق االوسط.

وبس��بب من التش��كك الس��عودي بالسياسة 
االمريكي��ة مدعومًا بخيبة االم��ل التي اصابت 
الخليجي��ون عندم��ا احجم��ت ادارة اوباما عن 
ف��رض عقوبات عل��ى ايران بس��بب برنامجها 
الصاروخي في شهر كانون االول عام 2012، 
ومن وجهة نظر الس��عودية فان هذا النمط الذي 
اتبعته ادارة اوباما سبب هزات عنيفة للعالقات 
االمريكية – الخليجية، بينما نظرت ادارة اوباما 
للموض��وع عل��ى ان��ه محاولة لتحقي��ق توازن 
صح��ي ف��ي العالقات، عك��س الس��عودية التي 
وجدت فيه خيانة وابتعاد عن التزامات الواليات 
المتح��دة تجاه المنطقة، وفي ذلك قال ولي العهد 
الس��عودي االمير محمد بن سلمان في حوار مع 
مجلة ايكونومس��ت ان الوالي��ات المتحدة ينبغي 
عليه��ا ان ت��درك انها الق��وة االولى ف��ي العالم 
وان تتص��رف وف��ق ه��ذا االس��اس)27( . وكرد 
على سياس��ة اوباما، عمدت  الس��عودية والدول 
الخليجية ال��ى اتخاذ اجراءات ل��م تكن معهودة 
سابقًا منها صياغة السعودية الستراتيجية بديلة 
لتأمين امنها الوطن��ي تنطلق من االعتماد على 
بدائ��ل ذاتية وأقليمية تبتع��د فيها عن البقاء رهنًا 
للقرارات االمريكية، وهذا الس��لوك الس��عودي 
جاء بع��د سياس��ات ادارة اوبام��ا الناعمة تجاه 
ايران منذ عام 2012 بعد ان علمت الس��عودية 
بفتح الواليات المتحدة لقنوات حوار س��رية مع 
اي��ران االمر ال��ذي حذر منه وزي��ر الخارجية 
الس��عودي الراح��ل س��عود الفيص��ل بالقول ان 
اي��ران ينبغي اال تحصل على صفقة لتس��تحقها 
في حين قال مس��ؤول المخابرات السابق تركي 
الفيص��ل ان المملك��ة يمك��ن ان تب��دأ برنام��ج 

تخصيب اليورانيوم الخاص بها اذا تمت شرعنة 
البرنامج النووي االيراني )28(.

لق��د كان واح��دا من اه��م مظاه��ر التحول في 
منظور الواليات المتحدة للس��عودية هو ظهور 
دراس��ات في الواليات المتحدة تتناول مس��تقبل 
السعودية واالس��رة الحاكمة، وانتقادات لالسرة 
الحاكمة، كما اس��تمرت الواليات المتحدة بتبني 
خطابا رأت فيه الس��عودية اس��تهدافا لها، وذلك 

متاتي من)29(:

تحدثه ع��ن عملي��ات تغيير ستش��هدها منطقة 
الشرق األوسط سيكون لها بداية ولن تتوقف اال 
بتغيي��ر البنية التي تدع��م أي فعل تعده الواليات 

المتحدة إرهابيا.

2-  اتج��اه االدارة االمريكي��ة لوجوب ان تتبع 
دول المنطقة السياس��ات األمريكي��ة في التهيئة 
لبيئة ال تكون حاضنة ألي فعل أو نشاط إرهابي، 
وهو م��ا يتطلب احداث إصالحات واس��عة في 

البنى السياسية والتعليمية وفي حقوق اإلنسان.

3- ط��رح الوالي��ات المتح��دة رؤيته��ا لتجميد 
األص��ول المالي��ة لل��دول التي ش��ارك افرادها 
باحداث 11 أيلول، وبالطبع ان اغلب المشاركين 

هم خليجيون وسعوديون على وجه التحديد.

لقد دفعت اح��داث حركات االحتجاج العالقات 
الس��عودية  االمريكية إلى مزيد من التازم، بعد 
ذاك الذي برز عق��ب احداث 11 ايلول 2001 
لعوامل عدة منها متعلقة بالعالقات الثنائية والنقد 
والتعرض للنظام السياس��ي السعودي، وأخرى 
تتعلق بالملفات اإلقليمية في الشرق األوسط)30(.

وح��اول الرئي��س اوبام��ا احت��واء عوامل 
التوت��ر في العالق��ات الس��عودية األمريكية، اذ 
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قام بزيارتين للس��عودية االول��ى لبحث الملفات 
المش��تركة ع��ام 2009والثاني��ة ع��ام 2015 
للتعزية بوف��اة الملك عبد اهلل، وتن��اول الملفات 
اإلقليمي��ة ف��ي العالقات الثنائية، ثم اس��تضافت 
الوالي��ات المتح��دة القم��ة الخليجي��ة األمريكية 
االول��ى في كامب ديفد في آيار 2015، اال انها 
انته��ت إلى نتائج متواضعة كونها اش��رت عدم 
وجود مسعى أمريكي لتحقيق المصالح الخليجية 
في الملف��ات اإلقليمية، وكذلك ضعف الحضور 
الرس��مي الخليجي ف��ي اش��ارة لالمتعاض من 
سياس��ات اوبام��ا، ث��م تك��رر األمر نفس��ه في 
اثناء زيارة اوباما للس��عودية في نيسان 2016 
والمش��اركة بقم��ة مجل��س التع��اون الخليجي، 
والبح��ث ف��ي تنس��يق المواق��ف م��ن الملف��ات 
اإلقليمي��ة، فضال عن ملف العالقات الثنائية بعد 
ان اتجه الكونغرس األمريكي لمناقش��ة اصدار 
ق��رار من��ح أهالي ضحاي��ا اح��داث 11 أيلول/
سبتمبر 2001 حق مقاضاة الحكومات االجنبية 
المت��ورط مواطنيه��ا بتل��ك االح��داث، وهو ما 

صدر في أيلول/سبتمبر 2016.

وف��ي اح��دى دالالت الخالف��ات االمريكية 
السعودية، وجه اوباما رسالة صريحة للسعودية 
ف��ي اجتماع نيس��ان2016، ب��ان عليها خفض 
مس��تويات الصراع في المنطق��ة، والبحث عن 
طرق افضل للتعايش م��ع ايران، وذلك بعد ان 
قطعت السعودية عالقاتها مع االخيرة في كانون 
الثان��ي 2016 بعد اعدام رجل الدين المعارض 
نمر النمر على خلفي��ة اتهامه بالتعرض للنظام 

العام في السعودية)31(.

وم��ن تلك ال��دالالت ايضا اص��دار مجلس 
الش��يوخ االمريكي ف��ي آيار 2016 مش��روع 
قانون باالجماع أطلق عليه اس��م »قانون العدالة 
بح��ق رع��اة اإلره��اب«، يس��مح ألفراد أس��ر 
ضحايا العمليات اإلرهابية ) وعلى راس��ها 11 
ايلول 2001( المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية 
دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما 
لها، او كان منفذوها من رعايا الدولة االجنبية، 
ثم اصدر مجلس النواب في شهر أيلول القانون 

باالجماع)32(.

وعليه، تاثرت العالقات االمريكية الخليجية 
س��لبا خالل مرحلة الربي��ع العربي وتحديدا في 
ضل رئاسة باراك اوباما للواليات المتحدة، بل 
يمكن القول ان اسوأ فترة عاشتها العالقات هي 
هذه الفترة، االمر الذي س��لبا على قضايا كثيرة 
ال تخ��ص الخليجيين وحدهم، بل وحتى العراق 
الذي ابتعدت عنه السعودية والدول الخليجية ولم 
يكن دورها ليضاهي دوري تركيا وايران، ولم 
تس��ع الواليات المتحدة لمن��ح تلك الدول فرص 
لتعزيز وجوده��ا وكانه كان امرا مقصودا بغية 

ابعاد العراق عن المنظومة العربية.

بيد انه، ومع وصول ادارة جمهورية جديدة 
ال��ى البي��ت االبيض بزعام��ة دونال��د ترامب، 
ورفعه��ا لش��عارات مطالب��ة بتغيي��ر توجهات 
السياس��ة االمريكي��ة عما كانت علي��ه في عهد 
اوباما الس��ابق)33(، ع��ادت العالق��ات الخليجية 
االمريكية لالنتعاش من جديد، ال سيما العالقات 
السعودية االمريكية، وعقدت بينهما اكبر صفقة 
ف��ي التاريخ وصلت الى م��ا يقارب 400 مليار 
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دوالر على شكل مشتريات اسلحة واستثمارات 
امريكية حقق فيها الطرفين فوائد كثيرة ، ابرزها 
كان ع��ودة ال��دفء للعالقات وعودة التنس��يق 
المشترك بينهما. وقد شكل ملف شراء االسلحة 
رافدا مهما للعالقات السعودية االمريكية،  وفيما 
يعل��ق بهذا الملف، فان الس��عودية اش��ترت من 
الواليات المتحدة س��الح بنحو 97 مليار دوالر 
عل��ى مدى المدة بي��ن 2003- 2016، وكانت 
اخ��ر صفقة وقعت م��ع الحكومة األمريكية هي 
بي��ع الس��عودية س��الح بقيمة 15 ملي��ار دوالر 
ع��ام 2015، اال ان قوى ع��دة داخل الواليات 
المتحدة ضغطت من اجل عدم تزويد السعودية 

بهذه الصفقة)34(.

وف��ي الجان��ب المقاب��ل، ش��هدت العالقات 
االمريكي��ة االيراني��ة توترًا ش��ديدًا منذ وصول 
ترامب للرئاسة، وقد صعدت ايران من مواقفها 
المتشددة ردًا على اتهام دونالد ترامب لها بدعم 
االره��اب وكذلك تهديد مستش��ار االمن القومي 

السابق مايكل فلين بالتعامل العسكري معها

لق��د ادركت ادارة ترام��ب على العكس من 
ادارة اوبام��ا بان ايران اصبحت تش��كل تحديا 
كبي��را لمصال��ح الوالي��ات المتح��دة االمريكية 
وحلفائها في الشرق االوسط اذ تمكنت من انشاء 
نف��وذ كبير يمتد من لبنان وس��وريا في الش��رق 
الى الع��راق والبحرين في الخليج، واليمن على 
البحر االحمر، ولذلك كان امام الواليات المتحدة 
خياري��ن، اما تصعيد اللهج��ة واالفعال)وهو ما 
ترغب به السعودية وعدد من دول الخليج كونه 
يحجم من نفوذ ايران االقليمي( او خيار التهدئة 
وبح��ث الملف��ات العالقة حت��ى ال تصل االمور 

للتشدد اكثر )وهذا ايدته بعض دول الخليج مثل 
قطر وعمان(.

ل��ذد ظه��رت دراس��ات عدي��دة بخصوص 
الطريق��ة الت��ي يج��ب ان تتعامل به��ا الواليات 
المتح��دة م��ع اي��ران بعضه��ا وج��د ان ادارة 
ترام��ب ترتكب خط��ا في تعاملها م��ع ايران ، 
فاالمريكيون اليدركون الداخ��ل االيراني جيدًا 
فتصعي��د سياس��ة العقوبات س��تعمل على دعم 
دور المتش��ددين االيرانيي��ن ف��ي الداخ��ل ولن 
تفس��ح المج��ال لالصالحيين لتمكينه��م وابراز 
دوره��م)35(. وعليه فان اس��تمرار ادارة ترامب 
بالتصعيد ستواجهه ايران بتصيد مقابل يزعزع 
االم��ن واالس��تقرار ف��ي المنطقة.وقريب��ًا م��ن 
تلك الرؤي��ة، كتب مارتن اندي��ك، نائب المدير 
التنفي��ذي لمعهد بروكينغز ناصحا ادارة ترامب 
بتقلي��ل التصعي��د باعتب��ار ان اي اس��تراتيجية 
امريكي��ة تحتاج لالخذ في عين االعتبار طريقة 
ارتباط االشياء في الشرق االوسط. فصد ايران 
في اليمن س��يؤدي ب–ايران- الثارة الشيعة في 
البحرين، ومحاول��ة احتواء دورها- ايران- في 
سوريا يجعلها تستخدم دورها القوي في العراق 
للتاثير عل��ى حرب داعش، او تش��جيع حماس 
لضرب اس��رائيل. ومن ثم فان��ه يقول بوجوب 
اتباع اس��تراتيجية االحتواء الش��امل التي تستند 

الى عدد من العناصر)36( :

تنفيذ صارم لالتفاق النووي االيراني.

دعم الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي.

تش��جيع الح��ل السياس��ي للح��رب االهلية في 
اليمن.
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تنسيق قدرات حلفائنا االقليميين في هيكل امني 

اقليمي.

وضع اس��س المفاوضات مع ايران بخصوص 

طموحاتها وسلوكها في المنطقة.

اذًا، فان استراتيجية ترامب سواءًا تلك المتشددة 

تجاه ايران او في حالة اخذه لالراء مارتن اندك 

فانها س��تختلف اختالفًا كبيرًا عن س��لغه اوباما 

الذي ح��اول الفصل بين الملف��ات اال ان الواقع 

يش��ير الى ان ملفات المنطقة متداخلة ومتشابكة 

وان اي تقارب امريكي مع دول الخليج العربي 

يعن��ي بالض��رورة توت��رًا مع ايران��ن كما كان 

الحال معكوس��ًا عندما تقاربت الواليات المتحدة 

مع ايران في عهد والية اوباما.

نخل��ص م��ن كل م��ا تق��دم، ال��ى ان العالقات 

االمريكي��ة الخليجية تم��ر بمرحلة تقارب حول 

القضايا االتية:

التعامل االمريكي مع ايران.

دع��م الوالي��ات المتح��دة للتق��ارب الخليج��ي 

العراقي.

تنسيق المواقف المشتركة في القضية السورية.

دع��م الوالي��ات المتح��دة لجه��ود الس��عودية 

والتحالف العربي في القضية اليمنية.

دع��م الواليات المتحدة لدول الخليج في موقفها 

ضد قطر.

دع��م التغيير في داخل الس��عودية لصالح ولي 

العهد محمد ابن س��لمان السيما ما قام به مؤخرا 

على مس��توى الداخل الس��عودي م��ن تغييرات 

طالت االمراء السعوديين.

وف��ي الخت��ام فانن��ا نتوقع مس��تقباًل جي��دًا في 

العالق��ات االمريكية الس��عودية نابع من حاجة 

كال الطرفي��ن لالخر وفهما مش��تركا للمصالح 

المتبادل��ة وهذا االمر سيس��تمر طيلة عهد ادارة 

الرئي��س ترام��ب التي س��تنتهي ع��ام 2021، 

ورغ��م اعتقادنا ب��ان المنطقة ستش��هد توترات 

امني��ة اال ان ذل��ك س��يبقى ضمن اطار تنس��يق 

مش��ترك للموقف بين الوالي��ات المتحدة ودول 

الخليح العربية.

الخاتمة

شملت موجة التغيير العربي التي انطلقت في 

العقد الثاني من القرن الحالي بعض دول منطقة 

الخليج العربي، ال س��يما البحرين وبدرجة اقل 

العربي��ة الس��عودية، لكن دول الخلي��ج لم تتاثر 

بتلك الموج��ة قدر تاثر العالق��ات مع الواليات 

المتحدة على اثره��ا، او ما توضح على اثرها، 

ذلك ان العالقات السعودية االمريكية تعرضت 

له��زة قوية من��ذ اح��داث 11 ايل��ول 2001 ، 

وتبع��ات تلك الهزة ظه��رت واضحة بعد تولي 

اوباما للرئاس��ة االمريكية الذي ادت سياس��اته 

لحدوث ش��رخ كبير في العالق��ات، كانت ابرز 

اسبابه التقارب االمريكي مع ايران، اذ اختلفت 

وجهت��ا النظر، فبينما وج��دت الواليات المتحدة 

ف��ي ذل��ك تصرف��ا عقالنيا ف��ي ض��وء تراجع 
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االمكان��ات االمريكي��ة االم��ر ال��ذي يجعل من 

المه��م عدم معاداة ايران واي قوة اخرة، وكذلك 

ف��ي ضوء توجه ادارة اوباما صوب اس��يا، اما 

ال��دول الخليجي��ة فوجدت فيه مغازل��ة امريكية 

اليران، غير مب��ررة وتبتعد عن ثوابت الحلف 

االستراتيجي االمريكي الخليجي.

ورغ��م ان ادارة اوبام��ا حاول��ت ترميم بعض 

الص��دع، اال انه��ا لم تكن جادة فع��ال، ولذلك لم 

تتحسن العالقات اال بعد تغيير االدارة االمريكية 

ومجيء ادارة جمهورية متصلبة وجهت س��هام 

نيرانها نحو ايران وسياس��اتها وحلفائها ال سيما 

حزب اهلل والنظام السوري والحوثيين.

لقد اصبح القاس��م االيران��ي وموقف الواليات 

المتح��دة منه بمثابة البوصل��ة التي نرى عبرها 

ش��كل العالقات االمريكي��ة الخليجية، فالمعادلة 

اصبحت عكسية موجبة، اي تصعيد تجاه ايران 

يف��رض تقاربا مع دول الخليج، والعكس يصح، 

ولم تعد لقضايا مثل الصراع العربي الصهيوني 

ذل��ك التاثير، حت��ى ليمكن الق��ول ان الواليات 

المتح��دة نجحت في نقل الص��راع من الصراع 

الوج��ودي بين الكيان الصهيون��ي والعرب الى 

صراع مذهبي بين ايران ودول الخليج العربية.

وعبر التنس��يق المشترك وهو ما اخذ   

يميز العالقات الخليجية االمريكية، اصبحنا امام 

مواقف متقاربة تجاه العديد من القضايا، العراق 

وس��وريا واليم��ن والمل��ف الن��ووي االيران��ي 

وحزب اهلل، وهو االمر الذي نعتقد باس��تمراره 

مستقبال، ونعتقد انه سيكون اكثر فائدة للعراق، 

النن��ا النريد لبلدنا ان يكون س��احة للصراعات 

االقليمي��ة، وان التقارب العراق��ي الخليجي وال 

س��يما الس��عودي نجد فيه امر صحي لمس��تقبل 

العراق. رغم تخوفنا من مستقبل غامض بسبب 

التوت��رات ف��ي المنطقة وبس��بب صعود رجل 

طام��ح لس��دة الحكم قريب��ا في الس��عودية وهو 

االمير محمد بن س��لمان مهن��دس الحرب على 

اليمن وتش��جيع الواليات المتحدة له االمر الذي 

ستكون له اثاره غير المحسوبة على المنطقة.

التوصيات

ف��ي نهاي��ة البح��ث، نج��د م��ن الضروري 

توصي��ة الحكوم��ة العراقية باس��تغالل التوجه 

الخليج��ي للتقارب مع العراق بما يخدم مصلحة 

الع��راق. ان ه��ذا التوجه الخليج��ي هو بضوء 

اخض��ر امريك��ي، وانن��ا بحاجة لتقلي��ل ادوار 

الق��وى المج��اورة عبر اتباع سياس��ات صحية 

متوازن��ة تنب��ع م��ن العالق��ات الودي��ة مع كل 

ال��دول المج��اورة. كم��ا اننا نوص��ي الحكومة 

باالس��تفادة م��ن ذوي الخب��رة المتخصصي��ن 

بالش��أنين االمريكي والخليجي لتقديم دراس��ات 

تخص المستقبل وكيفية رسم السياسة الخارجية 

للعراق تتوائم مع المستجدات التي ستطرأ على 

الساحتين المحلية واالقليمية.
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ملف العدد
 دطصلللا صرللقث  ةعؤتعللك  ةمدعا ة:رللت  ةررعل 
 ةعقسقي )إك را  للطل  ةعقبل صمل  ةسركلك .. رؤلل 

سرلسرل ل جسعلعرل لأ طرل( 

           ظاهرة التطرف وأزمة االعتدال

د. احسان األمين )*(

)*(  رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

قال تعالى:

)وكذلك جعلناكم أمًة وسطًا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا(.

)سورة البقرة /143(  

الحضور الكريم..

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ُأب��ارك له��ذا الجم��ع الكري��م مؤتم��ره العلمي 
حول)ظاهرة التطرف وأزمة االعتدال( والذي 

يقيمه بيت الحكمة.

وقد قارب الصواب، عنواُن المؤتمر كما قارب 
َذلك ف��ي معالجته اجتماعيًا، فالتطرف أيًا كانت 
تجلياته وظواهره، هو سلوك اجتماعي قد يتخذ 
أش��كااًل متغيرة، فردي��ة أو مجتمعية، فكرية أو 

سياس��ية، تربوية أودينية، وه��و يبتدأ عادة من 
البي��ت م��رورًا بالمدرس��ة والمجتم��ع، ويتأثر 
بمناهج التربية والتعليم، كما يتأثر بش��كل كبير 
بالدولة وسياساتها، وهو يترتب على االطالقية 
والش��مولية في النظرة والفك��رة، وعلى الحدية 

والعصبية في المنهج والسلوك.

وينت��ج عن ذلك عنف��ًا عائليًا، وعنفًا مدرس��يًا، 
وغلظ��ة وعصبي��ة اجتماعية، وتش��دد وتعنف 
سياسي، قد تشترك فيه جماعات ودول، ولذا لم 
يخُل تاريخ البشرية يومًا من العنف والتطرف. 

في قصة هابيل وقابيل نقرأ: 

)لئن بســـطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباســـط 
َيدي إليـــك ألقتلك إني أخاف اهلل رب العالمين( 
)المائدة/28(.

كما لم تخُل جماعة أو ايدولوجية، قومية أو 
طبقية، دينية أو دنيوي��ة، من اتجاهات متطرفة 



دراسات سياسية واستراتيجية   ةملك / 35  162

وس��لوك عنفي، يش��هد بذلك تاريخنا المعاصر 
فض��اًل ع��ن تاريخن��ا القدي��م، ف��كان التطرف 
واالستخدام المفرط للقوة والعنف في سلوكيات 
الدول الكبرى، ش��رقية كانت أم غربية، رجعية 

كانت أم تقدمية، تقليدية كانت أم حداثوية... 

إن أعلى درجات التطرف هو إرهاب الدولة، 
ومن أبرز مصاديقههو سلوك الدولة الصهيونية 
وم��ا ارتكبته وترتكب��ه من جرائم بحق ش��عبنا 
الفلس��طيني عل��ى مرأى ومس��مع م��ن العالم، 
وس��كوٍت وربما رض��ًا من بعض ال��دول، فلم 
نسمع استنكارًا وال احتقارًا لهذا السلوك المشين 
من الدول الكبرى، والسيما الغربية منها، رغم 
االنته��اكات اليومية المتكررة لحقوق االنس��ان 
والتم��رد على ق��رارات األمم المتح��دة، والقتل 
والتعذيب المس��تمر ألبناء الش��عب الفلسطيني، 
وما نش��هده اليوم من انتفاضة أسراه في سجون 

االحتالل البغيضة.

السيدات والسادة...

إن من مي��زات وامتي��ازات المقاربات العلمية 
االجتماعي��ة تناوله��ا ودراس��تها للظواه��ر من 
زوايا متعددة مبتعدة عن التفسيرات االيدولوجية 
المس��بقة أو المقاربات المبنية على البعد الواحد 
والعام��ل الواحد، والتي غالبًا م��ا تخرج بنتائج 
تبس��يطية وتس��طيحية، ال تثمر عن فائدة عملية 
ألنه��ا ال تقترب م��ن الواق��ع وال تقاربه بمنهج 

علمي. 

إننا بحاج��ة الى إعادة النظ��ر وتأصيل البحث 
والتوصيف��ات  التعاري��ف  بع��ض  ف��ي  حت��ى 
المتداولة لعنوان التطرف، وقد عرفها البعض، 
بأن��ه الخ��روج عن القي��م والمعايي��ر والعادات 

الشائعة في المجتمع، فكيف إذا كانت بعُض هذه 
القيم تبيُح اس��تخدام القوة، وبعض هذه العادات 
م��ن أكثر مظاهر الس��لوك االجتماعي عدوانيًة 

وتطرفًا.

ان اس��تخدام عنوان التطرف، من قبل آخرين، 
كثي��رًا م��ا يصاحبه اس��تغالل سياس��ي، تمرير 
خط��ط وحت��ى ش��ن ح��روب، كم��ا ق��ال عالم 
االجتم��اع جي��روم هيميلس��تاين: »في أحس��ن 
األحوال هذا الوصف التش��خيصي ال يدل على 
شيء محسوس عن األشخاص الموصومين به، 

وفي أسوأ األحوال يرسم صورة خاطئة«.

إننا بحاجة الى وقفة شجاعة من علماء االجتماع 
وباحثي��ه االكاديميي��ن لدراس��ة الش��خصية في 
مجتمعاتنا لتبيين نقاط القوة لتنميتها وتش��خيص 
نق��اط الضع��ف والعتمة لمعالجته��ا ومن أهمها 
التط��رف والضع��ف، فلس��نا بمعصومي��ن وال 
بمس��تثنين من القوانين والسنن االجتماعية، وما 
يجري على الحضارات نش��وًء وارتقاًء وضعفًا 
وش��يخوخة، ومن َيِعْش حال��َة الزهو واالفتخار 
والتغن��ي باألمجاد التاريخية دون كد وبذل جهد 
واتب��اع مناه��ج علمية وتقنية عملي��ة ناجعة، ال 
يكتب له النجاح، فال يمكن تأس��يس حضارة أو 

بناء مدنية على الكسل والتمني.

لق��د مّرالكثير من ش��عوبنا المعاصرة بأزماٍت 
ونكس��ات، ولكنها تخطت تلك الفترات المؤلمة 
والمظلمة، بمزيد م��ن الجهد والعمل المخلص، 
القائ��م عل��ى العل��م والمعرف��ة والتضحي��ة من 
س��ائر أبن��اء المجتمع وش��عورهم بالمس��ؤولية 
العام��ة تج��اِه كِل مرفٍق من مرافق��ه، كان فيها 
المواطن يحرص على حفظ كل ممتلكات الدولة 
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وموارده��ا وس��المة بيئتها ونظافة ش��وارعها 
وأزقتها وااللتزام بالقان��ون ومراعاة المصلحة 

العامة. 

السيدات الكريمات...

السادة األفاضل...
إّن لظاه��رة التط��رف عمٌق تاريخ��ٌي وجذوٌر 
وَعْقديٍة ومناشَئ فكريٍة وثقافية، كما إّن لها عالقٌة 
باإلرثِ االجتماع��ي والعاداِت والتقاليد ومناهِج 
التعامل القائمة على التخطئة والتصويب المطلق 
وإلغاء اآلخر،... ومن المنطقي إنها تتغذى وتنمو 
بفعل األوضاع السياس��ية واالقتصادية، كما ال 
يمك��ن تغافل عوامل االس��تغالل من قبل القوى 
الدولي��ة والصراعات االقليمي��ة، فكانت بعض 
ال��دول مقرًا واألخرى مم��رًا لإلرهاب إلىبلدنا 
ال��ذي كان مقصدًا لإلرهاب وهدف��ًا للجماعات 
المتطرفة، راح ضحيتها الماليين من المشردين 

وعشرات اآلالف من القتلى والجرحى.

ورغ��م كل ذي وذاك، س��جل العراقيون وعبر 
تضحيات قواهم األمنية وحشدهم الشعبي مالحم 
الَس��َبِق والبطولِة في مكافح��ِة االرهاب، فكانوا 
في خط الدفاع األول عن القيم اإلنسانية للبشرية 

جمعاء. 

لقد واجهت المنطقة ولألسف الشديد َمدًا ُظالميًا 
تكفيري��ًا اتخذ الديَن ش��عارًا وس��تارًا ألغراضه 
الش��يطانية الخبيثة، واعتمد كما في الدراس��ات 
الميداني��ة، ومنها أجريت في العراق والمغرب، 
اعتمد عل��ى الجهلة ومنخفض��ي التعليم، وخال 
لحسن الحظ من العلماء والمثقفين، ألن شعاراِتِه 

وأفكاَرُه ال تنطلي على ذي لٍب أو قلب سليم. 

إّن المتطرف الدين��ي يقرأ النص الديني برؤيٍة 

ُمَس��ّبقة وأفكاٍر جاهزة، فهو ُيقدِّر ويقّرر أواًل ثم 
يقرأ في النص رأيه وفكره ثانيًا ِليؤوله بما يتفق 

مع زيغه وضالله. 

إن��ه يقّط��ع النص��وص ويعزله��ا عن س��ياقها 
ويجّردها من ظروفها التي نزلت فيها وال يرجع 
في تأويلها الى اآليات المحكمات الحاكمة وروح 

الشريعة السمحاء السائرة في سائر تشريعاته.

إنه يقرأ: )وقاتلوا في سبيل اهلل(

وال يت��م اآلية فه��ي تنص: )وقاتلوا في س��بيل 
اهلل الذي��ن يقاتلونكم وال تعت��دوا إن اهلل ال يحب 

المعتدين( )البقرة/190(

فاآلية تشرع القتال الدفاعي وتنهى عن العدوان 
بلف��ٍظ صريٍح ونٍص جلي، ولكن��ه يعلنها عنوانًا 

لبغيه وعدوانه.

وبغض الطرف عن قوله تعالى: 

)ال ينهاك��م اهلل عن الذين ل��م ُيقاتلوكم في الدين 
ولم ُيخرجوكم من دياركم أن تبّروهم َوُتقِس��طوا 

إليهم إّن اهلَل ُيحّب الُمقسطين()الممتحنة/60(.

وهكذا فإنه يجب دراس��ة آيات الجهاد وما ورد 
فيه��ا من األم��ر بالقت��ال، من خ��الل اإلحاطة 
بأس��باب نزولها، وس��ياق اآلي��ات التي وردت 
فيه��ا، وبالرجوع الى س��ائر اآلي��ات، والروح 
العام��ة الحاكمة على الش��ريعة وم��ا جاءت به 
من النهي ع��ن اإلكراه في الدين واألمر بالعدل 
واإلحس��ان ونش��ر الفضيلة وم��كارم االخالق 

واشاعة روح المودة والتسامح.

وه��ذا ما جاء به القرآن الكريم وأكدته الس��يرة 
النبوي��ة العطرة، فلم يأمر النبي )صلى اهلل عليه 

وآله وسلم( يومًا وال أحدًا بقتل إنسان ِلفكره 
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واعتق��اده وإنم��ا كلم��ا أم��ر ب��ه ه��و مواجهة 
المعتدي��ن ِلبغيه��م َوُعدواِنهم. وهذا ه��و الدفاع 
المش��روع الذي تقره جميع الش��رائع السماوية 

والقوانين الوضيعية. 

ف��إن المعتدي –كداعش- ال تفرش له الس��جادة 
الحم��راء، ليقت��ل وينه��ب ويعت��دي ويس��لب ، 
وإنم��ا يواج��ه بالق��وة وص��د الع��دوان بالمثل، 
وهذا مص��داق لقوله تعالى: )فمن اعتدى عليكم 
فاعت��دوا عليه بمثل ما اعت��دى عليكم( )البقرة/ 

.)194

أخيـــــرًا...

إن معركة تحري��ر األرض في الموصل تخّط 
فصوَله��ا األخيرة لكن معركَة تحريِر اإلنس��اِن 
ِفك��رًا َوُس��لوكًا الزالت في بداياته��ا، وعلينا أن 
نتعام��ل معه��ا بعلمي��ة وموضوعية بدراس��ات 
معمق��ة قائمة على بيان��ات ومعلوم��ات دقيقة، 
ِلنؤس��س ِلمجتم��ع وس��طي يتعايش في��ه أفراد 
متوازنون ومتعاونون، بأمن وس��الم، واحترام 
وتقبل لآلخر، وانفتاح على األمم والشعوب في 

أجواء من التعقل والحوار.

وهذا ه��و المؤمل من بحوث النخب��ة الممتازة 
من العلماء واألكاديميين، لهذا المؤتمر الكريم، 

آملين له النجاح.. ومن اهلل التوفيق..

ختامًا أش��كر الحضور الكريم على مشاركتهم 
وأخص بالشكر لجان المؤتمر التي ساهمت في 
إعداده، وُأحيي باس��مكم جميعًا األستاذ الدكتور 
متع��ب مناف المش��رف على قس��م الدراس��ات 
االجتماعية داعيًا له بالصحة والشفاء والعافية.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
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الجوانب القيمية والتربوية إلعادة إعمار
 الجامعات العراقية ومواجهة التحديات

أ.د. صالح عبد القادر النعيمي )*(

)*( مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 

 تٌع��د الجامع��ات العراقية من المؤسس��ات 
العلمية والتعليمية العريقة بين جامعات العالم ، 
وال سيما على مستوى المنطقة والشرق األوسط 
... وق��د تأرج��ح موقع ه��ذه الجامع��ات خالل 
العقود األخي��رة ومنذ بداية التسعينيات،بس��بب 
مجم��ل الظ��روف الت��ي واجهت الع��راق بدءًا 
بالمخططات التي اس��تهدفت إضع��اف العراق 
من خ��ارج الح��دود ... واإلج��راءات الخاطئة 
والبرام��ج المتلكئة  الت��ي أبعدت الجامعات عن 
أهدافه��ا الحقيقية وأقحمتها في خضم التوًجهات 
السياس��ية ومتطلبات الحص��ار والحروب قبل 
ع��ام 2003، واالرتب��اك المرتب��ط بالظروف 
االقتصادي��ة والسياس��ية واالجتماعي��ة لما بعد 

التغيير في عام 2003.

وكانت عمليات تدمي��ر البنى التحتية ألكثر 
من مرة في الس��ابق وماقامت به قوى اإلرهاب 
والتط��رف ف��ي محافظ��ات ش��مال بغ��داد في 
المرحلة الحالية، فهي أس��باب متراكمة أسهمت 
في عرقلة مس��يرة التطور والنه��وض بالتعليم 

العالي في العراق. 

إن العودة إلى تنقية أجواء الجامعات وتعزيز 
قدراتها العلمي��ة والتربوية وإعادتهاإلى المواقع 
التي تس��تحقها بي��ن جامعات العال��م ... يتطلب 
تش��خيص مكامن الخلل الت��ي أفرزتها ظروف 
الس��نوات الطويل��ة م��ن الح��روب والحص��ار 
المعالج��ات  بوض��ع  الب��دء  ث��م  واإلره��اب، 

الصحيحة وفقًا لألولويات، وال سيما أن موازنة 
الع��راق تعاني م��ن اهتزازات واضحة بس��بب 
تراجع أس��عار النفط وركود االقتصاد العراقي 

أحادي الجانب

أواًل : األطراف الجوهرية للعملية التعليمية 
من السهل أحيانا أعادة البنى التحتية وإقامة 
المبان��ي الجامعية بأفضل المخطط��ات المدنية 
وبناء المدن الجامعي��ة ......... اال أن الصعوبة 
الحقيقية تكمن في إعادة بناء) االنسان والمنهج( 
وهم��ا محوران أساس��يان ف��ي التعلي��م العالي، 
بدونهم��ا اليمكن االرتقاء بالعملي��ة التعليمية أو 

مواكبة التطور ومواجهة التحديات .

الطالب والموظف واألستاذ الجامعي :
معادلة صعبة، تحتاج أكثر من وقفة تأمل، تبدأ 
بإعادة الثقة لهذه الش��ريحة ودورها في تطوير 
المجتمع. .. مما يعني وجود حاجة أساس��ية إلى 
برام��ج علمية لتعزي��ز القيم الجامعي��ة والوالء 
الوطني وتحفيز الطموح لدى هذه الفئات الثالث 
بوصفه��ا البداي��ة الحقيقية للنه��وض بالمجتمع 
والسياسة واالقتصاد الوطني، مايعني ضرورة: 
العمل على تعزي��ز روح االنتماء والوالء للعلم 

والوطن.

التحفيز وتهيئة س��بل تطوي��ر النتاجات العلمية 
والبحث العلمي والتوجه نحو المستقبل.
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ترس��يخ مفاهيم الش��فافية في األداءواإلخالص 
ف��ي الواج��ب العلم��ي والتربوي وب��ث مبادئ 
التع��اون والعم��ل ب��روح الفري��ق الواحد تحت 
برنامج » مجتمع العلم والمعرفة » الذي ينبغي 
أن يتمي��ز عن فئ��ات المجتمع األخ��رى بوحدة 
توجهات��ه والتفاع��ل المش��ترك باتج��اه اإلبداع 

والمعرفة والتطوير .

مايعن��ي باختصار ) العودة الى الجذور ( وتلك 
السمات التي تمّيز بها المعلم واألستاذ الجامعي 

والطالب عبر مراحل التاريخ في العراق .

المنهج الدراسي :
معادل��ة أكثر صعوب��ة ، تتطل��ب التخلص 
م��ن عق��دة التأثير الس��لبي في بع��ض المناهج 
الدراس��ية واختراقها ألهداف مرتبطة بالسياسة 
أحيان��ًا ، كما كان األم��ر ضمن توجهات النظام 
الس��ابق ، أو أه��داف مرتبط��ة بالخ��وف م��ن 
المستقبل وفقدان الثقة بين األطراف واألطياف 
المتع��ددة  كما يحصل ف��ي الظروف الحالية ... 
ما يستدعي اتخاذ مجموعة من اإلجراءات ذات 
الطاب��ع الفك��ري المس��تقل ، ومن ذل��ك التوجه 
لبناء مناهج دراس��ية يكون أساس��ها العلم وحب 
الوطن والمحبة وتعزي��ز متطلبات الدين ، وفقًا 
لما يأتي :اعتماد منهج االسالم واحترام األديان 
وتكامل رس��التها ، في إطار مناهج الدراس��ات 
االس��المية والعلوم االنس��انية باتجاه تعزيز قيم 
التوحيد والتس��امح ونش��ر المحب��ة والجمع بين 
كل مايّوحد األديان و المذاهب واألطياف داخل 

حدود الوطن  .

االهتم��ام بمواكبة حداثة المناهج الدراس��ية 
في العالم والتطوير بمستويات متقدمة ،تستهدف 
الممازحة بي��ن تاريخ وتراث وحضارة العراق 
وم��ا يحدث من تطور علمي في جامعات العالم 
ومراكزه العلمية التعليمية والبحثية الرصينة ...  

ضمن إطار مبادئ الجودة واالعتماد األكاديمي 

البنى التحتية:
إن إص��رار اإلرهاب على ه��دم كل ما بناه 
العراقي��ون يدفعنا للتحّدي بقوة في س��بيل إعادة 
إحياء تراثنا وحضارتنا وتدعيم أس��س الحاضر 

وبناء المستقبل .

وإن تحقيق هذه األهداف االس��تراتيجية يتطلب 
إع��ادة بنى تحتي��ة تتمي��ز بالعم��ق الحضاري 

وُتستمد من روح العصر في آن واحد .

م��ا يعني أن اليكون البناء تقليديًا ، وأن اليتأثر 
بم��ا ح��اول اإلرهاب أن ي��زرع فينا م��ن آمال 
مفق��ودة وأفكار مش��تته ... وعلى العكس ينبغي 
أن نفكر بتوجيه الجهد الهندس��ي والجهد العلمي 
والجه��د التربوي للتفاعل المش��ترك ، من أجل 
أعادة بناء م��دن جامعية تتواف��ر فيها متطلبات 
العصر وعمق التأريخ والحضارة العراقية وقيم 

الدين االسالمي واألديان األخرى .

ينبغي أن يكون البناء ش��امخًا دونما أية خدوش 
تس��بّبت فيها قوى اإلرهاب،وعلينا أن نس��تعيد 
عافيتن��ا بالمض��ي الى أم��ام دونم��ا التفاته الى 
ماج��رى ف��ي الماضي ... تلك ه��ي الحكمة في 

مواجهة اإلرهاب ومواجهة التحديات .

ختامًا :
العراقي��ون قادرون عل��ى تحقيق هذه األهداف  
طالما وضع المخططون في التعليم العالي نصب 
أعينه��م )أن علينا أن نتقدم ( ..  وأن نتطور معًا 
م��ا يعني تنقية األج��واء وتصفية النفوس وتبنى 
األهداف المش��تركة إلعادة بن��اء الثقة ... وذلك 
حلم ورؤية باإلمكان تحقيقهما وفقًا لما عرف به 

العراقيون من عزيمة وإصرار وتًحدي .
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النهــوض  أجــل  مــن  ومقترحــات  أفــكار 
بالموصل من جديد

  أ.د. ابراهيم خليل العالف )*(
أ.د. هاشم يحيى المالح )*(

)*( جامعة الموصل 

 

ابتداًء الموصل ليس��ت مدينة فحسب ؛ إنها 
تاريخ وحضارة وموقف .. إنها )رأس العراق( 
وما ش��هدته خالل الس��نوات الثالث المنصرمة 
وابت��داًء من التاس��ع من حزي��ران 2014 حين 
سيطر عليها الظالميون وتركوها مدمرة خاوية 
على عروشها . الموصل اليوم ومحافظة نينوى 
وبعد تحريرها من قبل جيش��نا الباسل والقوات 
االمنية االخرى ، بحاج��ة الى من يقيل عثرتها  
ويضمد جراحها ، ويعمل من أجل إعادة الحياة 
اليها وشعب الموصل ، كما هو معروف،  شعب 
حي ، ومنضبط ، ويحب القانون ، ويصر على 
ان يرتبط بالمركز فهي مدينة متحضرة متمدنة 
فاعلة ع��رف اهلها بجديتم وحبهم للحياة وحبهم 

للقانون . ومن هنا نرى وجوب مايلي :

السعي بإتجاه  اعادة المهجرين والنازحين الى 
مواطنهم ، وهم قد وصلوا الى المليون من أصل 
ثالثة ماليي��ن ونصف المليون ال��ذي هو تعداد 
س��كان محافظة نين��وى .وطبيعي ه��ذا يتم من 
خالل برنامج وخطة تؤمن مناطقهم وتساعدهم 

اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا .

العم��ل على الغاء كل المواق��ع البديلة في اقليم 
كردستان العراق ، والزام الجميع بالعودة بدون 
اس��تثناء ،  االلتح��اق بدوائره��م ف��ورا واعادة 

العمل بها .

 ض��رورة ص��رف رواتب موظف��ي محافظة 

نين��وى المدخ��رة والمس��تحقة لمس��اعدتهم في 
اص��الح اوضاعهم االقتصادية ودوران دوالب 

االقتصاد في المدينة والمحافظة .

العمل ف��ورا على اصالح الجس��ور الخمس��ة 
المدم��رة ف��ي مدين��ة الموصل العادة ش��رايين 
الحي��اة ال��ى المدين��ة ، واع��ادة  التواصل بين  

الضفتين اليمنى واليسرى .

القي��ام بحملة واس��عة لتبليط الش��وارع ، وردم 
الحفر واعادة الس��احات والجزرات الوس��طية 
فض��ال عن اصالح مش��اريع الم��اء والكهرباء 

والخدمات البلدية االخرى .

المب��ادرة الى مراجعة خط��ط إعمار وتخطيط 
المدين��ة في ض��وء ما  اصابها م��ن دمار هائل 
والس��يما ف��ي الجان��ب االيم��ن منه��ا ونقترح 
االس��تفادة ف��ي هذا المج��ال بالخب��رات العلمية 
المحلي��ة والعراقي��ة والعالمية من أج��ل  إعادة 
اعم��ار المدين��ة وفق أس��س جدي��دة تجمع بين 

االصالة والمعاصرة .

وهن��ا الب��د ان نق��ول ان الفرص��ة ق��د حانت 
إلع��ادة بناء المدين��ة العريقة لي��س وفق طرق 
عشوائية والسيما بالنسبة للمعالم العامة للمدينة 
كالش��وارع والطرق��ات والحدائق والس��احات 
واالبنية التراثية واالثارية والدينية ..ومنها آثار  
النمرود وخورسيباط  ونينوى والحضر والجامع 
الن��وري الكبير وجام��ع النبي يون��س وجامع النبي 
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ش��يت وجامع النب��ي جرجيس والكنائ��س واالديرة 
والمعاب��د .ايج��اد وس��ائل ط��رق واس��اليب لتحفيز 
االهالي على المسارعة في إعمار المدينة بجهودهم 
الخاص��ة من خالل تقديم القروض  المصرفية ومن 
دون فائدة وتفعيل السلف للموظفين والمواطنين لكي 
يبدأوا مش��اريع اقتصادية تعينهم على االس��هام في 
البناء. إطالق حملة وطنية واقليمية ودولية من أجل 
جمع التبرع��ات الكبيرة لصندوق إعم��ار المناطق 
المح��ررة ، وع��رض حواف��ز لل��دول والمنظمات 
واثرياء العالم للمساهمة في حملة االعمار من خالل 
الربط بين اسمائهم والمشاريع التي سيتولون االنفاق 
على اعمارها كالمدارس والمستش��فيات والمس��اجد 
والكنائس والمعامل والجامعات والجسور والمباني 
العامة والمجمعات الس��كنية السكان اصحاب الدور 
المدمرة .اصدار ش��هادات واوسمة تكريمية البطال 
عملية البناء واالعمار ف��ي العراق تمنح في احتفال 
سنوي مهيب لالش��خاص والمؤسسات والدول التي 
كان لها مساهمات مؤشرة في هذا المجال فضال عن 
وضع لوحات بارزة على المباني والمش��اريع التي 
يتم انجازها بفضل اموال المتبرعين تخليدا لكل من 

اسهم في عملية إعادة االعمار 

إنش��اء مركز بحوث متخصص ف��ي مكافحة الفكر 
الظالم��ي واالرهاب��ي في جامعة الموص��ل  يتولى 
توثي��ق م��ا ح��ل بالمدين��ة وبالع��راق م��ن خ��راب 
بس��بب الفكر المتخل��ف ومواصلة اج��راء البحوث 
والدراسات وعقد ورش العمل والدورات والندوات 

والمؤتمرات في هذا المجال .

 ان هذه المقترحات هي جزء من برنامج ومشروع 
للنهوض بالموصل واعادة اعمارها ومواجهة الفكر 
الظالمي وله��ذا المش��روع ابعاد سياس��ية وادارية 
واقتصادي��ة واجتماعي��ة وثقافية ودينية وعس��كرية 
.ويرتكز هذا المش��روع على أسس مبدئية تعتد على 
اش��اعة مبدأ الوطنية الحقة ونب��ذ النزعات المذهبية 
والطائفي��ة والعش��ائرية والعنصري��ة التي أرجعت 
العراق الى الوراء وأبعدته عن محيطه العربي .ومن 
هن��ا البد ان تس��هم الجامعات ، واالس��ر والعوائل،  
ووس��ائل االع��الم ، والمراك��ز الديني��ة والمدارس 
في اش��اعة فكرة المواطنة والكف ع��ن التعامل مع 
ابناء نينوى على اساس المكونات الطائفية والقومية 

والقبلي��ة والعرقية الن من ش��أن ه��ذه النزعات ان 
تمزق العراق ، وتش��عل نار االنقسامات والحروب 
بي��ن ابنائه .وهنا نقطة مركزي��ة مهمة وهي انه بعد 
سيطرة )تنظيم داعش الظالمي ( على الموصل كل 
هذه السنوات الثالث ،، البد من إيالء الملف االمني 
اهمية كبيرة وعدم افس��اح المج��ال لعودة الفوضى 
واالرهاب والتسلط على المدينة والمحافظة من جديد 
واالكث��ر من هذا البد من اعتبار ضبط االمن مقدمة 
لكل الجهود التي س��تبذل في عملية البناء واالعمار 
.يقينا ان عملية اعادة بناء الموصل ومحافظة نينوى 
هي جزء مكمل الع��ادة بناء العراق كله  ؛ فتحرير 
الموصل من قبل ابطال جيشنا العراقي العظيم بكافة 
صنوفه وتشكيالته كان نهاية لمؤامرة تقسيم العراق 
.كم��ا ان تحري��ر الموصل وحد الع��راق ووحد كل 
العراقيين وس��اعد على سيادة النزعة الوطنية حيث 
ان الدم��اء التي س��الت عل��ى ارض محافظة نينوى 
ل��م تكن بال ثمن .لقد ضح��ى العراقيون من الجنوب 
والوس��ط والش��مال بأبنائهم االبط��ال الميامين  لكي 
ينقذوا الموصل من الظالميين ويعيدونها الى حضن 
العراق العظيم لذلك البد ان نقف اجالاًل واحترامًا .. 
واعتزازًا وتقديرًا الولئك الذين ضحوا بأنفس��هم من 
اج��ل وحدة العراق وان تكون لهم في قلوبنا وعقولنا 
وضمائرنا مكانة رفيعة وذكرى الننس��اها ابدا .كما 
يج��ب ان نش��يد بجه��ود جه��از مكافح��ة االرهاب 
وابطال��ه االس��دي والس��اعدي والس��عدي وبجهود 
الش��رطة االتحادية والرد السريع والشرطة والحشد 
وكل م��ن ق��دم التضحيات م��ن اجل وح��دة العراق 
.الرحمة للشهداء من عسكريين ومدنيين وفي عليين 

ان شاء اهلل والشفاء العاجل للمصابين .

إن خدم��ة الع��راق ش��رف ل��كل عراق��ي وطني  
وإع��ادة بنائه واجب على كل عراقي وطني ، والبد 
ان تك��ون لن��ا وقفة مع برنامج ش��امل ل��كل العراق 
يرتكز على )إس��تراتيجية ش��املة ( .. إس��تراتيجية 
تربوية  واقتصادية ، واجتماعية وادارية ، وسياسية 
ودبلوماس��ية تعي��د الزراع��ة والصناع��ة والتجارة 
والثقافة الى وضعها  الس��ابق وافضل .البد ان نعيد 
النظ��ر في الدس��تور  وفي النظام السياس��ي ، وفي 
النظ��ام االقتصادي ..  لكي يعود العراق موحدا قويا 

مهابا له مكانته المتميزة  عربيا واقليميًا ودوليًا  .
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اإلدارة األمنية في محافظة نينوى
 بعد التحرير

  اللواء الركن المتقاعد
   محمود احمد عزت )*(

الحم��د هلل ال��ذي جمعنا الي��وم لنحتف��ل بنصر 
انتظرن��اه طوياًل، الحمد هلل ال��ذي ادخل الفرحة 

في نفوسنا بتحرير الموصل .

اليوم ننظر بتقدير عظيم إلى القوى واألس��لحة 
التي صنعت التحرير وننحني إجالاًل لش��هدائنا 

الذين لوالهم لما يكن هذا التحرير .

لقد كانت معارك قواتنا المسلحة طوال عمليات 
التحرير نظيفة وتميزت بمعان إنس��انية سامية، 
وللذي��ن قاتلوا الح��ق أن يعلو صدورهم وس��ام 

»اإلنسانية« .   

لق��د كانت المع��ارك امتحان��ًا صعب��ًا تجاوزه 
المقاتل��ون بج��دارة، وه��ذا ه��و تقديرن��ا نحن 
العس��كريون المهني��ون لما جرى نظ��رًا لفهمنا 
لتعقيدات وظروف القت��ال في المناطق المبنية، 
والسيما عندما تكون المدينة كبيرة جدًا ويتحصن 
فيها العدو خلف أهل وأحباء لنا نحرص على أن 

ال يلحقهم األذى .

وف��ي مس��تهل الحدي��ث، يج��ب أن نعل��م أن 
انتصارنا على »داعش« وانتزاعنا األرض منه 

كان نص��ف الطريق الذي قطعن��اه إلى الهدف، 
وان النصف اآلخر إل��ى الهدف لتحقيق النصر 
النهائي واقتالع جذوره �� معالجة األسباب التي 
أدت إلى ظهوره �� وه��و األصعب، وَمَثُله مثل 
م��رض ال يكفي التص��دي ألعراضه، بل يجب 
معالج��ة أس��بابه لكي ال يع��ود .وف��ي الحقيقة، 
أس��باب ظه��ور اإلره��اب ف��ي الع��راق كانت 
واضحة وأنذرت بالخطر، وبعد طرد »داعش« 
أصبحت األس��باب أكثر وضوح��ًا، ونحن اآلن 
أمام مسؤولية وطنية وعلينا أن نتحرك .           

أن إع��ادة األم��ن واالس��تقرار إل��ى محافظ��ة 
نين��وى بعد تحرير الموصل مس��ألتان في غاية 
األهمية  ألنهما يؤسس��ان القاعدة التي تبدأ منها 
اإلج��راءات األخرى إلى النج��اح ومن دونهما 

الجهود كلها تكون هواًء في شبك.

لق��د انتق��ل »داعش« إلى الع��راق في ظروف 
الق��وات  إدارة  السياس��ي وضع��ف  االرتب��اك 
المسلحة واإلهمال الكبير في إعدادها وتوجيهها 
واحت��ل محافظ��ة االنب��ار وأجزاء كبي��رة من 

السياس��ية  الدراس��ات  لقس��م  االستش��اري  الفري��ق  عض��و   )*(
واالستراتيجية -بيت الحكمة 
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محافظت��ي ص��الح الدي��ن وديالى ث��م محافظة 
نين��وى ف��ي 10حزيران 2014 وف��ي 26 منه 
ومن مرك��ز المحافظ��ة مدين��ة الموصل أعلن 
الخالف��ة اإلس��المية المزعوم��ة .ووض��ع هذا 
االنج��از وقبل��ه احتالل��ه الرقة في س��وريا في 
مخيلته انه انتزع س��لطة إدارة العالم اإلسالمي 
وس��يقيم إمبراطورية إسالمية تحكم بدين وضع 
ه��و قواع��ده وتعليمات��ه وتبي��ن أن ال عالقة له 
بدين اإلسالم وقيم الرحمة واألمن والسالم التي 
حمله��ا إلى البش��رية كلها وأصلح بها اإلنس��ان 

واإلنسانية باعتراف غير المسلمين  .

أن الحكوم��ة بع��د تحري��ر الموصل س��تواجه 
حزمة مركب��ة من التهدي��دات األمنية الخطيرة 

نشير إلى أهمها :

1.إس��تراتيجية عنف بديلة س��وف يلج��أ إليها 
»داع��ش« بقوة إلدام��ة معنوي��ات مقاتليه بعد 
خس��ارته األرض والخالفة وستكون عبارة عن 
سلس��لة مكثفة من أعمال القتل والتخريب يختار 

وقتها ومكانها .

2.ظهور خالفات وتوترات مع إقليم كردستان 
بش��ان المناطق التي حررتها قوات البيش��مركة 

وتلك التي تسمى بالمناطق المتنازع عليها .

3.وجود قوات ومليش��يات من دول اإلقليم في 
مواقع معين��ة من المحافظة تش��كل بؤر قلق ال 
يتحقق األمن واالستقرار مع استمرار وجودها 

وقد تظه��ر تهديدات أمنية أخرى اقل خطورة، 
مثل تج��اوزات وتصفيات وتهديدات تمارس��ها 
مليش��يات وعش��ائر وعناصر مندس��ة إلرباك 

وخالف��ات  وصدام��ات  واالس��تقرار  األم��ن 
عشائرية وحوادث قتل للثأر واالنتقام وعمليات 
تزوير وانتحال شخصيات للسيطرة على أمالك 
وعقارات أو تحويل ملكياتها وأعمال عصابات 
منظمة للسرقة والنصب واالحتيال واالبتزاز .  

ف��ي وجود هذه التحديات األمنية الخطيرة وفي 
ظل ظروف نينوى الصعبة والحاجة إلى حماية 
وحدة ارض العراق، يبدو أن اإلدارة المناس��بة 
للموص��ل واألوفر حظًا ف��ي النجاح، هي إدارة 
عسكرية يرأسها حاكم عسكري يدير المحافظة 

لمدة سنتين قابلة للتمديد .

أن خي��ار اإلدارة العس��كرية ف��ي نين��وى ف��ي 
الحقيق��ة هو آخر الخيارات ف��ي قائمة اإلدارات 
المعروف��ة، لك��ن يف��رض نفس��ه ف��ي ظروف 
الموصل الخاص��ة والعراق العامة وعلى الذين 
قد يعارضون فكرة اإلدارة العسكرية أن يقدموا 

البديل .

هنا أشير إلى أساسيات فكرة اإلدارة العسكرية 
وهي بحاجة إلى تفاصيل يمكن إعدادها في حالة 

األخذ بها :

1.تسمية إدارة عس��كرية مرحلية في محافظة 
نينوى بمرسوم جمهوري .

2.تكون اإلدارة العسكرية بديلة لإلدارة المدنية 
ويوقف العم��ل بالقوانين واألنظم��ة االعتيادية 
مؤقتًا لمدة سنتين، يمكن تمديدها عند الضرورة 
وُتعل��ن مدين��ة الموصل مدين��ة منكوبة والعمل 
بحال��ة الطوارئ فيها وتوجه النداءات إلى األمم 
المتح��دة ودول العالم والجمعي��ات والمنظمات 
العالمية الخيرية واإلنس��انية لتقديم المساعدات 
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،وال تكون المس��اعدات المالية فقط إلعادة بناء 
المدينة، بل كافة المس��اعدات العلمي��ة والتقنية 
واالجتماعي��ة والنفس��ية الالزم��ة إلع��ادة بناء 
الفرد والمجتمع في الموصل، ويجب أن تس��بق 
مساعدات الدول العربية المساعدات األخرى .

3.ُيعين ضابط برتبة كبيرة حاكمًا عسكريًا في 
المحافظة ويساعده ثالثة نواب يتم اختيارهم من 
بين القادة الذين ش��اركوا ف��ي تحرير الموصل 
وكس��بوا ثقة أهلها ويمكن أيض��ًا أن يكونوا من 
بي��ن ضب��اط الموصل الذين لم تك��ن لهم عالقة 

حزبية سابقًا أو الحقًا .

4.يش��كل الحاكم العسكري مجلس إدارة مدنية 
من مثقفي ووجهاء وش��يوخ عش��ائر المحافظة 
ويفض��ل أن ال يكون من بينهم مدنيون كانوا في 
مواقع المس��ؤولية المدنية قبل س��قوط الموصل 
ويك��ون ه��ذا المجل��س مس��ؤواًل ع��ن اإلدارة 
والخدم��ات المدنية ويرتبط بالحاكم العس��كري 

ويعمل بتوجيهاته .

5.تخصي��ص ث��الث فرق عس��كرية ووحدات 
ش��رطة من القطعات التي ش��اركت في تحرير 
الموص��ل وكس��بت ثق��ة أهله��ا وتراب��ط ف��ي 
المحافظة، كما يش��كل الحاكم العس��كري قوات 
ش��رطة وأمن من س��كان المحافظة وترتبط به 
كافة القوات ويستخدمها ضمن حدود المحافظة 

6.يت��م إبع��اد المليش��يات العراقي��ة وأي قوات 
ومليش��يات إقليمية إلى خارج ح��دود المحافظة 
وعلى الحكومة أن تهتم بتنفيذ هذه المهمة مسبقًا 

بالوسائل السياسية .

إن المهم��ة الوطني��ة ل��إلدارة العس��كرية هي 

ضبط الملف األمني وإعادة األمن واالس��تقرار 
والحي��اة المدنية الطبيعية إل��ى المحافظة بمزيج 

من استخدام القوة والسياسة العقالنية .

وهناك أمور إضافية تس��اعد على ضبط الملف 
األمني هي :

1.إع��ادة البني��ة التحتي��ة إل��ى المدين��ة لتوفير 
الخدمات .

2.إع��ادة النازحي��ن إلى مس��اكنهم وتعويضهم 
3.إنج��از التحقيقات بس��رعة مع المش��تبه بهم 
بالقت��ال إلى جانب »داع��ش« أو التعاون معهم 
ومحاس��بة الذين يثبت ارتكابهم الجرائم وليعود 
اآلخرون إل��ى أعمالهم، ومن الضروري تقدير 
الضغوط ألتي تع��رض لها أهل الموصل تحت 
س��يطرة »داع��ش« ألكثر من ثالث س��نوات، 
وتغيير مخاوفهم من أنهم بعد هذه المدة أصبحوا 

بشكل أو بآخر مواضع شبهات .

4.البح��ث ع��ن المفقودي��ن خ��الل المع��ارك 
وإعادتهم إلى أهليهم أو إخبارهم عن مصائرهم 

5.اإلع��الن عن نتائج تحقيق س��قوط الموصل 
ومحاس��بة المدانين لما لها من تأثير على األمن 

واالستقرار وتهدئة النفوس .

ومن حيث ارتباط الحاكم العس��كري وإدارته، 
فأن الحاكم يرتبط بالقائد العام للقوات المس��لحة 
رئيس الوزراء ويك��ون تعديل مهمته بأمر منه 
وأم��ا إنهاؤها فيتم بمرس��وم جمهوري وترتبط 
بالحاك��م  بأقس��امها كاف��ة   العس��كرية  اإلدارة 

العسكري .

أما صالحيات الحاكم العسكري ورئيس اإلدارة 
المدنية فتحدد بمرس��وم جمهوري ويراعى فيها 
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من��ح حري��ة عمل واس��عة لإلدارة العس��كرية، 
يمكن بها القيام بالمهمة وتتضمن :

1.يكون الحاكم العس��كري قائدًا عامًا للقطعات 
العس��كرية والش��رطة واألمن الت��ي تخصص 
للمحافظ��ة وللق��وات ألتي يتم تش��كيلها من قبله 

ويستخدمها ضمن حدود المحافظة .

2.للحاكم العسكري إصدار القوانين واألنظمة 

الوقتية التي يراها مناسبة لإلدارة .

3.ينس��ق مع الحكومة معالجة القضايا األمنية 

التي يكون إلقليم كردس��تان طرفًا فيها ويحتفظ 

بحق الدفاع عن النفس في حاالت التجاوز .

4.تودع المساعدات المالية الداخلية والخارجية 

ألعمار المحافظة ف��ي البنك المركزي العراقي 

وال يتم السحب منها إال بموافقة الحاكم العسكري 

وبعل��م رئيس اإلدارة المدني��ة ولألغراض ألتي 

يت��م تقديمها وُتنفذ عق��ود اإلعمار بعلم الحكومة 

وحض��ور الحاك��م العس��كري ولوزي��ر المالية 

االعتراض خالف ذلك .

5.تك��ون للحاك��م العس��كري ونواب��ه ورئيس 

اإلدارة المدنية صالحية اللقاء بمس��ؤولي حدود 

دول الجوار أو قوات البيشمركة لبحث المشاكل 

األمنية التي تتطلب اللقاء والحل .

هناك أمور أخرى تس��اعد عل��ى نجاح اإلدارة 

العسكرية ينبغي االهتمام بها وهي :

1.إقامة منظومة اس��تخبارات قوي��ة يمكن بها 

مالحق��ة الخالي��ا اإلرهابية وتدميره��ا قبل أن 

تتحرك، وكذلك إنشاء خلية إعالم وتصريحات 
يتم توجيه عملها بدقة من قبل الحاكم العس��كري 

ضمن سياسته اإلدارية ورؤى الحكومة .

2.إدامة العالقة والتع��اون مع التحالف الدولي 
ودول الجوار بش��أن مواصل��ة عمليات مكافحة 
اإلره��اب عن طريق تب��ادل المعلومات وتقديم 
اإلسناد الجوي أو أي نوع آخر من اإلسناد الذي 

تدعو الحاجة إليه . 

3.تفعي��ل االتفاقية األمنية المعقودة بين العراق 
والوالي��ات المتح��دة بما يعزز ق��درات العراق 
في مواجهة المش��اكل الرئيس��ة، وينبغي إيجاد 
صيغة الس��تمرار بقاء المعدات الفنية واألسلحة 
المتطورة وحتى وحدات برية خاصة من قوات 
التحال��ف الدول��ي ف��ي المحافظ��ة لحين فرض 

األمن واالستقرار .

4.اإلس��راع بإخ��راج »داع��ش« م��ن تلعف��ر 
والحويجة وعان��ة وراوة والقائم، وينبغي البدء 

بتحرير تلعفر لتأثيرها على امن الموصل .

5.لقد تحقق النصر في رئاسة الدكتور ألعبادي 
ومنح��ه ذل��ك الق��وة والفرصة ليتخ��ذ قرارات 
حازمة ليس فقط إلدارة الموصل وإعادة بنائها، 
بل لتغيير أوضاع العراق كلها وإصالح ش��أنه 

المتردي .

وف��ي الخت��ام، آم��ل أن تلقى فك��رة اإلدارة 

العس��كرية القبول واإلس��ناد الوطني وتتضافر 

الجه��ود إلنجاحها ويس��ود األمن واالس��تقرار 

ويبدأ البناء وتعلو منارة الحدباء من جديد .        
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إدارة الملــف األمنــي في مدينــة الموصل 
بعد التحرير

  اللواء الركن المتقاعد
     د.عماد علّو الربيعي )*(

المقدمة
تّتج��ه األنظ��ار كلها إل��ى محافظ��ة نينوى 
وبالذات مدينة الموص��ل ، التي نجحت القوات 
المسلحة العراقية بالتعاون مع البيشمركة وقوات 
الحش��د الشعبي والش��رطة االتحادية والتحالف 
الدول��ي بقيادة الواليات المتحدة االمريكية ، من 
تحريره��ا من براثن  تنظيم ) داعش( االرهابي  
وس��ط مؤش��رات عديدة حول تبلور العديد من 
المخاط��ر و التعقيدات المحتمل��ة التي يمكن أن 
تش��ّكل تحديًا كبيرا«  في مرحل��ة ما بعد تنظيم 
»داعش«، والسيما في مدينة الموصل ، والتي 
ه��ي بوتقة عرقية متفجرة تضّم أكثر من مليون 
ونصف نس��مة من مختلف األعراق والمذاهب 
واالديان األمر الذي سيشّكل اختبارًا بنفس القدر 
من األهمية للقيادات العراقية والكردية، وكذلك 
لحلفائهم الدوليين في تحقيق األمن و االستقرار  
بم��ا يكفل المحافظة عل��ى وتعزيز النصر الذي 
حققته القوات المس��لحة العراقية على عصابات 

داعش االرهابية . 

وتكمن أهمية البحث في حقيقة أن النصر الذي 
تحق��ق في الموصل كان بال ش��ك تحدي��ًا فريدًا 

من نوعه بالنس��بة للحكوم��ة العراقية وحكومة 
اقليم كردس��تان وشركائهم الدوليين  األمر الذي 
يس��توجب الحف��اظ علي��ه وتعزيزه م��ن خالل 
العناي��ة بالملف االمن��ي في المحافظ��ة ومدينة 
الموصل بالذات ، للكش��ف والمطاردة والقضاء 
عل��ى الخالي��ا النائمة لداع��ش االرهابي  و بما 
يكف��ل منع عودة التنظيم االرهابي الى الموصل 
مجددًا .ويس��تهدف البحث مناقش��ة أهم الوسائل 
والسبل إلدارة الملف االمني في محافظة نينوى 
ومدين��ة الموصل بال��ذات ،بم��ا يضمن فرض 
االمن واالستقرار وفرض القانون ،فضال) عن 
كش��ف ومطاردة والقضاء عل��ى الخاليا النائمة 
لداعش االرهابي ، و بما يكفل منع عودة التنظيم 

االرهابي الى الموصل مجددا( .  

ومن هنا فإن السؤالين األساسيين اللذين يحاول 
هذه البحث طرحهما واإلجابة عنهما هما:

ما ذا سيفعل تنظيم داعش االرهابي بعد هزيمته 
في الموصل ؟  

ماه��ي االجراءات االمنية المطلوبة لمنع عودة 
تنظيم داعش االرهابي الى الموصل؟

)*( مستش��ار المرك��ز االورب��ي لدراس��ات مكافح��ة االره��اب 

واالستخبارات 
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م��ن هذي��ن الس��ؤالين األساس��يين، يحاول 
البحث ، رصد ردود فعل تنظيم داعش االرهابي 
عل��ى هزيمته النكراء في مدين��ة الموصل التي 
س��يطر عليه��ا لما يقارب ثالث س��نوات ،  كما 
ويسعى البحث الى الوقوف على انجع االساليب 
لمواجه��ة الخالي��ا النائمة وفل��ول تنظيم داعش 
االرهاب��ي ف��ي محافظة نين��وى . ويتم ذلك من 
خالل مطلبي��ن، اختص االول الس��يناريوهات 
المحتمل��ة لعودة تنظي��م داعش ال��ى الموصل. 
ام��ا المطلب الثاني فقد اختص بالس��ياق األمني 

المقترح لمدينة الموصل بعد التحرير.

المطلب االول :السيناريوهات المحتملة لعودة 
تنظيم داعش الى الموصل:

تنظيم داع��ش االرهابي ليس مجرد ظاهرة 
أخرى م��ن التطرف اإلس��المي العنيف. فتبني 
تنظي��م داع��ش لخط��اب الدف��اع عن )الس��نة( 
ف��ي العراق ، وتعّبده لسياس��ة العن��ف العدمية، 
واستمرار س��يطرته على مساحات شاسعة من 
األراض��ي ، في العراق وس��وريا ، فضاًل عن 
إمكانياته العسكرية التقليدية وغير التقليدية على 
حد سواء، جميعها عوامل تجعل من هذا التنظيم 
فري��دًا وصعبًا عن��د القت��ال. وال تمنحه طبيعته 
الخاص��ة مرون��ًة ملحوظة فحس��ب، بل تعطيه 
أيضًا اندفاعًا ال مفر منه إللحاق األذى بالنس��يج 
االجتماعي والنظام السياس��ي القائم في العراق 
والبنى التحتية فيه ، س��واء بشكل مباشر أم عن 
طريق ومس��اعدة عدد من الجماعات المس��لحة 
والمتطرف��ة األخرى الموج��ودة في العراق من 

ضمنها :-

الجيش اإلس��المي ف��ي العراق . تنظيم س��لفي 
يتمركز نشاطه في محافظة االنبار .

كتائ��ب ث��ورة العش��رين .وهي جماع��ة ذات 
مرجعي��ة أس��المية قريب��ة م��ن هيئ��ة علماء ، 
ويتمركز نش��اطها في محافظ��ة االنبار وديالى 

ونينوى وصالح الدين وبابل .

المجلس العس��كري لعش��ائر العراق . ويمتلك 
المجلس 41 فصياًل مس��لحًا يت��وزع على مدن 
الرمادي والخالدية والكرمة والفلوجة و مناطق 

أبي غريب واليوسفية والتاجي والطارمية.

جي��ش المجاهدين . وتنش��ط ه��ذه الجماعة في 
م��دن تكري��ت والكرمة والفلوج��ة وأبو غريب 

واليوسفية في بغداد .

جيش رجال الطريقة النقشبندية .وهي الجماعة 
األكثر أثارة للجدل في الس��احة العراقية السنية 
وبالتال��ي ه��ي خلي��ط يرجع الى ح��زب البعث 
المنحل ) حزب العودة ( ويتزعمه عزة إبراهيم 
ال��دوري ، وتنش��ط ه��ذه الجماع��ة ف��ي نينوى 

وكركوك وتكريت .

جيش أنصار الس��نة  جماعة س��لفية تتألف من 
أعض��اء س��ابقين م��ن جماعة أنصار اإلس��الم 
الكردية ومقاتلين عراقيين وعرب من السلفيين 

وعن��د البحث في المس��تقبل القري��ب لداعش 
وحلفائه��ا بع��د هزيمتها في الموص��ل نرى أن 
القوات التي شاركت في تحرير مدينة الموصل 
ومحافظ��ة نينوى)جي��ش عراقي ، البيش��مركة 
الحشد الش��عبي ، قوات التحالف الدولي ، ابناء 
العش��ائر ، ح��رس نين��وى ، ..أل��خ( تتباين في 
اهدافه��ا ومراميها   وت��كاد التناقضات بين تلك 
الق��وات وم��ن يق��ف وراءها من قوى سياس��ية 
والتناف��س عل��ى تص��در المواجه��ة ان تفج��ر 
صراعًا بينها اشد هواًل من الصراع مع المقاتلين 
االرهابيين اللذين كانوا متمترس��ين في الداخل. 
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وهذه الخشية مبررة الن المعركة ضد االرهاب 
في الموصل وغيرها من المدن العراقية تجري 
وسط انشطار مذهبي وإثنّي خطير يغّذيه تسابق 
خارجي على النفوذ وابتالع ما بقي من العراق 
وس��وريا. والوحدات المحتش��دة هناك ال تحمل 

فقط السالح بل ايضًا

المتناقض��ة والمتعارض��ة )تقس��م  المش��اريع 
العراق ، تقس��يم نينوى ، اقليم سني ، حكم ذاتي  
اس��تفتاء تقرير مصير ، التحاق وضم لإلقليم ، 

تهجير ، تغيير ديمو غرافي ( .

فهل ينتظ��ر تنظيم داعش وخالي��اه النائمة في 
جحوره��م انبثاقا جديدا لمعادل��ة دموية تعيدهم 
إلى صدارة المش��هد، ال سيما انه بالنسبة اليهم ، 

خسارة االرض ليست هزيمة!

اس��تنادًا لما سبق فان الس��يناريوهات المحتملة 
لع��ودة تنظيم »داعش« اإلرهاب��ي بعد هزيمته 

في  معركة الموصل)1( :-

التنظي��م  تش��كيل  إع��ادة  األول:  الســـيناريو 
االرهابي في محافظة نينوى من جديد ومحاولة 
السيطرة على بعض االقضية والنواحي والقرى 
القريبة من الموصل تمهيدا« لمهاجمتها والعودة 
اليه��ا م��ن جديد . وه��ذا الس��يناريو يعتمد على 
مدى هشاش��ة او صمود التع��اون بين الحكومة 
االتحادية واجهزته��ا االمنية من جهة وحكومة 

اقليم كردستان والبيشمركة من جهة اخرى .

الســـيناريو الثاني: اس��تمرار عملي��ات تنظيم 
داع��ش  االرهاب��ي في العراق بأس��لوب حرب 
العصاب��ات  وه��ذا الس��يناريو مش��ابه الى حد 
كبير  حال حركة »طالبان« في أفغانس��تان بعد 

ع��ام 2001 وحال تنظيم »القاعدة« بعد دخول 
القوات األميركية إلى العراق، واس��لوب داعش 
في الع��راق في زمن ابو مصع��ب الزرقاوي . 
ويعد ه��ذا الس��يناريو هو األقرب إل��ى الواقع، 
نظًرا ألن القتال هو الخطوة التالية لعملية اعادة 

تشكيل أو تأسيس التنظيم.

الســـيناريو الثالـــث : إّن المقاتلي��ن اللذين 
كانوا س��ابقا« موالين لتنظيمات س��لفية جهادية 
اخ��رى وأولها تنظيم القاع��دة )2(، قد تنضّم ثانية 
لجماعاتها الس��ابقة، كما يتضح من االنقسامات 
العلني��ة داخل فرع تنظيم »الدولة اإلس��المية« 
في س��وريا و اليم��ن وليبيا. اذ سيس��تمر مقاتلو 
»داع��ش« ف��ي العملي��ة القتالي��ة، الت��ي تمنح 
عناص��ر التنظي��م دعم��ًا ش��كليًا، وتظهر رؤية 
جديدة مس��تمدة من الجماعات السلفية الجهادية 
االخرى مث��ل »جبهة النص��رة«، و)جبهة فتح 

الشام( في سوريا.

السيناريو الرابع: اختفاء وانحسار تنظيم داعش 
االرهاب��ي بعد انهيار ) الخالفة المزعومة( مما 
يجع��ل مقاتل��و التنظيم في حل م��ن البيعة البي 
بكر البغ��دادي ! مع انخفاض الترويج والدعاية 
الدائم��ة للتنظيم، واختفاء اس��م التنظيم فترة من 
الوقت عن وسائل اإلعالم، ويعد هذا السيناريو 
وارًدا، العتماده على رصد تعامالت الحكومات 
مع مواطنيها العائدي��ن من صفوف »داعش«، 
ومثال على ذلك عرض��ت الحكومة الدنماركية 
عل��ى الدنماركيي��ن المنضمين إل��ى »داعش« 
العودة لوطنهم من دون محاس��بة، ليفقد التنظيم 
العناصر القديمة األساسية، والجدل حول عودة 
مقاتل��و التنظي��م الى تونس وغيره��ا من الدول 

االخرى . 
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عوامل البد من اخذها بنظر االعتبار )3( :
اس��تنادا« لما س��بق فإن تحرير الموصل ال 
يعني بالضرورة نهاي��ة تنظيم داعش االرهابي  
وال يعن��ي وأد االره��اب. إذ الي��زال الس��ياق 
السياس��ي واالمني الذي أحيا التطرف وأنعش��ه 
في الموصل ، ال يزال دون تغيير، ال بل يجري 
امداده وتغذيت��ه بكل المقوي��ات والذرائع ليبقى 
عل��ى قي��د الحي��اة، او ليخرج ب��رداء آخر فور 
توافر الشروط والمناخات، وهي اصال ال تزال 
صالحة ومالئمة وما اكثرها، فما الذي تغير في 
العراق وفي االقليم حتى تسحب من المتطرفين 
والمتزمتين حججهم والذرائع؟ وهل القوى التي 
اس��همت بوجود المش��كلة يمك��ن ان تكون هي 
صاحبة الحل او انها ستنقل الصراع من مرحلة 
الى اخرى، خدمة لغاياتها؟ الس��يما وأن الحلول 
السياسية والتوافقات الدولية واالقليمية والسيما 
المحلي��ة الت��زال غائب��ة ف��ي وقت تتطل��ع فيه  
الق��وات االمريكية للبقاء قرب الموصل لفترات 
طويل��ة ! مع االخ��ذ بعين االعتب��ار أن معركة 
تحري��ر الموص��ل كان��ت المعرك��ة األولى في 
العراق التي شاركت وتعاونت فيها كل مكونات 
الش��عب العراق��ي وكتل��ه السياس��ية المختلف��ة 
)الس��نة والش��يعة والعرب والك��رد والتركمان 
وااليزيديين والمس��لمين والمسيحيين...(، ومن 
المتوق��ع أن كل كتلة وطائفة س��تحاول المطالبة 
باس��تحقاقات تنس��جم مع أجندته��ا الخاصة من 
خالل هذه العملية. وهنا البد من اخذ هذه األمور 

بنظر االعتبار:-

هل س��يقبل األك��راد بدخول أو إع��ادة الجيش 
العراقي االتحادي الى مواضعه وثكناته السابقة 

القريبة من )المناطق المتنازع عليها( ؟ 

هل س��يقبل اهل الموصل من السّنة وجود قوات 

الحشد الش��عبي ذات الصبغة )الشيعية(، في أو 
بالقرب من مدينتهم ؟ 

كي��ف س��يمكن تجني��ب الس��كان والمدين��ة من 
عمليات انتقام محتملة فيما بينهم ؟ 

ما هي االج��راءات الواج��ب اتخاذها لمواجهة 
االرث الدم��وي والتكفيري ال��ذي تركه  تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي طيل��ة الثالث س��نوات  من 

احتالله للمدينة؟

ما هو حجم الجهد االستخباري المطلوب لفرض 
األمن داخل محافظة نينوى ؟

ما هو حجم  القوة العسكرية التي يتطلب ابقائها 
ف��ي المدينة لحمايته��ا من ع��ودة تنظيم داعش 

االرهابي  ؟

المطلب الثاني الس��ياق األمن��ي المقترح لمدينة 
الموصل  بعد التحرير : 

  أن تحقيق)األم��ن واالس��تقرار( في الموصل  
س��تكون عملية أطول م��دى وأكث��ر تعقيدًا مما 
هو متوقع . ولن يكون األمر س��هاًل، وقد ال يتم 
بسرعة  ان النصر الذي تحقق باستعادة السيطرة 
على عموم محافظة نينوى ، يس��تحق المحافظة 
عليه بكافة الوس��ائل والطرق واالس��اليب . ان 
خطة الدع��م االنس��اني وحماي��ة المدنيين التي 
طبقتها قي��ادة العملي��ات المش��تركة بتوجيهات 
من القائد العام للقوات المس��لحة  بموازاة خطط 
العملي��ات القتالي��ة ، هيأت  الظ��روف المالئمة 
والفعالة للحصول على تعاون واسناد المواطنين 
الموصليي��ون ، وتضيي��ق ف��رص التنظي��م في 
الحصول على حواضن ومضافات في المستقبل 
لق��د كان��ت قبضة »داع��ش« المس��يطرة على 
محافظة نينوى والموصل بالذات تش��كل رمزًا 
لنج��اح التنظيم. وبالتالي، قد فان معركة تحرير 
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الموصل وفرض االمن واالس��تقرار فيها ، هي 
المعرك��ة الوحي��دة ف��ي العراق الت��ي يمكن أن 
تثبت بشكل حاسم أن تنظيم »داعش االرهابي« 

عبارة عن قضية خاسرة.

معضالت عمل االجهزة االمنية 

م��ن اجل ان يعم��ل اي جهاز اس��تخبارات في 
العال��م يحتاج في عمله الى خمس عمليات فعالة 

وهي كما يلي )4( :-

التخطيط .

 توجيه مصادر تمويل المعلومات.

  جم��ع المعلوم��ات م��ن مختل��ف المص��ادر 
وبمختلف الوسائل.

تحليل المعلومات وتحويلها الى استخبارات 

 نش��ر المعلومات ) اي توظيف المعلومات الى 
دوائر صنع القرار(.

 عل��ى الرغم من تع��دد أجهزة االس��تخبارات 
وجمع المعلومات في القوات االمنية العراقية ، 
اال أنها تفتقر الى التخصص و التنس��يق الدقيق 
فيم��ا بينها ، بس��بب ع��دم وجود قي��ادة أو جهة 
مركزي��ة تنظيم أنش��طتها وأعمالها.  ولعل هذه 
المش��كلة الهيكلية تعتبر مش��كلة اساس��ية ألنها 
ترتكز على مش��كلة عدم تقاسم المعلومات  بين 
الوكاالت الوطنية، ناهيك عن التعاون فيما بينها 

في جوانب فنية وتنفيذية اخرى .

ولقد اثبتت خبرة وتجربة قتال تنظيمي القاعدة 
وداع��ش في العراق أهمية الجهد االس��تخباري 
مقاب��ل عدو س��ري ، يتخف��ى بش��كل كبير بين 
السكان المدنيين في ذات الوقت الذي يستهدفهم 
به . لذلك فأنه م��ن الصعوبة البالغة مقاتلة عدو 
س��ري بجهد عس��كري او أمني ظاه��ري . ان 

التصدي للعمليات االرهابية داخل المدن والتي 
تس��تهدف الس��كان المدنيي��ن باس��تخدام الدبابة 
والقوات العس��كرية والش��رطوية ، بات أسلوبًا 
غير مجدي وغير فعال في مواجهة  عدو متخفي 
ب��زي المواطني��ن ال يمكن ف��رزه والتمكن منه 
اال باختراق��ه اس��تخباريًا ومحاصرته احصائيًا 
وتكنلوجي��ًا . فال��دول تبني امنها من كس��ب ثقة 
الشعب واالنتش��ار بين الناس , والعيون تراقب 
بصمت بال جعجعة وهدير الدبابات والمدرعات 
, وتتنص��ت وتدق��ق وتنف��ذ وتتغلغل وتنتش��ر . 
واس��تنادا« الى الدروس المستخلصة من العمل 
االس��تخباري ضد تنظيم داع��ش االرهابي فان 
من أبرز المعضالت التي تواجه عمل االجهزة 

االستخبارية هي ما يلي:-

ضعف أو غياب تقاس��م وتبادل المعلومات، 
المعلوم��ات  االس��تخبارات  اجه��زة  واحتف��اظ 
لنفس��ها . وفضاًل عن جهاز األس��ايش الكردي 
س��تعمل خمسة اجهزة اس��تخبارية في الموصل 
ومحافظ��ة نين��وى ه��ي )جه��از المخاب��رات 
الوطن��ي , ووكال��ة المعلومات التابع��ة لوزارة 
الداخلي��ة, وجه��از االم��ن الوطن��ي , ومديرية 
االستخبارات العسكرية والمديرية العامة لألمن 
تابعت��ان لوزارة  واالس��تخبارات( واالخيرتان 

الدفاع )رغم تداخل عملهما( )5( . 

 غي��اب التنس��يق بي��ن الس��لطات واالجه��زة 
االستخبارية في ظل خطر ارهاب تنظيم داعش 

غياب أو فق��دان التخصص في عمل ووظائف 
االجه��زة االمنية واالس��تخبارية ، مم��ا قد يولد 
العديد من اشكال التداخل والتقاطع في االهداف 
والمه��ام ، االمر الذي يولد ويؤدي الى هدر في 

الجهود االستخبارية. 
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تعدد الجهات األمنية وتداخل المهام وتش��ابهها 
واحيان��ا تع��دد مرجعياتها االدارية، من ش��أنه 
المس��اهمة بضعف المنظومة األمنية ، ووضع 
العراقي��ل والمعوق��ات أم��ام تنفيذه��ا لواجباتها 
ومهامها في مطاردة وكش��ف الخاليا الداعشية 

النائمة . 

سياق التمكين االمني المقترح :
لغ��رض دعم عمل االجهزة االس��تخباراتية 
ف��ي محافظة نينوى وفي مدينة الموصل بالذات 
الب��د لها م��ن العمل المنس��ق فيما بينه��ا لجمع 
المعلومات ع��ن التنظيمات االرهابية والجهات 
التي تح��اول زعزع��ة االمن واالس��تقرار في 

المحافظة من خالل ما يلي :�

اس��تثمار التعاطف والتأييد الشعبي الذي حققته 
القوات العسكرية واالجهزة االمنية التي حررت 
محافظ��ة نين��وى ومدين��ة الموصل م��ن قبضة 
تنظي��م داعش ، وذلك من خالل ادامة التواصل 
مع الناس كونه احد ابرز اذرع جمع المعلومات 
وتسهيل عملية اتصالهم مع االجهزة االمنية من 
، خالل ارقام هواتف محددة ومعروفة بما يشبه 

هاتف االسعاف الفوري والنجدة وغيرها.

توزي��ع المه��ام والواجبات فيما بي��ن االجهزة 
االمني��ة ف��ي متابع��ة التنظيم��ات االرهابية أي 
بعب��ارة اخ��رى تخصيص جهاز أمن��ي لمتابعة 
فصي��ل او تنظي��م ارهابي معي��ن إذ أن قيام كل 
جهاز امن��ي بمتابعة كل التنظيم��ات االرهابية 
يعني هدر الجه��ود واالمكاني��ات والتقاطع في 
بع��ض االحيان ف��ي واجبات االجه��زة االمنية 

االخرى.

تقلي��ص المظاه��ر العس��كرية داخ��ل المدين��ة 
واالعتم��اد على الش��رطة المحلي��ة والعناصر 

االستخبارية في تولي مس��ؤولية الملف االمني 
داخ��ل مدين��ة الموص��ل م��ن خالل  االنتش��ار 
الصحيح لمفارز الش��رطة ودعمه��ا بالعجالت 
واآللي��ات التي تمكنها م��ن حفظ االمن وفرض 

القانون .

االفادة من اساليب االمن االحترازي من خالل 
التفتي��ش والس��يطرات المفاجئ��ة و الدوري��ات 
والتدقيق على الكراجات والفنادق وتفعيل االمن 
المناطق��ي وتقني��ن حرك��ة االرتال العس��كرية 
داخل المدن و تفعيل دور الشرطة مع االحتفاظ 
بقوات سوات خاصة في اماكن بعيده عن انظار 
الن��اس للضرورة.مركزية الجهد االس��تخباري 
في المدينة , وتوحيد القيادة والس��يطرة وغرفة 
العمليات بي��ن االجهزة االس��تخبارية واالمنية 

وتوحيد االجهزة االمنية مناطقيًا.

نص��ب انظم��ة مراقبة وكامي��رات ف��ي الُعَقد 
والشوارع المهمة والزام جميع دوائر وشركات 

ومحال القطاع الخاص بنصب كاميرات .

تعزي��ز ثق��ة المواطني��ن ف��ي مدين��ة الموصل 
باألجه��زة االمنية والتفاعل معه واش��راكه في 
حماي��ة منطقت��ه وتنفي��ذ اس��تخبارات تواصلية 
م��ع المواطنين , وتنظيم مس��ح دقيق مع تجزئة 
المناطق , لنش��ر العي��ون والمخبرين وربط كل 
مخب��ري منطق��ة بضابط اس��تخبارات و تفعيل 

دور المختارين والمعلومات المحلية .

تعزيز التعاون والتنس��يق بين االجهزة االمنية 
واالس��تخبارية و مس��ؤولي الحكوم��ة المحلية 
)المحافظ��ة والقائمقامية(,  وذلك لضمان تأمين 
الدع��م السياس��ي واالجتماعي لعم��ل االجهزة 
االمني��ة واالس��تخبارية والتركي��ز على وضع 

االجهزة الشرطوية بأمرة الحكومات المحلية.
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ضرورة االس��راع بتالفي النقص في الموارد 
البش��رية وذل��ك باس��تحداث وظائ��ف وتطويع 
المزي��د م��ن اهال��ي محافظة نين��وى للعمل في 
االجهزة االمنية ! وهي مس��ألة ضرورية جدا« 
اذا م��ا علمنا أن بع��د تعرض ال��دول االوربية 
لهجمات ارهابية في العامين المنصرمين قامت 
الحكومة الفرنسية بفتح) 8500 ( وظيفة جديدة 
في قطاعي األمن والقضاء و اس��تحداث خمسة 
االف وظيف��ة داخ��ل جه��از الش��رطة، وقامت 
الحكومة البلجيكية باس��تحداث )4600( منصبا 
أمنيا، وس��تكون حصة الشرطة االتحادية ثالثة 

آالف وظيفة. 

دور الجيش في دعم االمن واالستقرار :
ان وج��ود الجي��ش ف��ي الم��دن وانتش��اره في 
الش��وارع لعدة س��نوات لم يمنع التفجيرات ولم 
يحقق االمن واالس��تقرار . فلقد كانت لعس��كرة 
الش��ارع تداعي��ات كثي��رة , إذ اصب��ح الجندي 
يؤدي مهام الشرطي وتراجع الضبط العسكري  
وتأثره بالحياة المدنية , وقد عم الفساد والالمباالة 
بين عناصر السيطرات المنتشرة في المدن . ان 
تحويل المدن الى ثكنات عس��كرية كان له االثر 
الكبي��ر في التأثي��ر على عدم تع��اون المواطن 
الذي اصبح ال يطيق االجراءات ويتململ منها, 
ومع تكرار طويل للتفجيرات اصبح يسأل نفسه 
عن مدى فائدة هذا االنتش��ار والسيطرات. وهذا 
م��ا اصاب الجي��ش ف��ي الموصل تحدي��دًا قبل 
حزيران 2014. لذلك فان اعتماد اسلوب االمن 
المعلوماتي من خالل تعزيز الجهد االستخباري 
بش��كل كبير في مجال التمكين والس��يطرة على 
الوضع الداخلي للبلد مع اعادة انتشار وتموضع 
صحي��ح لقطع��ات الجيش خارج المدن س��وف 
يدع��م ويع��زز االم��ن واالس��تقرار , وذلك من 

خالل جعل الجيش عاماًل مس��اعدًا لألمن وليس 
مسؤواًل عنه . وعليه  فإننا نقترح أن يكون دور 
الجيش في دعم االمن واالستقرار في مرحلة ما 

بعد داعش وكما يلي:

اع��ادة تموضع وانتش��ار تش��كيالت وقطعات 
الجي��ش الى معس��كرات وثكنات خ��ارج مدينة 
الموص��ل )معس��كر الغزالني مث��ال«( , ليكون 
س��ورًا وحاميًا للمدينة وفي نفس الوقت يتصدى 
لإلرهاب . منع حركة الدوريات وتنقل االرتال 
العس��كرية في الموصل بش��كر كبي��ر , اال في 

حاالت الضرورة القصوى .

 االحتفاظ بقوات خاصة أو بقوات الرد السريع 
وقوات ط��وارئ في بع��ض االماك��ن الحيوية 
ووضعه��ا تح��ت تص��رف األجه��زة االمني��ة 
واالس��تخبارية لإلف��ادة منه��ا عن��د الضرورة 
بترخي��ص م��ن الس��لطات وعن��د الض��رورة 

القصوى.

تكليف الجيش بمس��ك وحماية بعض االهداف 
الموص��ل  مط��ار  مث��ل  الحيوي��ة  والمنش��آت 
ومعسكر الغزالني ومراكز االتصاالت وبعض 
عقد طرق المواصالت المهمة التي تربط مدينة 
الموصل باألقضية والنواح��ي داخل المحافظة 
والس��يطرات  والدوري��ات  الرباي��ا  بأس��لوب 

المتحركة والكمائن. 

التنس��يق مع قوات البيشمركة وقوات التحالف 
والقصب��ات  الم��دن  حماي��ة  لتأمي��ن  الدول��ي 
والنواح��ي في محافظ��ة نينوى وص��وال« الى 
الح��دود العراقي��ة م��ع كل من تركيا وس��وريا 
لمنع تس��لل وعودة عصاب��ات داعش االرهابية 
.وذل��ك من خ��الل تب��ادل المعلومات وتس��يير 
الدوريات المشتركة والكمائن ومراقبة المنطقة 
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بكافة وسائل االستطالع واالستمكان والتحسس 
البصري وااللكتروني .

ان ب��روز أدوار أمني��ة عرقي��ة وطائفية يكون 
همه��ا االول الحف��اظ على »االم��ن المناطقي« 
وهي اش��كالية سياس��ية وأمنية ينبغي معالجتها 

سياسيا« وأمنيا« .

 دور قوات التحالف الدولي :

الشك ان االحتفاظ بالنصر في الموصل سيكون 
مهمة ليست سهلة ، بل وربما أعقد من عمليات 
التحري��ر، لم��ا يتطلبه م��ن جهود اس��تخبارية 
وانس��انية ولوجستية ، االمر الذي يتطلب زيادة 
الدع��م المق��دم من قب��ل قوات التحال��ف الدولي 
الذي تقوده الواليات المتحدة االمريكية والسيما  
والمجتم��ع الدولي بش��كل عام  وف��ي المجاالت 

التالية :- 

واالس��تطالع  االس��تخباري  الدع��م  توس��يع 
الميدان��ي وتب��ادل المعلوم��ات االس��تخبارية، 
بمختلف وسائل  الرصد والتحسس المتطورة .

زي��ادة ع��دد الف��رق التدريبي��ة واالستش��ارية 
العس��كرية األمريكي��ة والغربي��ة العامل��ة م��ع 
وحدات وتش��كيالت القوات المس��لحة العراقية 
وقوات البيش��مركة وقوات الش��رطة االتحادية 

وشرطة نينوى .

زيادة عدد منسقي االسناد الجوي القريب .

زي��ادة ع��دد الخبراء في الهندس��ة العس��كرية 
به��دف التعامل مع األلغ��ام والعبوات الناس��فة 

والعجالت المفخخة. 

توسيع التعاون العسكري واالستخباري وزيادة 
تركي��ز الضرب��ات الجوي��ة وتكثي��ف التدريب 
لتعزي��ز االنتص��ارات المتحقق��ة ف��ي مختل��ف 

قواطع المواجهة مع عصابات داعش«.

المش��اركة الفعال��ة ف��ي دع��م عملي��ات اعادة 
اعمار محافظة نينوى بصورة عامة والموصل 
بص��ورة خاصة للعالق��ة الوثيقة لهذه المس��ألة 
باألمن واالستقرار المنشود للمحافظة والمدينة .

العدالة االنتقالية :
العدالة االنتقالية ُتشير إلى مجموعة التدابير 
القضائي��ة وغير القضائية الت��ي قامت بتطبيقها 
دول مختلف��ة م��ن أج��ل معالجة م��ا ورثته من 
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. وتتضّمن هذه 
التدابير المالحقات القضائي��ة، ولجان الحقيقة، 
وبرام��ج جب��ر الض��رر وأش��كال متنّوعة من 

إصالح المؤسسات )6( .

وُيع��ّد موضوع العدال��ة االنتقالية أحد القضايا 
الش��ائكة عق��ب انته��اء مرحل��ة تنظي��م داعش 
إزاء  والس��يما   ، الموص��ل  ف��ي  االرهاب��ي 
المآس��ي التي تعّرض لها سكان مدينة الموصل 
والمناط��ق المحيطة به��ا، في ظل االضطهاد و 
االستبداد الذي مارسه تنظيم داعش بحق اهالي 
الموصل ، من التعذيب واالختفاء القسري وبقية 
انته��اكات حقوق اإلنس��ان الجس��يمة . وتتطلب 
العدالة االنتقالية كشف الحقيقة أواًل، ثم المساءلة 
وإنصاف الضحاي��ا وتعويضهم وجبر الضرر، 
القانوني��ة  األنظم��ة  تمهي��دًا إلص��الح  وذل��ك 
والقضائية واألمنية، وذلك لمنع تكرار ما حدث 
ووض��ع حد له في المس��تقبل، ناهيكم عن إعادة 
تثقيف للمجتمع ككل بروح العدالة)7(. وعليه فانه 
من الضروري جدا« الش��روع بوضع االس��س 
الالزم��ة للعدالة االنتقالية، م��ن قوانين ضامنة 
وأطٍر سياس��ية  التي تس��تطيع أن ترسي أسس 
مصالح��ة وطني��ة »مجتمعي��ة« وتصف��ي آثار 
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الكراهية والثأر واالقصاء واالستئثار السياسي 
التي يحتمل بروزها بعد تحرير مدينة الموصل 

من تنظيم داعش االرهابي . 

الخاتمة :

الش��ك أن إدارة المل��ف األمني ستس��تحوذ 
على اهتم��ام بالغ من لدن الس��لطات الحكومية 
بس��بب طول الفترة التي سيطر بها داعش على 
المجتم��ع الموصل��ي ، االم��ر ال��ذي يزي��د من 
احتماالت تركه لخاليا نائمة قد تش��كل له بابا« 
للعودة مرة اخرى لزعزعة االمن واالس��تقرار 
ف��ي المدينة ، هذا م��ن جهة ومن جهة اخرى قد 
ي��ؤدي المبالغة باالهتمام بالملف االمني الى رد 
فعل س��لبي من لدن أهالي المدينة والسيما أنهم 
مروا بتجربة س��ابقة  مؤلمة مع القوات االمنية 
التي كانت مس��ؤولة عن المل��ف االمني لم تكن 

نتائجها ايجابية. 

كم��ا أن مجلس محافظة الموصل ومحافظها لم 
يتمكنوا م��ن توجيه وقي��ادة المجتمع الموصلي 
بالش��كل االيجابي ال��ذي يحص��ن المجتمع من 
التعاطي الس��لبي مع حال��ة التغيير الي حصلت 
بع��د ع��ام 2003 ، والس��يما اذا م��ا علمنا أن  
الموصليين ال يميلون الى العشائرية وهم جادون 
منضبطون يحبون النظ��ام والقانون ويكرهون 
الفوضى ويحب��ون االلتزام واالنضباط ويتكون 
مجتمعهم ف��ي الغالب االعم من الضباط القدماء 
واس��اتذة ف��ي الجامع��ة ومحامين ومهندس��ين 
)العروبي��ة(  ال��ى  معظمه��م  ويمي��ل  واطب��اء 
خصوصا« س��كان مدينة الموصل ، و يفضلون 

أن يديروا انفسهم بأنفسهم  ...

لذل��ك فانه ليس من الحكم��ة فرض االحكام 
العرفي��ة في المدينة بع��د تحريرها من داعش)8( 
والحرص على تس��ليم السطات الى ادارة مدنية 
)م��ن النخ��ب الموصلية( بأقرب فت��رة ممكنة . 
وهنا البد من االش��ارة الى أن تبقى عملية ادارة 
الملف االمني في مدينة الموصل تحت اش��راف 
وقي��ادة الحكومة االتحادية  بالتعاون والتنس��يق 
مع مجل��س محافظة الموصل واألجهزة االمنية 

في اقليم كردستان ..

التوصيات الختامية
ان التنس��يق والتعاون م��ع التحالف الدولي 
ينبغ��ي ان ينص��ب باتج��اه توس��يع وتس��ريع 
وتيرة الضربات الجوية، ونش��ر فرق »تنس��يق 
الهج��وم النهائي المش��ترك«، فضاًل عن الفرق 
االستش��ارية لتطال وحدات الكتائ��ب التي تنفذ 
الهجمات، واس��تخدام منظومات أس��لحة أخرى 
على غ��رار منظوم��ات مدفعي��ات وصواريخ 
ارض/ ارض ميداني��ة والمروحيات الهجومية، 
نظ��رًا لدورها المباش��ر ف��ي مس��اندة العمليات 
البري��ة، وتزويد الجيش العراقي بأس��لحة أكثر 
ثقاًل.م��ن الض��روري وضع الخط��ط لمواجهة 
ردود الفع��ل المحتملة لتنظي��م داعش االرهابي 
بع��د طرده من مدينة الموص��ل ! لذلك البد من 
تفعيل العمل االس��تخباري واجراء تقدير موقف 
استخبارات للوقوف على مسالك العدو المحتملة 
ف��ي ادارة معركت��ه الدفاعية ع��ن وعلى مدينة 
الموصل !درءًا للمخاوف  من »سيناريوهات« 
ما بعد مرحلة »داعش«، والخش��ية من حدوث 
اعم��ال انتقامي��ة بين الس��كان . لذل��ك البد من 
اعتماد اس��س ومعايير العدال��ة االنتقالية  .البد 
للس��لطات الحكومي��ة من االس��راع بعد تحرير 
المدينة من تنظيم داعش النظر بش��كل جاد  في 
حقوق المتضّررين من سكان المدينة من جراء 
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العمليات العس��كرية او من قبل التنظيم المسلح 
والذين تعرض��وا للتعذيب ولالنتهاكات ، وذلك 
تش��كيل هيئة كهيئة الس��جناء او الش��هداء التي 
تهت��م بش��ؤون المتضرري��ن من تنظي��م داعش 
االرهاب��ي، ف��ي مدينة الموص��ل والبلدات التي 
تحيطها .التعامل بش��كل انساني مع من تعرض 
الى التهديد واالجبار على حمل الس��الح، ومن 
غ��رر به م��ن المراهقي��ن واالطف��ال. حيث ان 
»م��ن الخطأ الق��ول ان ه��ؤالء المدنيين باقون 
ف��ي مناطقه��م بمح��ض ارادتهم، ويج��ب عدم 
التعام��ل معه��م كمؤيدين لتنظي��م )داعش(، بل 
ه��م ضحايا ينتظرون ق��دوم الجيش لتحريرهم. 
من الضروري السعي لمطالبة المجتمع الدولي 
بالمساهمة الجادة في إعادة إعمار البنى التحتية 
ف��ي المناطق الت��ي تعرضت ألضرار بس��بب 
الح��رب عل��ى تنظيم داع��ش االرهاب��ي .عدم 
السماح بمس��ك االرض لجهات »غير رسمية« 
ال يمك��ن معاقبته��ا، اي ال س��لطة للدولة عليها 
.يج��ب أن تبقى عملي��ة ادارة الملف االمني في 
مدين��ة الموصل تحت اش��راف وقيادة الحكومة 
االتحادية  بالتعاون والتنسيق مع مجلس محافظة 
الموصل واألجهزة االمنية في اقليم كردستان ..

هوامش ومراجع البحث

       1-امي��ن قموري��ة أّي مس��تقبل ل«داع��ش« بع��د 

الموصل والرقة؟ جريدة النهار« بتاريخ 11 تشرين 

الثاني 2016 .

2- بروس هوفمان و ماثيو ليفيت ،ما بعد ‹الخالفة‹:   

مس��تقبل الحركة الس��لفية الجهادية ، معهد واشنطن 

الثان��ي/ تش��رين    ، االدن��ى  الش��رق  لدراس��ات 

http://www.  الراب��ط عل��ى  نوفمب��ر 2016 

washingtoninstitute.org/ar/experts/

.view/bruce-hoffman

3- الل��واء الركن الدكت��ور عماد علو ، ادارة الملف   

االمن��ي في مدين��ة الموصل بعد التحرير ، دراس��ة 

مقدمة الى ورش��ة عمل مدينة الموصل بعد التحرير 

الت��ي اقامه��ا قس��م الدراس��ات االمنية والعس��كرية 

في مركز النهرين للدراس��ات االس��تراتيجية ، اذار 

 . 2017

4-  ينظ��ر بش��ير الون��دي ، مدخ��ل ال��ى معضل��ة   

الراب��ط  عل��ى  الع��راق،  ف��ي  االس��تخبارات 

http://www.alnoor.se/article.  االلكترون��ي

asp?id=267563#sthash.57kyg7eo.

...dpuf

      5-  بشير الوندي ، المصدر السابق .

   ينظ��ر ماه��ي العدال��ة االنتقالي��ة ، عل��ى الراب��ط 

https://www.ictj.org/ar/about/ االلكتروني 

..transitional-justice

6- عبد الحسين شعبان ، عن العدالة االنتقالية ، على   

/http://aliraqnews.com . الرابط االلكتروني

7- ينظر ، محمد ش��ريف اس��ماعيل عب��د المجيد  ،   

س��لطات الضبط االداري في الظروف االس��تثنائية 

دراسة مقارنة ، ص 212.



183 إك را  ةعدع  أل طا ل رللرل

إدارة الملف األمني ومكافحة
 العنف واالرهاب

    د. معتز محي عبد الحميد )*(

المقدمة 
إن قضية األمن في العراق قضية بنيوية ش��املة 
.. ومعالجتها تحتاج الى جهود كبيرة تشارك بها كل 
أجهزة الدولة وليس��ت وزارتي الدف��اع والداخلية ، 
وكون إدارة الملف األمني قضية سياسية واجتماعية 
تط��ول بمردوداته��ا الس��لبية جمي��ع المواطني��ن ، 
يصبح معها ضرورة ان يش��ارك الجميع في وضع 
تص��ورًا ورؤى لمعالجته��ا مما يس��توجب إش��راك 
الرأي الع��ام واألحزاب والقوى السياس��ية ومراكز 
البحوث المتخصصة والخبراء األمنيين في دراس��ة 
اإلخفاقات األمنية المتكررة واالستئناس بكل اآلراء 
واضعين مصلح��ة الوطن فوق كل اعتبار إن هدف 
اإلرهاب ليس قتل اكبر عدد من المواطنين فقط ، بل 
زرع بذور الفتنة والبغضاء والكراهية بين مكونات 
المجتم��ع والوص��ول به��ا ال��ى حالة م��ن الصراع 
والمواجهة واالقتتال الدائم لغرض اس��تنزاف القوى 
السياس��ية واألمنية تمهي��دًا للقفز والهيمنة إلس��قاط 

التجربة السياسية برمتها .

    وتأسيس��ًا على ذلك يبق��ى اإلرهاب والعنف 
مش��كلة بنيوي��ة ولذلك يج��ب ان يكون الح��ل بنيويًا 

ايضًا ، والبداية االعتراف بان هناك مش��كلة اسمها 
مش��كلة )) اإلرهاب والعنف (( واإلق��رار بان هذه 

المشكلة ليست عارضة بل جوهرية .

وم��ن هذا المنطلق يجب توضيح األس��باب ومن ثم 
وضع الحلول الناجعة لمكافحتها والقضاء عليها .

ان درب اإلص��الح ليس صعبًا وال مس��تحياًل فبعد 
ان يتم تشخيص اسباب العّلة فقد يسهل وضع العالج 
لتلك العّلة من خالل اس��تئصال اسبابها وعواملها ، 
شريطة توفر االرادة على التغيير ورفض الخضوع 
الرادة وتدخالت أي من القوى السياس��ية المستأثرة 
بالمش��هد العراق��ي  وم��ن الض��روري التأكي��د هنا 
عل��ى مغ��ادرة   )) التحّزب (( و )) التس��ييس (( و 

))األدلجة(( 

 والب��د ان تبن��ى األجه��زة األمنية      )) الش��رطة 
والجيش (( بشكل مهني وعقيدة حب الوطن  وتنقيته 
م��ن كل عوام��ل التح��زب واالنحياز السياس��ي او 

المذهبي و الطائفي والعرقي .

ويج��ب ان يك��ون ال��والء إلدارت��ه المس��لكية 
وعقيدته العس��كرية وال يخضع لغي��ر القانون ...... 

)*( مدير المركز الجمهوري للبحوث االمنية والستراتيجية 
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ان درب اإلص��الح صعب وعس��ير لكن��ه مع توفر 
اإلرادة والعزيم��ة والرغبة الصادقة .. يبدو يس��يرًا 
وس��هل المنال .. وان درب األل��ف ميل يبدأ بخطوة 

واحدة .

األسباب والُمسببات : 
1- تراجع كبير وواضح لهيبة القانون والدستور 
والقضاء المستقل ، وشياع ثقافة الترهيب بالمنصب 
األمني واإليحاء باالعتقال العش��وائي واالس��تقواء 

باالقرباء في االجهزة االمنية .

2- محاولة القيادات االمنية ) شرطة وجيش ( في 
أكثر المراحل بالتنافس في الظهور بمظهر األقرب 
للحكم والوالء للحاكم مقدمًا ذلك على الوالء للوطن 

والشعب .

3- انتش��ار االس��لحة المختلفة االنواع بشكل واسع 
بين فئات الشعب وبين االجهزة الحزبية واستخدامه 
في النزاعات العش��ائرية والفردية ، أدى الى فقدان 

األمن في مناطق واسعة في العراق .

4- س��يادة ثقافة العنف على س��لوك افراد المجتمع 
عمومًا رغب��ة بالظهور بمظهر االقوى في مجاالت 
الحياة المتع��ددة وااللتجاء الى ط��رق القوة في حل 

اغلب المشاكل .

5- ابتعاد المجتمع عن الطابع المدني واندفاعه نحو 
الطابع التقليدي المتعصب وترس��يخ ثقافة العس��كرة 
بين افراد المجتمع يقابله ضمور في باقي المجاالت 

العلمية واالنشطة المدنية الفنية والرياضية .

6- انتشار واسع وكبير لعصابات الجريمة المنظمة 
واالرهاب والسيما بين الفئات االصغر عمرًا ، التي 

يعاني بعضها من فقر مالي وفكري .

7- غياب العقاب الرادع القوي والحاس��م بحق من 
تثب��ت عليه ته��م االرهاب او االنتم��اء الى حركات 
مس��لحة ارهابي��ة ) داع��ش ( التي ذل��ك الى ظهور 

تشكيالت مسلحة عديدة في مختلف المناطق .

8- الفش��ل المعلومات��ي والعمليات��ي وذل��ك لعجز 
اجهزة االس��تخبارات ف��ي التنبؤ بوق��وع اعتداءات 
ارهابي��ة او وذلك لعدم وج��ود المعرفة واالمكانيات 

الالزمة للحيلولة دون  وقوع االعتداءات .

9- ارت��كاب خروق��ات كثي��رة بذريع��ة مكافح��ة 
االره��اب بما في ذلك انته��اك حقوق المواطنين في 

خصوصياته��م وعملي��ات االحتجاز غي��ر القانونية 

) وإس��اءة معاملة الموقوفين وتعذيبهم ( واس��تخدام 

اساليب غير قانونية في التحقيق .

10- االس��تهانة بالتنظير وتحليل االس��باب ضربة 

فادح��ة الي محاولة جادة لمكافحة االرهاب ، فيجب 

االس��تعانة بالمراك��ز البحثي��ة المتخصص��ة لدع��م 

الوزارات االمنية بصنع القرار وإيجاد اس��تراتيجية 

أمنية مستقبلية وليست مرحلية .

الحلول :

1- تقلي��ل وابعاد تواجد وح��دات الجيش )عمليات 

بغ��داد واالجه��زة االخرى ( وغيرها م��ن المناطق 

المدني��ة داخ��ل الم��دن والعاصمة بغ��داد واالكتفاء 

بقوات وزارة الداخلية لحفظ االمن والنظام ومكافحة 

الجريمة واالرهاب ، كما نّص ذلك دستوريًا .

2- وزارة الداخلية هي المس��ؤولة والمعنية بادارة 

عمليات مكافحة االرهاب والجريمة داخل العاصمة 

بغ��داد وارجاء القطر ) الدول��ة(  من خالل التعامل 

معها بق��وات أمنية حديثة تخصصه��ا لهذا الغرض 

)شرطة اتحادية  أفواج الحدود ، أفواج الطوارىء( 

الدارة الملف األمني ومكافحة االرهاب مع تنس��يق 

كامل مع وزارة الدفاع وجه��از المخابرات واألمن 

الوطني .
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ووحداته��ا  صنوفه��ا  بكاف��ة  الدف��اع  وزارة   -3

ه��ي المس��ؤولة ع��ن ادارة عملي��ات خ��ارج حدود 

المحافظ��ات ، من مس��ك الحدود وحماية المنش��آت 

الحيوي��ة والط��رق الدولية والموان��ىء وغيرها مع 

تنس��يق عالي المس��توى مع اجه��زة وزارة الداخلية 

واالجه��زة األمني��ة االخ��رى. 4- توحي��د الجه��د 
االس��تخباري لمكافحة العنف واالرهاب والجريمة 
المنظم��ة واصدار تش��ريعات جديدة من قبل مجلس 

النواب لبناء جهاز استخباري فّعال .

5- تقليص المنظومة العس��كرية ) ش��رطة وجيش 
واجه��زة أمني��ة اخ��رى ( المنتفخ��ة والمترهلة الى 
الحج��م الفعلي الذي تحتاجه الب��الد للدفاع عن أمنها 
وس��يادتها ، وعدم جعلها مس��احة للتشغيل او لكسب 

االرزاق .

6- التركي��ز على ثقافة المنظومة العس��كرية بذاتها 
ورفع مستوى افرادها لكي يتماشى وطبيعة المعركة 
ضد االرهاب ، مع االستفادة من الخبرات العسكرية 
واألمني��ة لل��دول المتقدم��ة ) المج��اورة والعربي��ة 
( وق��وات التحال��ف الدول��ي  فض��اًل  ع��ن تدريب 
القوات األمنية بش��كل يضمن الوصول الى مراحل 

االحتراف الفعلي   باسرع وقت .

7- ترس��يخ مب��دأ المواطنة بثوابت ال��والء للوطن 
.. وإش��اعة ثقاف��ة التط��وع ف��ي االجه��زة األمني��ة 
والعسكرية وترس��يخ مفهوم المنصب  ) كتكليف ال 
تش��ريف ( فاحت��رام اآلخرين وخدمته��م هو الهدف 

الحقيقي للتصدي للمسؤولية .

8- الدع��وة الى إزالة حالة العس��كرة التي تنتهجها 
بعض االحزاب والمس��تخدمة في هيكليتها الداخلية 
من خالل نص قانوني يشّرع من قبل مجلس النواب 
يعاقب  بحزم من يس��لك وينتهج هذا الس��لوك الغير 

حضاري .

9- إشراك المواطنين بالجهد األمني واالستخباري 

وذلك بالترويج المستمر للثقافة الطوعية واالنخراط 
في أعمال المجتمع المدني 

10- عدم الدعوة الى تشكيل أذرع ) وحدات أمنية( 
جدي��دة ب��دواٍع سياس��ية والتخلص من تل��ك التي ال 
مب��رر لوجودها او فقدت مب��ررات وجودها بطرق 

علمية مدروسة .

11- الدع��وة ال��ى تطوي��ر القواني��ن واالجراءات 
الوطنية الكفيلة بمنع اإلرهابيين من استغالل قوانين 
اللج��وء والهجرة للحصول على مالذ آمن في بعض 
الدول العربية واألجنبية ، أو استخدام اراضي بعض 
دول الج��وار للتجنيد او التدريب   او التحريض من 
خالل التعاون المباش��ر مع وزارات واجهزة األمن 
في الدول  العربية ودول الجوار وتبادل المعلومات 
والبيان��ات ومتابع��ة مراكز النش��اط  االرهابي في 

الخارج واتصاله بالداخل .

12- الس��عي الى إنش��اء وحدة متخصص��ة لمتابعة 
ومكافح��ة االره��اب عب��ر الش��بكات  المعلوماتي��ة 
واالنظم��ة االلكتروني��ة وح��ث ال��وزارات المعنية 
) األمني��ة والعس��كرية ( عل��ى التأكيد عل��ى أهمية 
االمتناع عن نشر المواد االعالمية الداعية للتطرف 

والعنف .

13- بن��اء قدرات وطنية متكاملة والس��يما باجهزة 
االستخبارات بحيث تتوفر لها إمكانيات فّعالة لجمع 
المعلوم��ات االس��تخبارية ، على أن ال يش��كل ذلك 
ذريعة  للتخلي عن سيادة القانون التي يجب ان تسود 

في الدول الديمقراطية .

14- ان للش��رطة في العراق وظائف أمنية واخرى 
اجتماعي��ة ، لذلك ف��ان من اهم الواجب��ات الوظيفية 
للش��رطة ه��ي تحقي��ق األم��ن واالس��تقرار الفراد 
المجتم��ع ،  ولك��ي ت��ؤدي ه��ذه المؤسس��ة األمنية 
واجباته��ا الب��د أن تكون مقبولة م��ن  المجتمع حتى 
تظف��ر بمس��اعدته ، ل��ذا ن��رى ان م��ن الضروري 
الخ��روج من نطاقها التقليدي والدخول في الخدمات 
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االجتماعي��ة وتفعي��ل دور ) الش��رطة  المجتمعية ( 
وذلك باشراك المجتمع بكافة عناوينه بهذه المسؤولية 
األمنية والوقائية .15- إنشاء غرف عمليات خاصة 
ل��كل منطق��ة ) خلية أزمة ( تش��هد عمليات إرهابية  
متك��ررة ترص��د هذه الخلي��ة وتعالج ه��ذه الحاالت 
بصورة س��ريعة وتراقب أداء  السيطرات والشرطة 

المعنية بالمحافظة على هذه المنطقة . 

16- ح��ق التصويت او االنتخ��اب يجب ان يقتصر 
عل��ى المدنيي��ن وال يحب��ذ إش��راك قوى الش��رطة 
والجي��ش والق��وى األمني��ة االخرى ف��ي التصويت 
حتى ال تستغل هذه االصوات في التجاذب السياسي 
وبنتيج��ة االنتخابات ، والمفروض به��ذه القوى ان 
تك��ون حامية للمراك��ز االنتحابية وليس المش��اركة 

فيها .

17- تفعي��ل معايير الجودة الش��املة ف��ي االجهزة 
األمنية وحشد الطاقات واإلمكانيات لتطويره وجعل 
العم��ل األمن��ي ) ال مركزية ف��ي المحافظات ( في 

هياكل القيادات وصنع القرارات .

18- تطهير الشرطة والجيش من العناصر الدخيلة 
والمتسللة ممن ال تتوفر فيهم ابسط مقومات وشروط 
االنتماء لهذه المؤسس��ة العسكرية ... وان كثيرًا من 
اصابع االتهام تتوجه الى هؤالء الدخالء في ارتكاب 

اعمال العنف واالرهاب والجريمة المنظمة .

القوانين للحد من االرهاب :
1- هنال��ك ضرورة مّلح��ة بمراجعة قانون مكافحة 
االره��اب 13 / لس��نة 2005 وجعل��ه بم��ا يتالئ��م 
م��ع المواثي��ق الدولي��ة ، ال س��يما هن��اك مش��اريع 
استرش��ادية لمس��ودات قوانين االره��اب اقترحتها 
األم��م المتحدة لكاف��ة الدول . علم��ًا ان هنالك ملف 
من األمم المتحدة بش��أن تطبيق وتنفي��ذ هذا القانون 
)على العراق مراجعة قانون مكافحة االرهاب لسنة 
2005 وانشاء آلية لمكافحة االرهاب بصورة جدّية 

وتخليصه من الضبابية ( .

2- ان التحقيق في قضايا الفس��اد يتطلب اجراءات 
س��ريعة وصعب��ة احيان��ًا الن المته��م بالفس��اد يلجأ 
ال��ى اتب��اع اس��اليب ملتوية ف��ي ارت��كاب الجريمة 
، مم��ا يصعب اكتش��اف تل��ك الجرائ��م ، ونجد هنا 
من الض��روري ان ُتمنح هيئ��ة النزاهة صالحيات 
أضافية تتمثل في التحري الدقيق عن مرتكبي جرائم 

الفساد .

3- التأكي��د على اس��تقاللية هيئ��ة النزاهة ودعمها 
ماديًا ومعنويًا من قبل كافة مفاصل الدولة .

4- ضرورة تجديد جرائم عقوبة الفس��اد ، والسيما 
جريمة ) الرشوة واالختالس ( لخطورة هذه الجرائم 

المرتكَبة وللحد من شيوعها في المجتمع .

5- التأكي��د على اجراءات تغيي��رات في الموظفين 
العاملين في الدوائر الرس��مية ، وعدم بقاء الموظف 
لفترة طويلة والسيما المسؤولين عن االموال العامة 
وموظف��ي دوائ��ر الم��رور والجوازات والتس��جيل 
العقاري ومس��ؤولي لجان المش��تريات والموظفين 

الماليين والحسابيين .

6- اتخ��اذ اج��راءات كفيل��ة وجريئ��ة م��ن مجلس 
القض��اء االعل��ى بع��دم تكلي��ف اي جهة عس��كرية 
باجراء التحقيق م��ع ) المواطنين المدنيين ( ، النها 
مخالفة دستورية والن مثل هذه االجراءات تستخدم 

فقط عند تطبيق االحكام الُعرفية .

7- إعادة النظر بقانون العقوبات النافذ بالقدر الذي 
يؤمن اقرار جواز قانوني اوسع في تبني تدابير غير 
س��البة للحرية تكون بدياًل عن التوقيف واقتصارها 

على الحاالت ذات الخطورة العالية . 

وأخي��را أمد يدي إلى جمي��ع المواطنين المخلصين 
ف��ي بالدن��ا، س��واء كان��وا منظمين في أح��زاب او 
تي��ارات سياس��ية أم مس��تقلين، وإل��ى جمي��ع دعاة 
التقدم والس��الم والحرية ونشر المعرفة، مهما كانت 
توجهاتهم األيديولوجي��ة وانتماءاتهم الدينية واألثنية 
و االجتماعي��ة والسياس��ية، وكل��ي أم��ل ف��ي أنهم 
س��يمدون أيديهم لي خالل فترة قريبة، لنتعاون على 
بناء االنس��ان العراقي بناًء معرفيا وانسانيًا واخالقيًا 

و وطنيًا للقضاء على االرهاب والعنف .
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ضمن أسبوع النصر في الموصل الحدباء 

عقد بي��ت الحكمة مؤتمره العلمي الموس��ع 
ح��ول )إدارة مدينة الموصل بعد التحرير .....

رؤية سياسية واجتماعية وأمنية(

وذلك في يوم الخميس الموافق 2017/7/13 
في بيت الحكمة بمناسبة يوم النصر الكبير 

تضم��ن منه��اج المؤتم��ر محوري��ن يتن��اول 
المحور األول بحث اإلدارة السياس��ية واألمنية 
بعد التحرير كما يتضمن المحور الثاني الجانب 
االقتصادي واالجتماعي وقد شارك في المؤتمر 
الذي ترأسة األستاذ الدكتور محمود علي الداود 
مشرف قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجية 
وعدد مهم من أس��اتذة الجامع��ات والخبراء في 

شؤون األمن واالقتصاد واالجتماع .

وفي الجانب السياسي واألمني تم بحث اإلدارة 
األمنية والسياس��ية بشكل واسع وشارك في هذا 
المحور اساتذة متمرسون من جامعة الموصل . 

ام��ا ف��ي الجانب االقتص��ادي واألمن��ي فقد تم 
طرح رؤى ح��ول إدارة االقتصاد العراقي ....

ومتطلب��ات المرحلة المقبلة بع��د التحرير وفي 
الجانب االجتماعي طرحت مواضيع مهمة منها 
)اآلثار النفسية لألطفال بعد التحرير( و)تحديات 
البيئة االجتماعية للمناطق المحررة... مشكالت 

الطفوله انموذجا (

وقد أعقبت البحوث مناقشات مستفيضة شارك 
فيها عدد من االختصاصيين وقد حضر المؤتمر 
عدد مهم من الممثلين لوزارات الدفاع والداخلية 
وجامع��ة الموصل ومركز النهرين للدراس��ات 

اإلستراتيجية( .

التوصيات 
العم��ل عل��ى اس��تثمار النصر العس��كري 
ف��ي الموصل ال��ى نصر سياس��ية ينعكس على 
االستراتيجية الشاملة للدولة العراقي في التعامل 
مع العالم الخارجي في مجال السياسة الخارجية 
والدف��اع الوطن��ي وتحس��ين ق��درات االقتصاد 

العراقي .

)*(  استاذ االمن الوطني-كلية العلوم السياسية -جامعة النهرين

توكلك  ؤتعك
إدارة مدينة الموصل بعــد التحرير .....رؤية 

سياسية واجتماعية وأمنية

إعداد د. حسين عالوي خليفة )*(
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اط��الق حملة اعم��ار الموصل عبر حزمة من 
المشاريع االستراتيجية في موازنة عام 2018 
بما يهدف الى اكمال عمليات المرحلة االولى من 
خطة االستقرار االساسية للمحافظات المحررة 
والتي تنفذها الحكومة العراقية وتش��رف عليها 
االمان��ة العام��ة لمجلس ال��وزراء بالتعاون مع 

البرنامج االنمائي لالمم المتحدة .

العم��ل عل��ى ادارة االم��ن المحلي ف��ي مدينة 
الموص��ل م��ن خالل قي��ادة عس��كرية – مدنية 
تدير ش��ؤون االمن المحلي وتعطى صالحيات 
من الس��لطة االتحادية الدارة االمن واالستقرار 
ومتابع��ة االعم��ار والتنمية المحلي��ة في مدينة 
الموص��ل خ��الل مرحلة انتقالة م��ن 18 – 24 
ش��هر ويكون هنالك ق��رار في البرلم��ان يدعم 
االدارة العس��كرية – المدنية باالرادة السياس��ية 

الوطنية .

ف��ك االدوار بين الق��وات العس��كرية واالمنية 
ونق��ل مل��ف االمن الداخل��ي الحي��اء الموصل 
ال��ى الش��رطة المحلية واالجهزة االس��تخبارية 
– االمني��ة حص��رًا والعمل على تول��ي القوات 
العس��كرية ذات االسلحة المتوسطة والثقيلة الى 

اطواق المدينة الحيوية واالستراتيجية .

الصغي��رة  المش��اريع  تنمي��ة  عل��ى  العم��ل 
والمتوس��طة لتحريك االقتصاد المحلي واندماج 
الش��باب في االقتصاد المحل��ي لمدينة الموصل 
بما يحق��ق التكامل مع اقتص��اد محافظة نينوى 

واالقتصاد الوطني .

العم��ل على برامج لمكافح��ة التطرف العنيف 

م��ن خالل اندم��اج جامعة الموص��ل والمثقفين 
والق��وى االجتماعية في تنفيذ حزمة من الحقات 
االساس��ية لحصر الظاه��رة والقضاء عليها من 

خالل حزم البرامج المتنوعة .

العم��ل على اط��الق برنام��ج معالجة نفس��ية 
ميدانية للنس��اء المعنفات من قب��ل كيان داعش 
االرهابي وخصوصًا من االخ��وات العراقيات 
االيزيدي��ات لتقلي��ل وط��أة الصدم��ة النفس��ية 

واالندماج في المجتمع .

تطوي��ر عم��ل صن��دوق اعم��ار المحافظ��ات 
المحررة عبر االنتقال من طور التمويل الوطني 
عبر الموازنة االتحادي��ة الى طور طلب الدعم 
م��ن المجتمع الدولي من خ��الل مؤتمرات دعم 

االعمار والبناء في المناطق المحررة .

ابت��كار برام��ج اجتماعية ميداني��ة تضمن في 
تك��ون موجه��ة النت��زاع  التعليمي��ة  المناه��ج 
الراديكالية والعنف المغروس في ذهنية االطفال 

وصواًل الى مرحلة المراهقة .

دعوة المنظمات المحلية واالقليمية والدولية في 
مجاالت الحياة العامة للعمل في مدينة الموصل 
ومس��اعدة الجهد الحكومي والمدني في االدارة 

المحلية والتنمية لمدينة الموصل .
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تقرير مؤتمر 
العراقية-ترصيــن  الخارجيــة  السياســة 

مكانة العراق الدولية

    أ.م.د منى حسين عبيد )*(
مقررة المؤتمر

عقد المؤتمر العلمي الس��نوي لقس��م الدراسات 
السياس��ية واالستراتيجية في بيت الحكمة المصادف 

19 كانون األول 2017

ترصين��ا لمكانة الع��راق الدولية عقد قس��م 
الدراس��ات السياس��ية واالس��تراتيجية مؤتمرة 
العلمي الس��نوي )السياس��ة الخارجية العراقية-
ترصين مكانة العراق الدولية( في بيت الحكمة 
،وذل��ك   2017 االول  كان��ون   19 بتاري��خ 
بمش��اركة نخبة من االكاديميي��ن المتخصصين 
ف��ي السياس��ة الخارجي��ة وف��ي مج��ال العلوم 
السياس��ية .وقد افتتح المؤتمر الدكتور احس��ان 
االمي��ن رئيس مجلس أمناء بي��ت الحكمة الذي 
رح��ب بالباحثين والمش��اركين في هذا المؤتمر 
الذي ينعقد في مرحل��ة دقيقة من تاريخ العراق 
المعاص��ر بحض��ور نخب��ة مهم��ة من أس��اتذة 
الجامعات والدبلوماس��يين واالختصاصيين في 
الش��ؤون الدولية لتداول األف��كار واآلراء حول 

السياس��ة الخارجي��ة العراقي��ة وس��بل االرتقاء 
بالدور الدبلوماس��ي العراقي من أجل المساهمة 
الفاعلة في عملية النهوض والبناء وسط تحديات 
داخلي��ة وخارجية كبيرة تحت��اج الى تكاتف كل 
الجهود الخيرة الس��تعادة العراق دوره المتميز 
ف��ي المنطق��ة ويتمت��ع بعالقات طيبة م��ع كافة 

جيرانه ودول العالم .

ان ه��ذا االنتص��ار الكبي��ر يؤش��ر انعطافه 
مهم��ة في تاري��خ بالدن��ا ودافعًا مهم��ًا لتعاون 
الجمي��ع من أجل أعمار ماخربته قوى االرهاب 
وتنفي��ذ خط��ط تنموية ش��املة ته��دف للنهوض 
بالع��راق وترصين مكانت��ه التاريخية من خالل 
سياسة خارجية تعتمد التعاون في مجال التنمية 
الش��املة اساس��ًا لعالقات ايجابية جديدة لمنطقة 
الش��رق االوسط في اطار المبادرة الشامله التي 
عرضها الس��يد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 

حيدر العبادي .

)*( مركز الدراسات االستراتيجية والدولية -جامعة بغداد
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وأكد الس��يد رئي��س مجلس األمن��اء إن أهم 
خط��وات تمتي��ن وترصي��ن مكانة الع��راق هو 
الحف��اظ عل��ى الثواب��ت الوطنية للع��راق وفي 
مقدمتها حفظ وحدة العراق واس��تقالله وسيادته 
الكاملة وحقوق��ه ومصالحة وكذلك حفظ كرامة 
الع��راق والعراقيي��ن والدفاع ع��ن حقوقهم في 
الداخل والخارج وال ننس��ى ايضًا االلتزام بالقيم 
والمثل االنس��انية في الع��دل واالنصاف ونفي 
الظلم والعدوان والمساواة وعدم التمييز وارساء 
التع��اون البناء بين مختلف الش��عوب العالم من 

اجل سالمة هذا الكوكب .

وقد ترأس جلس��ة المؤتمر االستاذ الدكتور 
محم��ود علي الداود مش��رف قس��م الدراس��ات 
السياسية واالستراتيجية ،وكان االستاذ الدكتور 
محمد حاج حمود المستشار في وزارة الخارجية 
اول المتحدثين وذلك لمكانتة وخبرته في العمل 
الدبلوماسي بوزارة الخارجية العراقية اذ تطرق 
في بحثه عن العزلة التي ش��هدها العراق خالل 
حقب��ة النظ��ام الس��ابق وما الت اليه من مآس��ي 
اضرت بالشعب وبمكانة العراق الدولية وسببت 
تدهور واض��ح الوضاع الع��راق االقتصادية، 
ومن اجل انجاح سياسة العراق الخارجية تطرق 
ال��ى مجموعة من  العوام��ل نذكر منها البد من 
وجود وضع داخلي موحد ورصين ،فالمفاوض 
الدولي البد ان يكون مس��نود من نظام سياس��ي 
موحد وفعال ،فالمماحكات والخالفات السياسية 
الداخلية تضعف من موقف المفاوض ،كما يرى 
اهمي��ة اتفاق المجتم��ع على خط��وط عريضة 
لتحدي��د المصال��ح الوطنية العليا لتك��ون اهدافا 

لنش��اط السياس��ة الخارجي��ة وفي الدف��اع عنها 
فاليجوز التفري��ط باالقليم او بالحدود او بالمياه 
مثال،واهم ش��رط وضعه الح��اج الحمود لنجاح 
سياس��ة الع��راق الخارجي��ة هو وجود سياس��ة 
خارجي��ة ثابتة والس��ير على نهج تلك السياس��ة 
بش��كل منظم بالش��كل الذي يضم��ن نجاح تلك 
السياس��ة.اما مستش��ار وزارة التعلي��م العال��ي 
االس��تاذ الدكتور صالح عبد القادر النعيمي فقد 
اكد في بحثه الموس��وم)دور العالق��ات الثقافية 
للتعليم العال��ي والتواصل مع المنظمات الدولية 
في دعم السياسة الخارجية العراقية (على اهمية 
توثيق العالقات العلمية والثقافية وتطويرها بين 
العراق وال��دول االجنبية عبر رصد التطورات 
العلمية والتربوية والفنية والثقافية في البلد الذي 
تعمل فيه الدائ��رة الثقافية،اس��تقطاب الكفاءات 
العلمي��ة العراقية والعربية المغتربة وحثها على 
االس��هام في نهضة العراق العلمية،كما حث في 
بحث��ه على اهمي��ة ان يراعى عن��د فتح الدوائر 
الثقافي��ة ف��ي البل��دان العربي��ة واالجنبية،مدى 
التطور العلمي والتقني والتكنولوجي لذلك البلد 
،وجود المنظمات الدولية او االقليمية او العربية 
ذات العالقة ،ويؤكد في بحثه دأب وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي والسيما بعد عام 2003 
عل��ى االنفتاح للتعام��ل مع المنظم��ات الدولية 
التابعة لالمم المتحدة والمنظمات الدولية للجهات 
المانحة،تعزيزا لدور العراق في الساحة الدولية 

والسياسة الخارجية.

)نح��و سياس��ة خارجي��ة عراقية رش��يدة(
بح��ث الق��اه االس��تاذ الدكت��ور صال��ح عباس 
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الطائي،والذي انطلق فيه من فرضية مفادها ان 
الوحدة السياس��ية الدولية التي تروم القيام بفعل 
سياسي خارجي فاعل ومؤثر )رشيد( ينبغي ان 
تكون أمنة ومس��تقرة ،وتمتلك نس��يج اجتماعي 
متماس��ك. فض��ال عن م��وارد مادي��ة ومعنوية 
تؤهلها التخاذ قرارات خارجية تحقق مصلحتها 
الوطنية.وفي مجال عالق��ات العراق الخارجية 
فقد اكد اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو 
مستش��ار المركز االوربي لمكافح��ة االرهاب 
في بحثه الموس��وم )السياسة الخارجية العراقية 
ازاء تركي��ا بي��ن ارهاص��ات الحاض��ر وافاق 
العراق االس��تراتيجية  المس��تقبل(،ان خيارات 
ف��ي اقام��ة اوث��ق العالق��ات م��ع الجمهوري��ة 
التركية كثيرة وفي مقدمتها االستثمار والتجارة 
والنواح��ي العلمية والتع��اون المائي.فضال عن 
التعاون االمني والعسكري بين البلدين من اجل 
الحفاظ على امن واس��تقرار المنطقة خصوصا 
وان الع��راق اصبح مؤهال للع��ب دور مهم في 
امن واستقرار المنطقة.اما االستاذ الدكتور ستار 
جبار عالي وفي معرض حديثه عن )العالقات 
العراقي��ة االيرانية(،يج��د ان البلدين بدأ مرحلة 
جدي��د م��ن التفاع��الت السياس��ية واالقتصادية 
واالمني��ة والس��يما بع��د ع��ام 2003 ،ويرى 
الدكت��ور س��تار ان العراق لن تكون له سياس��ة 
خارجية فاعلة وتحدي��دا مع دول الجوار اال اذا 
تمكن من حل وتسوية خالفاته التي تشكل عائقا 
كبير مثل اقتس��ام الس��لطة واالراضي والطاقة.
وتطرقت الوزير المفوض جوان حس��ن توفيق 
معاون مدير دائرة اوروبا في وزارة الخارجية 
العراقية في بحثها الموس��وم )االتحاد االوربي 

والعالقة م��ع العراق-نظ��رة عامة(،الى اتفاقية 
الشراكة والتعاون بين العراق واالتحاد االوربي 
،حيث تبنى االتحاد االوربي تطبيق مبدأ س��يادة 
القان��ون واحترام حقوق االنس��ان ف��ي العراق 
من خالل انش��اء بعثة االتحاد االوربي لس��يادة 
القانون في العراق ،وذكرت عدد الجوالت التي 
عق��دت بين الع��راق واالتحاد االورب��ي والتي 
ت��م التوصل من خاللها ال��ى صيغة تعاقدية بين 
الع��راق واالتحاد االورب��ي للتعاون في المجال 
التجاري واالس��تثماري.ومن المواضيع المهمة 
الت��ي طرح��ت ف��ي المؤتم��ر )دور العراق في 
التع��اون الدول��ي لمكافحة االره��اب( للدكتور 
حس��ين عالوي م��ن كلي��ة العلوم السياس��ية – 
جامع��ة النهرين،وال��ذي اك��د عل��ى اهمي��ة ان 
تلع��ب وزارة الخارجي��ة العراقي��ة دورا كبيرا 
في الخط��اب الخارجي لمكافح��ة االرهاب،اما 
االس��تاذ الدكتور عبد الس��الم ابراهيم بغداد فقد 
وضح ف��ي بحث��ه الموس��وم)العالقات العراقية 
االفريقي��ة( ان تل��ك العالقات الزال��ت قاصرة 
ومحدودة االفق وهذا ال يتعلق بالجانب السياسي 
واالقتصادي حس��ب،وانما باالبعاد االخرى من 
ثقافي��ة واجتماعي��ة ،مما اثر ذل��ك على طبيعة 
العالق��ات الدبلوماس��ية بي��ن الع��راق وال��دول 
االفريقي��ة ،س��واء من خ��الل عدد الس��فارات 
االفريقي��ة الموجود في العراق والتي ال تتجاوز 
االربعة س��فارات فقط،وعليه يرى اهمية توثيق 
العالق��ات مع الدول االفريقي��ة القريبة جغرافيا 
م��ن الع��راق الس��يما م��ع دول ش��رقي افريقيا 
،وفت��ح مرك��ز افريقي��ة ف��ي الع��راق ،فض��ال 
ع��ن اقام��ة معارض تجاري��ة عراقي��ة افريقية 
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،وانش��اء لجان تخت��ص بتوثي��ق العالقات بين 
العراق وال��دول االفريقية.وتطرق��ت الدكتورة 
همس��ه قحطان خلف في بحثها الموس��وم)دور 
الدبلوماسية الشعبية في دعم السياسة الخارجية 
العراقية(،ال��ى ان الع��راق ش��هد غياب��ا تام��ا 
لدور الدبلوماس��ية الش��عبية منذ تأس��يس الدولة 
العراقية ،فضال عن ما عاناه العمل الدبلوماسي 
الحكوم��ي من اخفاقات عديدة س��واء في الفترة 
الت��ي س��بقت ع��ام 2003 او بعده��ا اذ لم يكن 
بمس��توى التحديات التي تواجه العراق والنظام 
السياس��ي الجديد،لذا فهي ترى ض��رورة انتباه 
الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الى مسالة 
تنش��يط وتفعيل الدبلوماس��ية الش��عبية والسيما 
م��ع وجود جالي��ات عراقية منتش��رة في انحاء 
العالم وتتمتع بكف��اءات هائلة وتمارس فعاليات 
ثقافية وسياس��ية.في حين رأت الدكتورة ش��ذى 
زكي حس��ن ف��ي موضوعها)عالق��ات العراق 
الراهنة مع دول جنوب ش��رق اس��يا ..الفرص 
والتحديات(، ان التعاون العراقي االس��ياني في 
الوق��ت الراهن ل��ه اهمية خاص��ة وتحديدا مع 
المس��لمة منها،فقد تس��عى االس��يان الى تعزيز 
حضوره��ا في القطاع��ات االنتاجي��ة للنفط في 
العراق،وتبين في دراس��تها ان سياس��ة االسيان 
تجاه العراق تخضع لسياستها العامة الداعية الى 
بناء بيئة استقرار وسالم دولية.اما معاون عميد 
معهد الخدمة الخارجية االس��تاذ الدكتور ياس��ر 
عبد الحس��ين فيوضح في بحثه الموس��وم)نحو 
صناعة عقيدة دبلوماس��ية (اهمية اعادة صناعة 
للدبلوماس��ية نفس��ها ،فاليمكن للدبلوماس��ية ان 
تواج��ه التحديات الجدي��دة بالمه��ارات القديمة 
،وهن��ا تبرز مهمة الدبلوماس��يين المحترفين اذ 
ربما تحتاج فيها الى آنس��نة الدبلوماسية بشكلها 
المعولم.واوضح االس��تاذ الدكتور عماد الش��يخ 

داوود في موضوعه )الدبلوماس��ية البرلمانية(، 
ان الدبلوماس��ية البرلماني تعتم��د في ظهورها 
عل��ى امري��ن االول الجه��ات الفاعل��ة واهمها 
البرلماني��ون ،االح��زاب ،والبرلمانات الوطنية 
واالقليمية ،والتجمع��ات الدولية البرلمانية وفي 
مقدمته��ا االنتظام في االتحاد البرلماني الدولي( 
ام��ا االم��ر الثاني فه��و طبيعة الممارس��ة التي 
ق��د تكون رس��مية وغير رس��مية عل��ى الصعد 
المحلي��ة واالقليمية والدولية،ومن اهدافها ترقية 
الديمقراطية التش��اركية وتطوير الس��لم واالمن 

الدوليين.

وفي نهاية المؤتمر أكد االستاذ الدكتور محمود 
علي الداود اس��تعداد بي��ت الحكمة التام للتعاون 
م��ع وزارة الخارجي��ة العراقية م��ن أجل اقامة 

دورات تأهيليه للسفراء الجدد.

التوصيات

ف��ي الواقع ،ان حج����م التح��ديات الت�ي تواجه 
عمل السياس��ة الخارجي��ة العراقية كبي�رة ج��دا 
وم���ن أج����ل ترصين مكانتها الدولية البد من 

تحقيق اآلتي:

اعتم��اد مب��دأ الرج��ل المناس��ب ف��ي الم��كان 
المناس��ب ف��ي العم��ل الخارجي والدبلوماس��ي 
والغاء مب��دأ المحاصصة،فالسياس��ة الخارجية 
الرش��يدة بحاجة الى كوادر عالية المستوى في 
الحرفية والتخصصوضع سياسة خارجية ثابتة 
واالستمرار على نهج تلك السياسة بالشكل الذي 
يضمن نجاح تلك السياسة حتى التصبح مصالح 

البالد عرضة لالهواء والتغيرات. 

إتب��اع سياس��ة خارجي��ة تنأى ع��ن التدخل في 
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الش��ئون الداخلي��ة للدول األخ��رى والحوار مع 
دول الج��وار لبن��اء األم��ن اإلقليم��ي المس��تند 
الى ت��وازن المصالح واحترام خي��ارات الدول 

اإلقليمية في بناء أنظمتها السياسية.

4- الح��رص عل��ى اتباع دبلوماس��ية متوازنة 
م��ع المجتمع الدولي ،والوقوف بمس��افة واحدة 
من جمي��ع اط��راف النزاع��ات االقليمية،وفي 
حدود المسار االخالقي والقانوني لنهج السياسة 

الخارجية.

5- اهمية بذل الجهود لتوفير االمكانيات المالية 
لدع��م النش��اطات الخارجية والدبلوماس��ية في 
المحي��ط الدولي واالقليمي بهم��ة وفاعلية اكبر 
السيما بعد تحسن الوضع االمني بالقضاء على 

تنظيم )داعش( االرهابي.

6- التركيز على اسلوب التهدئه وصيغة الحوار 
المؤسس��ي والمزيد من الجهود الدبلوماسية مع 
دول الج��وار عل��ى اس��اس االحت��رام المتبادل 
للس��يادة وع��دم التدخل ف��ي الش��ؤون الداخلية 
والتأكيد عليها بان عراقًا موحدًا وقويًا ومستقرًا 
ومزده��رًا ه��و دع��م حقيق��ي لألم��ن االقليمي 

والعربي بما في ذلك أمن الخليج العربي .

7- ضرورة ان تكون وزارة الخارجية العراقية 
القن��اة الرئيس��ة للتعبير عن المواقف السياس��ية 
الخارجي��ة بعيدا عن التصريح��ات المتعارضة 

معها.

8- لتوحيد وتعزيز السلوك السياسي الخارجي 
العراق��ي يس��تدعي ضب��ط الس��لوك السياس��ي 
الخارجي القليم كوردس��تان ،وان يكون متس��قا 
م��ع اس��تراتيجية الدولة االتحادي��ة وفقا الحكام 

الدستور.

9- الدع��وة للتنس��يق بي��ن وزارة الخارجي��ة 
ومراكز البحوث العربية والدولية في الجامعات 
العراقي��ة واالس��تفاده م��ن الخب��رات الكثي��رة 
المتوفرة فيها باالضاف��ة الى الخبرات المتوفره 

في بيت الحكمة .
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