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 يف العراق األمريكي االحتالل سرتاتيجيةامأزق : على ذمة التاريخ
 1009سبتمرب  99عاما على احداث  91يف ذكرى مرور  

صاحل ياسر.د  
للوقوف عندداا بعاد ال يتسع المجال متعدد األ في العراق كان المأزق الذي واجهته استراتيجية االحتالل    

  انا
1
 :واي مستويات خمسةانا على  التركيزبل سيتم ،  

 

ت ريثثة  - بعثثر رناتثثاس الوثثرتاتيجية االمريكيثثة: علثثى املوثثتلى ال  ثثر : املبحثثا االول
 "الفلضى الب اءة"

 السددتراتيجية "جديددد"حاجددة مل ددة الددى تلمدد   ثمددةخددتلف فيهددا ال ابددل بالنابددل افددي  ددل لوحددة بالعددة التع يددد     

 انطل ت جام ة مواجهة سياسة خارجية اجومية أمام، خصوصا ون ن 1001سبتمتر /أيلول 11بعد  االمريكية

  10  فددياالستتتراجيةية الةديتتدم لامتتم ال تتوم  أو   ، "بددو  ع يددد "، بدددأ مددن  عددالن  "ت ددت ال دد ام"تضددر  

مددام تصددوراو عموميددة بددل امددام والخالصددة، ن ددن لسددنا ا. ثددم تطبي اتهددا العمليددة الالح ددة  ،1001 سددبتمبر/أيلددول

تنفيذيدة وضدعت بالفعدل وادي تبددو م دل  وآليداو "فصداحتها"استراتيجية من ل م ودم ذاو ااداف واض ة فدي 

 .حادلة ضخمة تسوي االرض لتنفيذ مشروعها الهيمني على الصعيد العالمي

 

ب بمددا واسددتنادا الددى العديددد مددن كتابدداو منتددري السددتراتيجية االمريكيددة الكبددار، وار     يدددور ال دددي  كددان تباطددا

ابتر  ماتالا االستتراجيةية الديم راطيدة، فننده يمكدن ت ديدد " زرع"خير  حدول االك ر سخونة عنه في الفتر  األ

 :انا في اذا المجال واي الت  جستدع  التوقف

 

الشتر  فت  مطق تة " االصتح  التداخل  والتديم را  "نةتا  االستتراجيةية ارمريةيتة لتق يت  : المالا االول

 .بدأ مم البلدان الاربية ذاجها  ف  بطية الطظام السياس  الارب  الراهم جغيراتيشتر  إحداث  ،االوسط

 

. قادرم على وضت  جلتا االستتراجيةية موضت  التقبيت  آلياتجق ي  المالا االول يستلزم بلورم : المالا الثان 

صدادية متسد ة بالتعداون بدين الواليداو المت دد  ممارسدة ضدعوط سياسدية واقت  اعتماد مبدأ اآللياتومن بين تلك 

اتفاقداو التجدار ، ودخدول األسدواق  ىفدرض ردروط علداآلليتات ومدن بدين تلدك . وحلفائها االقليميين والددوليين

 .األمريكية، والمعونة الخارجية

 

ايد وثي تتة بتتيم الت تتدم المقتتر  علتتى صتت بطتتاع عحقتتة  رديتتةجتأستته هتتالس االستتتراجيةية علتتى : المالتتا الثالتت 

وفدي . وحةا الماونات االقتصادية الم دمة للبلدان الت  جاان  مم مشاكل اقتصادية" التقوالت الديم را ية"

حدال ضددعل الت ددم الم ددرز فددي ال  دل السياسددي يجددا تكدون مطرقددة الضددعوطاو االقتصدادية جدداا   لمعاقبددة 

 ."المترددين"

 

 .لقيوية وقوم الضغط الداخل  مم أجل التغيير"  الديطاميةية االستراجيةية" الرهان على : المالا الراب 

  

في معايير التعامل األمريكي مع العالم العربي في اطار مدا سدمي بنتريدة  جقوليمكن ان نسجل انا حدوث     

تنفيدذ مطالدا التعييدر فدي  آليداووت ركداو ال اختتح اندا ادو  الةديتد. الت ريض من الداخل في اتجدا  األنتمدة

                                                           
1

جقور موقف  -عشر سطوات على س و  الطظام الدكتاجوري صالح ياسر، .د: لم يد من التفاصيل قارن. آخرذلك بالتفصيل في عمل  عالجت   

 –خالل الفتر  اذار (  ري  الشاب)رو في جريد  دراسة من عشر حل او نش. القزب الشيوع  الاراق  مم خيار القرب واالحتحل ونتائةهما

 .1012/نيسان
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 "ق األوسف الكبير مشروع الشر"اطار 
2
،  ثر اإلعدالن السياسدي وخطدة العمدل التفصديلية للمشدروع فدي قمدة  

اذا يتجاوز ال  دل الرسدمي ويدذاا بعيددا  مضمون الةديد. 1002  ال ماني بوالية جورجيا األمريكية في يونيو

ماعداو منتددي مد جسور اتصال مع أفراد وجماعاو في داخل دول المنط دة، وتواصدلها ومتابعتهدا فدي اجتالى 

المعدر ، وجعدل ادذ  الجماعداو واألفدراد طرفدا فداعال أو مراقبدا /المست بل الذي ع د أولدي دوراتده فدي الربداط

واطلق العديدد مدن الخبدراا والمهتمدين بالشدأن االسدتراتيجي علدى ادذا . "االصالح الداخلي"لعملية التوجه ن و 

 يويددة وقددو  الضددعف الددداخلي مددن أجددل التعييددر، واددو الت ددول النددوعي والمكشددوف بالديناميكيددة االسددتراتيجية ل

، والتدي كاندت "ال در  البدارد "في أوروبدا الشدرقية التدي اعتمددو فدي نهايدة  "استراتيجية التعيير"مشابه الى 

 .نوعا من الديناميكية االستراتيجية

شدددرين تففدددي خطدددا  لددده فدددي . صتتتدقائهاحصتتتول جاتتتديل فتتت  جصتتتطيف الواليتتتات المتقتتتدم ر: المالتتا المتتتامه

أفضلية المبددأ المعمدول بده وادو اسدت رار  (بو جورج دبليو )، رفض الرئي  االمريكي  1002 نوفمبر/ال اني

عامددا مددن تبريددر الدددول العربيددة النعدددام   00   ن: "أ الديموقراطيددة، حيدد  أرددار الددىعلددى حسددا  مبددد  ،األنتمددة

ثبدت أنده ال يمكدن علدى المددي البعيدد ردراا  ألنده، لدم ي  دق لندا رديجا يجعلندا آمندين ،ال رية في الشرق األوسدف

 ،فسديب ي مكاندا للركدود ،وطالما ب ي الشرق األوسف مكانا ال ت دار فيه ال رية ، االست رار علي حسا  ال رية

 "واالستياا والعنل الجاا  للتصدير 
3
.   

ادذا الدنهو وادو يخد  أمام الكونعرس ليؤكدد اسدتمرارية   1002 في يناير"  حالة االجقاد"وعاد في خطا      

ينبعدي أن تكدون ادي النتدام الدذي يأخدذ بده "عن الديم راطية، م دذرا مدن أن الديم راطيدة  هدول المنط ة ب دي 

 ".أصدقاا أمريكا

ن  ": كبر في خطا  تنصديبه لواليتده ال انيدة الدىأولم يكتِل بو  بهذا الوضوح الصارخ بل ارار بوضوح     

ومدن ".  ق أن نعمل من أجله، بل او اددف يعتمدد عليده وجدود أمريكدا ذاتهدامهمة نشر ال رية ليست ادفا يست

 !!."ال كم غير الديم راطي او عدو ال رية"انا استنتاجه بأن 

 

 :اضافيين مالميم مهميمتسمح بابراز  الفرضيات الساب ة  ن    

 

مطق تتة لتتا ياتتد  تتأنا أن السياستتة ارمريةيتتة جاتبتتر أن الشتتأن التتداخل  فتت  ال يتمثتتل فتت حصتتول جقتتول : ولار

وي يددل   ،، وفدق تعريدل جديدد يجعدل مدن التعييدر فدي الدداخل أمدر يخددم األمدن ال دومي للواليداو المت دد داخليتا

وبمددا يددؤمن المصددالح  حسددا الوصددفة االمريكيددة" ديم راطيددة"بهددذا المعنددى فددان المطلددو  انددا  .التهديددداو لدده

ـ والنهائيدة غيدر المعلندة لد ىتدر عدن األادداف األخدروبصدرف الن .ال يوية للواليداو المت دد  فدي ادذ  المنط دة

يت در  بالفعدل، معتبدرا السداحة الداخليدة ميددان كدان فنن المشدروع  ،في المنط ة "مشروع االصالح والتعيير"

  .عمله

 

ال جةتف  بوض  ارنظمة  ، 1002باد ن حركة السياسة ارمريةية ف  ديطاميةيتها الةديدم ف  المطق ة إ: الثان 

بدين   ،بل ه  جدف  جلا ارنظمة إل  وض  جةد فيه نفسها ف  حالة حصار مم جانبيم ، جهة م  المارجف  موا

، وقدد تتداقطع التوجهداو وبين خف مواجهة ثدان فدي الدداخل لده أيضدا مطالدا ،مطالا من الخارج لهذ  السياسة

 . والرااناو في الجانبين
                                                           

2
البلدان العربية  ضافة  لى  كافةعلى منط ة واسعة تضم ( جورج دبليو بو )، او مصطلح أطل ته  دار  الرئي  األمريكي "الشرق األوسف الكبير" 

المصطلح في  طار مشروع رامل يسعى  لى تشجيع اإلصالح السياسي ا اذ أطل ت اإلدار  األمريكية. اكستانتركيا،  سرائيل،  يران، أفعانستان وب

.. مشروع الشر  االوسط الةبير ، ماجد كيالي: ول اذا المشروع قارنلم يد من التفاصيل ح. واالقتصادي واالجتماعي، حسا تعبيراا، في المنط ة

عبد ال ادر رزيق : ؛ كذلك(1002، 1دراساو والب وث االستراتيجية، ط مرك  االماراو لل: ابو  بي)، (00) داللته وا ةاله ، دراسات استراجيةية

الدار العربية للعلوم وديوان المطبوعاو : الج ائر)، الطبعة االولى الق ائ  وارهدا  والتداعيات -مشروع الشر  اروسط الةبيرالمخادمي، 

 :؛ كذلك(1002الجامعية ، 

Ottaway, Marina & Carothers, Thomas (2004), The Greater Middle East Initiative: Off to a False Start, Policy Brief, 

Carnegie Endowment for International Peace, 29, Pages 1-7, 

Andrew J Bacevich, America's War For The Greater Middle East- A Military History, New York, Random House, 

2016. 
3
" الديم راطية"نمف من " زراعة"اذ  التصري او ان بو  كان راغبا ح ا في حداث تعيير جذري في اذ  المنط ة بل الهدف من ذلك او ال تعني  

 .ميةعلى وفق الوصفة االمريكية وبما يؤمن المصالح ال يوية للوالياو المت د  في اذ  المنط ة ذاو ال يمة االستراتيجية والجيوسياسية العال
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في األوضاع الدولية في بداية والية  بطتيةتيم أساسيتيمطها ربيتم كن فهم عمق الت والو اذ  اذا لم وال يم    

 :بو  ال انية

 

للواليات المتقتدم مثتل اليابتان بالتدور الطشتيط فت  التاامتل مت   اآلخريمقيام أوروبا والقلفاع : الطتيةة االولى

  مطق تة الشتر  ستراجيةية ارخري الت  ال جمثل أولوية عالية للسياسات ارمريةية فت  الاتالا وفتالملفات اال

فاذا ح  ت أوروبا نجاحا في ادار  اذ  الملفاو من . يران واإل الشمال  الةوري يمالطووي يممثل الملف  ،اروسط

" سدالمة"  ن لم ت  ق ستكون اذ  االدار  قد اثبتدت و ،خالل لعة االعتدال ستكون ادار  بو  قد ح  ت ما تريد 

النضمام الح ا للضعوط أو حتي لل رو  التي قد تشنها اذ  االدار  ا ىواو ما يجبر أوروبا علموقفها المتشدد 

 .يدددة أسدددل ة مهمدددة بددددون أي م ابدددلأوادددي تجريدددد كدددل الخصدددوم والمنافسدددين مدددن   ،لت  يدددق أاددددافها الدوليدددة

فه  حدوث جغير ملقوظ ف  الموقف اروروب  مم دعوم بتو  للديموقرا يتة فت  الشتر   الطتيةة الثانيةأما 

للوالياو المت د  صاروا أك ر دفجا ن و اذ  الدعو  وأك ر حماسة لممارسة  اآلخرونبا وال لفاا فأورو .اروسط

 .الضعوط علي مختلل ال كوماو العربية فيما يتعلق بهذ  ال ضية
 

  التاريخ واللاقع -الفلضى الب اءة
 

ونتريدة الفوضدوية Theory of chaos بدين نتريدة الفوضدى  التمييتزالي التبداس يتعدين  تجنبدابدايدة، و    

Theory of Anarchy .ال درن نهايدة فدي أوروبدا بلددانبعدض  وفدي  يطاليدا فدي فالنتريدة الفوضدوية سدادو 

  لدى تهددف ال "الفوضدى نترية" أن نجد حين تامة، في  زالة الدولة  زالة  لى تدعو كانت والتي عشر، التاسع

ال تعندي ادذ  المالحتدة ان ال انيدة  ."البنداا" و الهددم لدىع ت دوم ثنائيدة أساسدية  لدى بدل تامدة،  زالة الدولة  زالة

 .أفضل من االولى

ال فدي ن يضدها، و المطلدو   (نترية الفوضى) النترية في قلا اذ ت ع  -ب سا بعض الباح ين  –انا  فالدولة

 األميركية االستراتيجية او  عاد  تأايلها على ن و يخدم المصالح
4
. 

 والجعرافيدداوح ي تهددا السددعي اإلسددتباقي ن ددو تفكيددك كددل المواقددع  تعنددي فددي" قددةالا الفوضددى الخ"نتريددة  ان    

ل مصددادر اددذ  لددجن كانددت و. فددي العددالم الواليدداو المت ددد  األمريكيددةتهديددد ألمددن ومصددالح  المفتددرض أنهددا تشددكاِ

ب علىال " ثنائية التفكيك والتركيا نترية تتأس  نتريا
5
 ركدي بصديعتهاألمي االستراتيجي، فذلك يعني أن الفكر  

 .العالم كا في بناايربيالب إلعاد  تشكيله وفق مهمة أميعد لديه الي ين  الا بعالم تكون الفوضى فيه س لم الراانة

 

 وعلم نترية الفوضى" وأامها قياسي زمني  رف في الفوضى،  لى أرارو التي الكتا من الك ير انا     

 James Gleikجليك  جيم  للكاتا "الالمتوقع
6

 Joseph جو يف  ومبيترالنمساوي  االقتصاد عالم و 

Schumpeter   الراسمالية واالرتراكية والديم راطية"في كتابه" 
7

 (نيليد آرثر مايكل) األمريكي والخبير 

Michael Arthur ledeen تنجتون نا و صموئيلSamuel huntington 
8

 للفوضى وصفا قدم ، الذي

نهاية التاريخ " :الموسوم في كتابه Francis Fukuyama فوكوياما ي رانسفو ، "فجو  االست رار" وأسمااا

" وخاجا البشر
9

 الدفاع وزار  في الم اضرين أام أحد Thomas Barnet، والبروفسور توماس بارنيت  

 دول" أن األوزون، وأكد ث ا  لى نسبة "الث ب دول"و  "ال لب دول" بين العالم دول صنل االمريكية، الذي

                                                           
4
 .20 ص، مصدر سابق، ...ارمم ومقلب ال وم رهان :الدولية السياسة ف  الفوضىي يى،  بن بيلةن: قارن 
5
 .52، ص (1002مرك  دراساو الوحد  العربية، : بيروو)، الطبعة األولى الاولمة والطظام الدول  الةديدسمير أمين، سعيد الصدي ي وآخرون،  
6
  (.1005الساقي،  دار مع بالتعاون للترجمة البابطين بيروو، مرك ) الحجوق  علاو الفوضى نظرية غليك، جيم : لم يد من التفاصيل قارن 

7
 Joseph Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy (2nd ed.). Floyd, Virginia: Impact Books, 2014.  

8
 .ق ذكر مصدر سب، صدام القضارات، إعادم صط  الطظام الاالم صموئيل انتنجتون،  

9
 Francis Fukuyama,  The End of History and the Last Man, Free Press, 1992. 

، الطبعة مينأحمد أحسين : ، ترجمةنهاية التاريخ وخاجا البشرفرانسي  فوكوياما، : لم يد من التفاصيل انتر. ةوتوجد ترجمة للكتا  باللعة العربي

 (1002والنشر، مرك  االارام للترجمة : ال اار )االولى 
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 الواقع في اي التي والن اعاو الم منة، الجماعي وال تل واألمراض والف ر االستبدادي بال كم ابةمص "ال  ا

 مجدية، تعد لم الدبلوماسية العالقاو ألن ردعها،" ال لا دول" على وبالتالي اإلراابيين، من بجيل آالة مناطق

األمريكية  المت د  ياوالوال  لى تصور  في البناا وي سم دور الداخل من بناااا  عاد  يجا بل
10

تابع في و. 

 بريجنسكي لزبيعني الراحل االستراتيجي اذا الشأن المفكر
11
 Zbigniew Brzezinski  الفرصة "في كتابه

 "ال انية
12
.  

 

 Antonio Negriنيعري  وأنطونيو  Michael hardtااردو كما ال يمكن نسيان ما انج   كل من مايكل    

، حي  قدما ررحا مفصال ودقي ا للفوضى إمبرا ورية الاولمة الةديدم: مبرا وريةاإل: في كتابهما الموسوم

ل و. للراسمالية" التأسي  العالمي " نموذج ن و " المختلف التأسي  "العالمية وعبرا عنها بـ   الكاتبانقد حما

  غازية تفرض نمطا بوصفها  راد "مبراطورية العولمةا"ـ مسؤولية األزمة التي يعاني منها العالم المعاصر ل

 التبعيةم ل  الناميةمعينا من اإلنتاج وت سيما عالميا للعمل يسببان مخاطر جمة على اقتصادياو البلدان 

مع مؤسساو وأسواق االقتصاد  "الشراكة" و ل امية اإلل اق و غير المتكافئ حادي الجانا والتطور األو

 العالميالرأسمالي 
13
. 

 كتابده فدي (الفوضدى) مصطلح Tom Peters( توم بيترز)قتصادي األمريكي اال استخدم 1987 وفي عام    

 (Thriving on chaosالفوضدى  مدن االنتعدا )الشدهير 
14
فرصدة  ادي والعمدوض الفوضدى أن معتبدرا ، 

نترية توم بيتدرز وقد اعتنق . في المست بل ام الذين يتعاملون بنشاط مع الفوضى والراب ونجارية لألغنياا، ت

بدأوا من  اللذينن ووصموئيل انتعتون وروبرو كابالوولفيت   بولين ورجال السياسة من طراز بعض المفكر

 . "صراع ال ضاراو"جديد  وضرور   "حر  بارد "بالتنتير من أجل  العشرينال رن أواسف تسعيناو 

 اددي نتريددة ت ددع فددي العلددوم الجيوسياسددية Theory of chaosنتريددة الفوضددى و    
15
، وبالتددالي ال تعنددي  

فددي الواليدداو المت ددد   االسددتراتيجيا ليهددا علمدداا  لفوضددى االخددتالل المطلددق، بددل تعنددي نتريددة م ددداد  لجددأا

 رغبة في االنت ال من حالدة الفوضدى  لدى ،وتفكك المعسكر االرتراكي االت اد السوفياتي انهياراألميركية، بعد 

مددور علددى ن ددو يتناسددا والمصددالح بنعدداد  تركيددا األ الددذي يسددمح اددو السياسددي العددام الفددرا اددذا . الفددرا 

 األميركية االستراتيجية
16
.  

فدي ف. تفدري  العديدد مدن المفداايم والنتريداو" التفكيدر االسدتراتيجي"في  ل اذ  االوضداع ردهدو مراكد      

توالدددو مفدداايم عديددد ، حيدد  واصددل الجندداح األمريكددي  موضددوع حدددي نا السددتراتيجيةلالتنويعدداو التطبي يددة 

جهدود  لتطبيدق  (جدورج دبليدو بدو )طر على مجرياو السياسة األمريكيدة خدالل ادار  الدرئي  الم افظ المسي

بهدف  عاد  رسم الخارطة الجعرافية والسياسية علدى الصدعيد " الفوضى البطاعم"و "التفةيا الطظيف"نتريتي 

. المنداطق األخدرىيطبق فيما بعد علدى Model  "نموذج"اإلقليمي مبتدأ بمنط ة الشرق األوسف لتكون بم ابة 

( ماهتتد وا تتطقم)واددي نتريدداو وضددعتها وروجددت لهددا مراكدد  أب دداث ودراسدداو أمريكيددة فددي م دددمتها 
17
. 

حيدد  وضددعت فددي الواليدداو  1000فضددل لهدذ  ال ضددية ينبعددي العددود  الدى مددا حدددث  فددي عدام أومدن اجددل فهددم 

 (Dick Cheney جشتيط  ديتا)، صداغتها لجندة برئاسدة "االختترا  الطظيتف"المت دد  ورقدة سياسدية بعندوان 

 . (جورج دبليو بو )الذي عاد فيما بعد ليشعل منصا نائا الرئي  األمريكي في عهد الرئي  

 

                                                           
10

 Thomas Barnet, The Pentagon’s New Map War and Peace in the Twenty-First Century. Penguin Group, 2004. 
11

 ، وبما ان المفكر بولندي االصل فالص يح ان بيغطيو: غالبا ما اعتدنا لفظ اسم اذا المفكر  باللعة العربيةأعيد  الى ما اررو  اليه ساب ا من انه  

 .ولي  زبيعنيو Zbigniew  بيغطيف:  سمة يجا ان يلفظ
12

 Zbigniew Brzeziński , Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower, Basic 

Books, 2007. 
13

، ترجمة فاضل جتكر، الطبعة االولى دمإمبرا ورية الاولمة الةدي: اإلمبرا وريةمايكل ااردو وأنطونيو نيعري، : لم يد من التفاصيل قارن 

 .(1001مكتبة العبيكان، :  الرياض)
14  Tom Peters, Thriving on Chaos- Handbook for a Management Revolution, Harper Perennial, 1991. 

15
ان)، الةغرافيا السياسية المااصرم، ف  ظل نظام دول  جديد، نعيم التاار   .12، ص (1002، والتوزيع ي للنشردار اليازور: عما
16
 .20، ص مصدر سبق ذكر ، ارمم ومقلب ال وم رهان :الدولية السياسة ف  الفوضىي يى،  بن نبيلة: قارن 
17

او معهد ب   أمريكي و( The Washington Institute for Near East Policy) معهد وارنطن لسياسة الشرق األدنى: اسمه الكامل 

 .1052تأس  في 
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 "الفوضتتتى البطتتتاعم" ، ن  رددداعة ادددذا المصدددطلح    
18
مدددن  المرحلتتتة الثانيتتتةعلدددى نطددداق واسدددع يؤكدددد أن  ، 

لدى خطدة تدم الشدروع فدي تنفيدذاا بالفعدل االستراتيجية الكونية للم افتين الجدد في الواليداو المت دد  ت ولدت  

" القرب على اإلرهتاب"و ذا كانت المرحلة األولى من اذ  االستراتيجية جرو ت ت رعار  .على أرض الواقع

في العراق، فنن المرحلة التاليدة مدن ادذ  نظام صدام حسيم وفي أفعانستان  " البان"واستهدفت  س اط نتامي 

أنتمددة "  إستت ا  واسددتهدفت" القتترب علتتى االستتتبداد ونشتتر الديم را يتتة"ت ددت رددعار  جددرواالسددتراتيجية 

بدين المدرحلتين أن  الفتر  الوحيتد. بعيدد  المددى فدي العدالم العربدي " صدالحاو سياسدية" وإدختال، "االسدتبداد 

ب للدول المستهدفة، أما  جقلبت ارولى ب لل و  العسكرية واحتالالب فعليا ب مك فا علدى الوسدائل  فتعتمدد الثانيتةاستخداما

في الم ام األول، ولكن من دون استبعاد كلي لل و  العسكرية التي قد يتم اللجدوا  (ال وم الطاعمة) غير العسكرية

ويالحدظ اندا أن ادذ  . ، وادو مدا حددث بالفعدل ليها لتوجيه ضرباو ضد أاداف م دد  وم دود   ذا لد م األمدر

 ".  الشر  اروسط الةبير"أو " ر  اروسط الةديدالش"المرحلة رهدو بروز مفاايم جديد  م ل مفهوم 

 

 "الفلضى امل  مة"مفرداس ت رية 
دخل ال اموس السياسي " الفوضى الخالقة"او " المنتمةالفوضى "مصطلح بداية، البد من االرار  الى ان     

لوصل  عا اللفتيويل يصل الى حد الت ايل والتالأويتمي  ب در كبير من االلتباس والت ، خيراأل الع ودفي 

الفكري الت ليدي، عبر  – ، وبمسار خارج المالوف الطبيعي للخطا  السياسيح بة سياسية تاريخية صاخبة

دار  المصالح بناا نسيو من المت ابالو المختلفة للمصطل او تهدف الى ت  يق استراتيجية معينه ومنهو إل

 . مصالحاالمريكية والعربية في المناطق التي تترك  فيها تلك ال

التي انتجها الع ل االستراتيجي  "المفاتيح"ام أحد أخرى يمكن ال ول ان اذا المصطلح او من جهة أو    

بعناية فائ ة من قبل النخا االكاديمية وصناع  تهاالمريكي في التعامل مع ال ضايا الدولية، حي  تمت صياغ

ضيل ألم  ل بدالالو سلبية كعدم االست رار ا "الفوضى"السياسة في الوالياو المت د ، وعلى خالف مفهوم 

 ".البناا"او  "الخلق"واو  "االيجابية"ـ يتمتع بآخر ليه مصطلح  

 

ويرى بعض الباح ين     
19

في المجال  "اإلدار  باألزماو"، اقر   لى مفهوم "قةالفوضى الخالا "مفهوم ان  

اي علم وفن صناعة  "اإلدار  باالزماو"ن فمن المعروف ا ،طبعا االستراتيجي مع اختالف اآللياو والوسائل

االزماو تفكيك  من ويترتا على اذا النوع .رض مصالح م دد فل "نجاح"ـ زمة و فتعالها و دارتها باأل

مر الذى يؤدى الى انهيار كلى األ ،االساسية او المستهدفة مما يسهل الولوج الى مكوناتهأللمنتومة المعنية 

 . ة تعك  تلك المصالحعاد  تشكله بطري  ، وللنتام

 

 ما يليباذ  النترية  مفردات اجمالدون الدخول في تفاصيل ال يتسع المكان لها انا، يمكن     
20

 : 

مدن فكدر   ،Creative chaos" الفوضتى البطتاعم"منترو االستراتيجية األمريكية، في بنداا مفهدوم  يطقل  -

فت  البدايتة  "التقول الديم را  "ت  جفر ها عملية وإن الفوضى ال "ليه مست را  "الوض  القال  قوامها أن 

والدذي ت ددثت عنده اك در  حسا ال عم األمريكدي -التي ربما تنتو في النهاية " الفوضى المحقة"ه  مم نوع 

ب  -(Condoleezza Rice كوندليستا رايته)من مر  وزير  الخارجية األمريكية في عهد بدو  االبدن  وضدعا

 .اناراأفضل مما تعيشه المنط ة 

                                                           
" نمذجة"ت تر  من  قةالفوضى المّح أن  معتبرا، "الفوضى البطاعم"مفهوم و" قةالفوضى المّح "  من الباح ين من يميا  بين مفهوم انا 18

تم ل  الفوضى البطاعمفي حين  ،"بر العربيتالمخ"و الم ارباو االجتماعية التي ي دمها  العربية في  طار مجموعة من ال يم و المفاايم الديم راطية

و العسكري، ألن المنتومة العربية منذ تأسيسها  دائما سواا تعلق األمر بالمتعير السياسي و االقتصادي "بر العربيتللمخ"للسياساو العامة  جند األ

لم يد من . ااألس  الفلسفية التي بنيت عليه ال ضار  العربية انطالقا من التي تستسيعها" الفوضى"نجم عنه نوع من  ، تتفاعل بازدواجية المعايير

 .12 ص، مصدر سابق،  ...رهان ال وم ومقلب ارمم: الفوضى ف  السياسة الدولية، ي يى بن نبيلة: التفاصيل قارن
19

متاح على االنترنيت  على . م اربة للطموذج ارمرية  ف  المطق ة الاربية: إدارم ار مات الدولية ف  عالا متقولدري  لكريني،  : قارن م ال 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=68352 : اليالت الرابف
20
، 1002آ   11، 21السنة  2، العدد " ري  الشاب"، "الفوضى البناا "مالحتاو مك فة حول نترية : صالح ياسر. د: لم يد من التفاصيل قارن 

دار : بيروو) 1ط ياسة المارجية االمريةية لمائة سطة قادمة،استراجيةية الس: المحقة الفوضىبهاا الدين الخاقاني ، : ؛ كذلكمصدر سبق ذكر 

 (.1011الم جة البيضاا، 
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جفةيا الوض  ال ائا ف  بلد ما ولو أدى ذلا إلى حدوث فوضى مؤقتة جمهيدا إلعتادم جركيتب هتالا البلتد علتى  -

 .ومخططاتها في المنط ة الوالياو المت د لمصالح  مالئمة أك ر أسه جديدم

 لكي يمكن التدخل وتشدكيل حلقلة ارمور ون لها مم مرحلة الةمود إلى مرحلة المرونة والهحمية والقركة -

 .األمور وتطبيق السيناريوااو الجاا  

جهد  الى إعادم رسا المريقة الةغرافيتة " الفوضى البطاعم" وبالملموس في الشرق االوسف، كانت نترية -

اكذا،  ذن، يمكن ال ول  .يطبق فيما بعد على المناطق األخرى نموذجفي اذ  المنط ة لتكون بم ابة  والسياسية

فدي مخطدف الم دافتين الجددد فدي أمريكدا إلعداد  بنداا المنط دة ورسدم  وم أساستيةخق يعتبر جفةيا المطق ةأن 

 .خريطة جديد  لها تتطابق مع مصالح الوالياو المت د  ودوراا الجديد على الصعيد العالمي

 

مايةتل ادو " الفوضتى البطتاعم"مدن قدام بصدياغة مفهدوم  أولومن وجهة نتر تاريخية ال بد من التذكير بدأن     

" ، المعدروف بكونده  " أمريةتان إنتربرايتز" العضو البارز فدي معهدد   ، ((Michael Arthur Ledeen ميليد

والمؤسسة الهامة في بناا وصياغة مشروعاو الرئي  األمريكي جورج   ، الم افتين الجدد في وارنطن" قلعة 

يختدار  ك يدرا لديعلن فيده  الدذي اعتداد الدرئي  أن المطبتر، وادو أيضدا  دبليو بدو  السياسدية فدي الشدرق األوسدف

  مشروعاته السياسية الكبري في المنط ة
21
.  

يعهد  ليهم كان أبرز الذين و  ،أحد اص ا  النفوذ في دائر  الم افتين الجدد كاناذا  (نيمايكل ليد) و    

ق التي تبني عليها أحيانا السياسة األمريكية في الشر ،المرك  بوضع التصوراو وكذلك الخطف التفصيلية

 1001ن قد ارتبف بعد ال ادي عشر من سبتمبر يواذا كان اسم ليد. والدول العربية خاصة  ، األوسف عامة

قياد  مجموعة عمل من خبراا معهد   ،1002 فننه قد عرف أيضا بأنه تولي في عام  ، " التدمير البطاع"بنترية 

ن أ اكان م ررو  ،"لةامل ف  الشر  اروسطمشروع التغيير ا"والتي قامت بنعداد    ، " امريةان انتربرايز" 

راملة في كل دول " اصالحاو سياسية واجتماعية واقتصادية"جراا  ويشمل   ،ينفذ خالل عشر سنواو

وأن الوقت قد حان لكي   .. التدمير البناا او صفتنا المرك ية  "او ال ائل بان (نيليد)واضافة لذلك فنن   . المنط ة
  . "ةنصدر ال ور  االجتماعي

ن أمر بالوالياو المت دد  الدى الى تسويغ مذاا ال و  الالمتنااية، حتى ولو ادى األ( مايكل ليدين)وقد ذاا     

نهدا جداد  فدي أت وم كل عشر سنواو باختيار بلد صعير وتدمر ، وذلك لعاية وحيد  ف دف ادي ان تتهدر للجميدع 

 اقوالها
22

 . 

 

 "المهمدة التاريخيدة"ر مهمة التست ق الجهد االمريكي لي دد بالتالي االست را من نترية ان( ليدين)وينطلق     

فدن ن نمد ق  .لتددمير الخدالق ادو اسدمنا ال داني فدي الدداخل كمدا فدي الخدارجا": في ول للوالياو المت د ال  ي ة 

 ددد كددر  ل. يوميددا االنمدداط ال ديمددة فددي االعمددال والعلددوم، كمددا فددي االدا  والعمددار  والسددينما والسياسددة وال ددانون

واردعرتهم بالخجدل لعددم ( مهمدا كاندت)اعدائنا دائما اذ  الطاقة المتدف ة والخالقة والتدي طالمدا ادددو ت اليددام 

ب بمهمتنا التاريخية.. قدرتهم على الت دم   ". علينا تدميرام كي نسير قدما

فكدار ومعت دداو الم دافتين  لدى م اولدة ترتيدا أ" الالاسدت رار البنداا"وتعود الخلفية النتريدة السدتراتيجية     

" ليتتو  تتتراو "الجدددد وآبددائهم الفكددريين، وعلددى رأسددهم 
23
، المدددافع عددن الفلسددفة الكالسدديكية ومنطل اتهددا  

                                                           
21

م على يد مؤرخ أمريكي يدعى 1001ألول مر  عام   هرقد  "الفوضى الخالقه"مفهوم من المفيد االرار  الى انه ومن الناحية التاريخية يكون  

 سبتمبر/أيلول 11، وذلك بعد أحداث "التدمير البنااا"أو  "الفوضى البنااا "فأسمااا  (نيمايكل ليد)توسع  في حين، (Thayer Mahan تاير مااان)

حسا  إعادم البطاع راعة الفوضى، وتدمير كل ما او قائم، ومن ثم  أوال ويعني اذا! ، واذا يعني الهدم، ومن ثم البناا1002في  أي بعاَمْين 1001

، صاحا نترية (انتجتونصامويل )وقد يكون أك ر المفكرين الذين ت دثوا عن اذا األمر او األمريكي  المخطف الذي يخدم مصالح ال وى المتنفذ ،

ب ، والتي بنااا على "صراع ال ضاراو" في األساس على ما " الخالقةالفوضى "تعتمد نترية و .أساس أن الصراع العالمي ال ادم سيكون حضاريا

الفجو  التي يشعر بها المواطن بين ما او كائن وما ينبعي أن يكون، فتنعك  بضي ها أو اتساعها على  واي" فجو  االست رار" بـ (هطتطةتون) أسما 

 . االست رار بشكل أو بآخر

  ."حالة جيوبوليتيكية تعمل على  يجاد نتام سياسي جديد وفعال بعد تدمير النتام ال ائم أو ت ييد  "الفوضى الخالقة اي وخالصة ال ول ان 
22
 : عن افكار  اذ  في عد  أعمال من بينها على سبيل الم ال (ليدين)وقد عبر  

Michael Ledeen, The War against The Terror Masters: Why It Happened, Where We  Are Now, How We'll Win, 

New York: St. Martin's Press, 2002.  

Michael Ledeen, Michael T. Flynn (2016). The Field of Fight: How We Can Win the Global War Against 

Radical Islam and Its Allies, New York: St. Martin's Press, 2016.  
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 "فجدو  االسدت رار"األخالقية، والدداعي  لدى الددفاع عدن مصدال ها بدال و ، مدع أفكدار أخدرى لعدل أامهدا م ولدة 

Stability Gap  عند( صمويل انتنجتونSamuel Huntington ) صاحا نترية صددام ال ضداراو فدي

 معالجته للتنمية السياسية
24

فهذ  الفجو ، حسا انتنجتون، تولد  حباطا ون مدة فدي أوسداط المجتمدع ممدا يعمدل . 

مددا انعدددمت ال ريددة  افاإلحبدداط االجتمدداعي يولددد الم يددد مددن الالاسددت رار  ذ. علددى زع عددة االسددت رار السياسددي

وافت دددو مؤسسدداو النتددام ال دددر  وال ابليددة علددى التكييددل اإليجددابي، ألن اإلحبدداط  االجتماعيددة واالقتصددادية،

ب غير متوقعة،  ومشاعر االحت ان التي ت يد اذ  الفجو  يتمخض عنها مطالا ليست سهلة للوالة األولى، وأحيانا

، أمدا  ذا تفرض على مؤسسداو النتدام التكيدل مدن خدالل توسديع المشداركة السياسدية واسدتيعا  ادذ  المطالدا

كانت اذ  المؤسساو م كومة بالنتر  االحادية، فننه سيكون من الصعا االسدتجابة لهدذ  المطالدا  ال بالم يدد 

 انتنجتدون كانبةلمات أخرى،  .من الفوضى، التي ستعمل في نهاية األمر على استبدال قواعد اللعبة والالعبين

ولكدن  ،اإلصالح السياسي، يدرتبف باالسدت رار -ائد  اليوميريد أن يصل الى أن الت دي  السياسي، او باللعة الس

ادذا مدع . و تململ البنية السياسية بأكملها واستبدال أخرى بهاأاذ  ال الة قابلة لالن ياد  ما ن و التكيل اإليجابي 

 ،(Robert B. Satloff روبترت ستاجلو )حسدا  ،في الشرق األوسف" الالاست رار البناا"العلم أن مصادر 

 مسطر  المصالح األمريكية وفق على ت اس
25
. 

ادم الم اضدرين الرئيسديين أاحدد وادو  (Thomas Barnett جوما  بارنيت)جرى البروفسور أ من جهته    

حي  يالحظ ". الفوضى البطاعم"، بعض التطويراو على نترية 1001 في وزار  الدفاع األمريكية منذ سبتمبر

 "خريقتة البطتتاجون" :ا ادوعنواند حملدت، في دراسدته التدي  اجونأنه لخ  رؤيته لما كان يعرضه في البنت
26
 

بعض الباح ين و ب سا   . 1002 المنشور  عام 
27
م مدن ا د ىت سدم العدالم  لد (بارنيدت)تناولها فان النترية التي  

ـ ويعني بهم الوالياو المت د  وحلفاااا في العر  ـ   The countries of the heart في ال لا او المرك 

انهم  (بارنيت)وي ول   . " The countries of the hole دول الفجو  أو ال  ا"ما اآلخرون فهم من سماام أ

لكن اآلن لدم يعدد ممكندا ان يعيبدوا   ،1001 الذي لم يكن  اارا قبل ال ادي عشر من سبتمبر  ، م ل ث ا األوزون

األمراض بد، و المصدابة بدال كم االسدتبدادي الدول"، ب سا بارنيت، "دول الفجو  أو ال  ا"وتضم   . عن النتر

 ارع لتفدري  الجيدل ال دادم والن اعاو الم منة التي تصبح بم ابة َمد  ، وال تل الجماعي الروتيني  ، والف ر المنتشر

  . "من اإلراابين

 :ان استراتيجية األمن ال ومي للوالياو المت د  تتضمن (بارنيت)ويوضح 

  اضقرابات الطظام الدول  ىعل الرد على( دول ال لب) يادم قدرم. 

   م ددل اإلراددا  والمخدددراو  (دول الث تتب)علتت  ردع استتوأ صتتادرات ( دول ال لتتب)الامتتل متت

 .واألوبجة

 انةما  هالا الث ب ىالامل عل .  

 

وي ول  ن الدبلوماسدية ال تعمدل   ، كمنط ة للبدا بتطبيق االستراتيجية الجديد  الشرق األوسف( بارنيت) وحدد    

لكدن ادذ  التهديدداو تكمدن داخدل   ، كبر مصادر تهديد األمن فيهدا فيمدا بدين الددول وبعضدهاأ، ال توجد  منط ةفي 

                                                                                                                                                                                     
 سادوالم افتين الجدد التي  آليديولوجيافيلسوف أمريكي من أصل ألماني، يعد  البعض الملهم Leo Strauss (1500 - 1022 ) ليو رتراوس 23

 في للعيش وانت ل ماربو  من ال ريا اي   قليم في ألمانيا في كيرفهاين مدينة في 1899 عام رتراوس ليو ولد .األمريكيداخل ال    الجمهوري 

ب، عشر ستة عن ي ل ال ما وأالل .1022 عام في وفاته حتى ماريالند بوالية أنابولي  مدينة في و ل  1938عام المت د  الوالياو  من بينها كتابا

 ."والتاري  الطبيعي ال ق"أو ""نواإلنسا المدينة"
24
وأصل الكتا  نفسه باالنكلي ية  .مصدر سبق ذكر إعادم صط  الطظام الاالم ،  -القضارات صدام صامويل انتنعتون،: لم يد من التفاصيل قارن 

 :او

 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, op, cit. 

االسحم صامويل انتنعتون، : يل قارنصمن التفالم يد . (الصدام بين االسالم والعر )ولكن بملموسية أك ر  بنف  الوجهة آخرما له كتا  ك

  (.1002مكتبة مدبولي، : ال اار )، ترجمة مجدي رررر الصدام آفا  -والغرب
 Robert B. Satloff, The Battle of Ideas in the War on Terror: Essays on U.S. Public: لمزيد من التفاصيل قارن 25

Diplomacy in the Middle East, op, cit.                                                                                                                       
 :قارن بارنيت توماس مقاربة حول التفاصيل من ولمزيد اعماله من العديد في ذلك ورد 26

Thomas Barnet, The Pentagon’s New Map War and Peace in the Twenty-First Century. Op, cit.  
27
، مصدر سبق ذكر ؛ كذلك عاطل العمري، ....رهان ال وم ومقلب ارمم: الفوضى ف  السياسة الدولية، ي يى بن نبيلة: قارن على سبيل الم ال 

 10/2/1002م المصرية، عدد جريد  االارا
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،  مكان حددوثها، حي  يتصور ركال معينا إل "الفوضي البناا "مرحلة  ى ل( بارنيت)ويصل   . دول المنط ة ذاتها

   . من نوع االنهيار الكبير أو التفكك االقليمي

حيد  ي دول   ، من قو  خارجية فدي حالدة حددوث الفوضدي التدخل المبا رستراتيجية الجديد  يأتي وحسا اال    

  ، ، او ان تدخل قو  خارجيدة ان الشيا الوحيد الذي سيعير المناخ الشرير ويفتح البا  لفيضان التعيير"بارنيت 

وله  ن اددف ادذ  االسدتراتيجية ادو حدود النترية ب ( بارنيت)وي سم   ".الدولة الوحيد  التي يمكنها ذلك ون ن

  . ال  ا ولي  مجرد احتوائه انةما 

فدي كتابده الموسدوم  Zbigniew Brzezinskiكدد المفكدر االسدتراتيجي االمريكدي المعدروف أومدن جانبده     

" الفرصة ال انية"
28
ال دومي  به الواليداو المت دد  فدي عدالم متعيدر، ألن األمدن جتميزالدور الذي يجا أن على  

 ال ينفصل عن األمن العالمي، وأن األمن الدذي تنشدد  الواليداو المت دد  ال - Brzezinskiلـ وف ا  – ألميركيا

 الشدراكةتعداوني وعبدر  من أجل  نشاا نتام عالمي بشكل   "ال ياد  البناا "يمكن ت  ي ه  ال  ذا تمكنت من  يجاد 

كلمدة  مدن Brzezinskiادل ي صدد : السدؤال التداليوانا ينطدرح . مع حلفائها، وعليها أن ت وم باختيار تاريخي

 ما يسمى بالفوضى البناا ؟" اختيار تاريخي"

 

نابعة على ما يبدو مدن  يمدان ع ائددي عميدق " صطاعة الفوض "عال  أن أفكار لأل قراعم صاحيةويبدو من     

وأن   ، حدد ذاتده ال يكفدي قدائم علدى فكدر  قوامهدا ان التعييدر فدي ،لدي من يصنعون السياسة الخارجية األمريكية

 اددؤالا ومددن انددا كددان ولددع  .رددامال Transformingاألوضدداع الداخليددة فددي المنط ددة وث افتهددا ت تدداج ت ددوال 

، التدي تع بهدا  "الفوضت  المطظمتة"و "  التتدمير المتّح "مدن قبيدل  "سداحر " المنترين االستراتيجيين بمفداايم

  . "بناا مختللثم تصميم جديد ل  ، زالة األن اض واالرالا "

( ايضدا ملوالعدا)  ن المنط ةؤوعن تدبير صريح للتدخل المبارر في ر جةشفن اذ  االستراتيجية      
29

، وادي 

" االصتح  التداخل  والتديم را  "االسدتراتيجية األمريكيدة لت  يدق  عناصدرعاد  تأكيد الحد  و أعالن  بم ابة 

والذي ند  علدى ان الشدأن الدداخلي الدراسة  اذ  م دمةفي في منط ة الشرق االوسف التي جرو االرار  اليها 

، وفق تعريل جديد يجعل من التعيير في الدداخل أمدر يخددم األمدن ال دومي للواليداو المت دد ،  لم يعد رأنا م ليا

مشددروع االصددالح "ـ وبصددرف النتددر عددن األاددداف األخددري والنهائيددة غيددر المعلنددة لدد. وي يددل التهديددداو لدده 

ت در  بالفعدل، معتبدرا السداحة الداخليدة ميددان عملده، وان مدا ادو  قد المشروعاذا في المنط ة، فنن  "روالتعيي

   مطلو  تعيير  ال ي در عليه  ال من يؤمن ع ائديا بما يؤمن به الم افتون الجدد
30
من وجهدة والاحج الوحيد   .

 . األمريكية الوالياو المت د اي  بطبيعة ال ال ، واذ  ال و  جدخل قوم خارجيةنتر اؤالا او في 

 Erikأيريك اوبسباوم )بمساامة المؤرخ و المفكر الماركسي البريطاني الراحل  وانا البد من التنويه    

Hobsbawn ) فوضا  "فهي مهمة للعاية النه قدم ت ليال ن ديا جادا لواقع تطور النسق الرأسمالي العالمي و

 1252أوربا  –عصر ال ور  : رباعيته الشهير  عماله وفي م دمتهاأمن العديد عبر قرون، وذلك في " المنتمة

– 1552 
31

، عصر رأس المال 
32
، عصر االمبريالية  

33
، وعصر التطرفاو  

34
التي يعتبراا المتخصصون ، 

                                                           
28

 Zbigniew Brzezinski, Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American: لم يد من التفاصيل قارن 

Superpower, op. cit.                                                                                                                                                     

    
29
، (مصر في مرمى الهدف االمريكي )الفوضى المحقة ام المدمرم مصطفى البكري، : لم يد من التفاصيل وخصوصا بشان ال الة المصرية انتر 

 .(1002، مكتبة الشروق الدولية: ال اار )
30
 .مصدر سبق ذكر  ،(المقافظون الةدد والطظام الاالم )التفرد االمرية   ان كالر  ، ونستيفان االبر وج: لم يد من التفاصيل قارن 

31 Erik Hobsbawm (1962). The Age of Revolution: Europe: 1789–1848, Vintage Books (U.S.) 

 :بيروو) ت ديم مصطفى ال مارنةترجمة فاي  صبا  و ،(2787 – 2871)اوربا : عصر الثورماريك اوب باوم، : وتوجد ترجمة عربية للكتا 

 .(1002، المؤسسة العربية للترجمة
32 Erik Hobsbawm (1975). The Age of Capital: 1848–1875, Weidenfeld & Nicolson. 

 .1000ترجمة فاي  صبا ، المؤسسة العربية للترجمة،  ،(2781 – 2787)عصر رأ  المال اريك اوب باوم، : وتوجد ترجمة عربية للكتا 
33 Erik Hobsbawm. (1987). The Age of Empire:  1522–1012 , Weidenfeld & Nicolson. 

 .1002ترجمة فاي  صبا ، المؤسسة العربية للترجمة،  ،(2128 – 2781)عصر االمبرا ورية اريك اوب باوم،  :وتوجد ترجمة عربية للكتا 
34 Erik Hobsbawm (1994). The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991, Vintage Books 

(U.S.) 

ترجمة فاي  صبا ، المؤسسة العربية  ،(2112 – 2128)ال رن الاشرون الوجيز . عصر التقرفاتاريك اوب باوم، : وتوجد ترجمة عربية للكتا 

 .1011للترجمة، 
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 الت ليل ت دم الكتا اذ  خالل ال رن العشرين، وتكاد و الكبرى في مجال المؤلفاو التاريخيةا حدى االنجاز

قة الفوضى"بـ  السياسية األمريكية الدوائر هاتسمي التي للفوضى الدقيق " البناا "أو  "الخالا
35
. 

قددمت ت لديال  -ادذ  االعمدالأي  –تعد ِسفرا رائعا قام بده ادذا المفكدر والمدؤرخ األصديل ألنهدا  االعمالان اذ  

 وٕالتى لقتالعلتى هتالس ا اليتوم الاالا أصبح لماذا: علميا رصينا يتيح لل ارئ فهم الماضي واالجابة على السؤال

  ؟"فوضاس المطظمة"وهو يايش  سيتةه أيم

 

 املثال العراقي منلذجا/من العام اىل اخلاص
بالملموس فننه وف ا ل ساباو صناع اسدتراتيجية تعييدر النتدام الددكتاتوري، كدان مفترضدا أن يدؤدي تطبيدق     

العربدي   ة إلعاد  تركيا العدالماذ  بنجاح في العراق  لى تكراراا على صعيد المنط" البناا  الفوضى"نترية 

غير ان الذي حدث بالملموس ترافق مع عد  تطوراو، من بينها  .على قواعد وت الفاو جديد  مالئمة لوارنطن

 :مهمين اما اثطيم

 

ب بضتة متم " ارمتم واالستت رار " االنهيار الستري  للطظتام التدكتاجوري التالي كتان يفتر  : التقور ارول    

لم تستطع قواو االحتالل أن تضبف األمن  "المنتمةالفوضى "الرؤية المعتمد  على نترية  وانطالقا من. حديد

اصدددرو قددرارا حلددت بموجبدده الجدديش النتددامي، وسددائر  - سددلطة االحددتالل أي -هددا بشددكل قددوي خصوصددا أن

لهددا  االجهدد   والمؤسسدداو العسددكرية واألمنيددة واالسددتخباراتية، فددي حددين لددم يرافددق ذلددك تشددكيل اجهدد    بديلددة

 اعداد  الذي جرى ان اذ  المؤسساو وخصوصا االمنيدة منهدا لدم يدتم. وبالسرعة المطلوبة وعلى اسس  جديد 

لنتام " ال واعد الصارمة"على وفق و قومي -على اس  الكفاا  والمهنية والوطنية بل على اساس طائفي بنائها

 ."خر  البالد ودمر العباد" الم اصصاو الذي 

     

، او أن س وط نتام صدام حسدين ترافدق مدع رغبدة ال طداع األعتدم مدن العدراقيين فدي  عداد  ن التقور الثا    

توزيع السلطاو بين مختلل مكوناو المجتمع على أس  وقواعد جديد  مختلفة كليا عن تلك التي سدادو خدالل 

عتبارادا انعكاسدا وال درو  طبعدا با)ولكن الذي جرى بالملموس او ان  عداد  توزيدع السدلطاو . الفتراو الساب ة

بكفائدة ي سدد "سسده االحدتالل أال وميدة الدذي انددس  –تمت انطالقا مدن نتدام الم اصصداو الطائفيدة ( لألولى

والهوياو ، ف طعت الطريق امام تبلور نتام جديد ي وم على اساس المواطنة العراقية العابر  للطوائل "!!عليها

 الدندا بعدد ايمندة نتدام دكتداتوري قمعديمما يخلق الشروط النب اق دولة ديم راطية عصرية ت تاجها بالفرعية 

في  "المنتصر"ب ت في المهد من طرف ويمكن ال ول أن اذ  الل تة النادر  لالنت ال الديم راطي ذ  . لعد  ع ود

 كدذلك مدن طدرف ، وقدوى االرادا  مدن مختلدل الدتالوين، و(ب يداد  الواليداو المت دد  قوى االحدتالل)ال ر  

 .االثنية-يةالطائف نتام الم اصصاو" ابطال"

، ومددا يمكددن أن يجددري فددي الفتددر  الم بلددة، مددرتبف بهددذين التطددورين اآلن ن كددل مددا جددري فددي العددراق ل ددد     

وقدد بيندت تجربدة الفتدر  التدي تلدت انهيدار . خدرى طبعداأالكبيرين وبذيولهما ونتائجهما، اذا اضافة الى عوامل 

لمشدكلة  ثنديأ/أو طدوائفي سياسدي م دض أمريكدي -عسدكري  -أمني  حلمن النتام الدكتاتوري أنه لي  انا  

العراق المتعدد  الجوانا بل ان ال ل ال  ي ي او بيدد العدراقيين الدراغبين فدي الرادان علدى بنداا عدراق جديدد، 

 .ودولة مدنية ديم راطية عصرية ت وم على قاعد  العدالة االجتماعية عراق ديم راطي حر ومست ل

وتجدذر ،  االثنيدة –تم دل فدي انب داق نتدام الم اصصداو الطائفيدة  آخترري تا مسار االحداث اجمتال  غير ان     

، مما أوادن أو حددا مدن كدل ومسعااا الم موم لشيطنة اآلخر خلل رؤيتها للوضع المت اربة وتمترس الطوائل

 .م اوالو بناا نتام عابر للطوائل وحروبها العب ية

" المعضدلة العراقيدة"ل دل  ة التت  بلورجهتا اإلدارم ارمريةيتةاخف ت او فشلت الم اربات المتتالي ،وبالم ابل    

الطددائفتين "انتهدداا بصدديعة االحتددواا المدد دوج لددـ ولددي  بددداا بدداإلدار  العسددكرية المبارددر  بعددد سدد وط النتددام، 

 ".ية والسنيةعيالش

                                                           
 .10، المصدر السابق، ص ...ارمم ومقلب ال وم نرها :الدولية السياسة ف  الفوضىي يى،  بن نبيلة: قارن 35
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كددانوا ( لدد ا ..جشتتيط ، رامستتفيلد، وولفتتويتز، بيتترل)واكددذا فددنن منتاددري وارددنطن الددذين اسددكرتهم ال ددو      

اعداد  رسددم "مددن اجدل ت  يدق حلمهددم فدي  بكامدل ث لهددا فدي العدراق مسدتعجلين السدتخدام آلدة ال ددر  االميركيدة

كما " ابات البيدر ال جقاب  حسابات الق ل حس"مسار تطور االحداث الفعلي بيان أن  غير أن ."الشرق االوسف

هتدفيم  يمد الن كبدر علدى الكدر  االرضديةأ  سديطر وممارستةعلدى مدوارد الطاقدة  الهيمطة ومع ذلك فان ،ي ال

 .مركيةاأل ةفي صلا االستراتيجيراسميم 

 

 . القاجة ملقة لتالكر هالا الدر  وفهمه    
 

قراءة نادئة يف تص  - 36 ناملتلن –تقرير بيكر  :على املوتلى الوياسي: املبحا الثاتي
 ساخن

 

استتراجيةية طلدق عليهدا أراتيجية بو  الجديد  التي ال يمكن فهم اذا الت رير دون  اثار  االنتبا  الى است    

 :على الفرضيات التالية قامتالتي  Surge strategy االندفاع

  ؛ضرور  التعاطي بهجومية غير مسبوقة مع ال ضايا المؤجلة -

اقر  الى استعاد  المبادر ، ألنها أخذو تفعل ما تفعله اي قدو  عتمدى،  "االندفاع"وأن أمريكا مع  -

 .ناقضاو اآلخرين، ال أن تكون ج اا منهاان تدير ت

 

ب على ولوضع فرضياتها موضع التطبيق قامت  :اذ  االستراتيجية أساسا

  وامددا اندداب سددا اددذ  االسددتراتيجية – جهتتد عستتةري ل متت  أ تتد الحعبتتيم عطفتتا  فتت  الاتترا ، :

 ؛ من جهة اخرى" جيش المهدي" و من جهة "ال اعد "

  ضددرورية كددي تتفددق ال كومددة العراقيددة مددع  ستتاحة سياستتيةإيةتتاد ميددؤدي اددذا الجهددد  لددى وأن

  ."ةالس نا "خصومها 

 

تراكمدت واصدب ت الح دا  سلستلة متم التغيترات التةتيةيتةبالملموس، لم ي صل تعير استراتيجي، لكن     

 . ليها باختصار انا يمكن االرار   ذاو قيمة استراتيجية

بعددد زمددن مددن المصددادر   "ينا لخدد ين المجتمعددي الس ددانطدداق ا"ل ددد نج ددت االسددتراتيجية االمريكيددة فددي . 1

 التدي في بعدداد والم افتداو االخدرى "المناطق الساخنة"ـ ما يعرف بلوحلفائها  "ال اعد "المدمر  من قبل 

 "ال اعد "بعد ان نجح االمريكان في قلا والا البيجة ال اضنة لم اتلي ( نسبيا على االقل)غدو اك ر ادواا 

، وأخدذو تنددرج تددريجيا فدي "الم اومدة"خلعت عن نفسها ثيا   "ةنيا س  "منية لجماعاو وتسليم ال عامة األ

 . اللعبة السياسية، على االقل من حي  فرض نفسها قو  على االرض

وحلفداؤام ينسد بون الدى منداطق  "ال اعدديون"تم خاللها تأمين مناطق ساخنة كدان  مطاسبات ساب ةفي     

البيجددة الديموغرافيددة ادعددائهم ان االنبددار حيدد  ت ددع قواعدددام الرئيسددية وغددر  العددراق، وت ديدددا م افتددة 

 بداتوا يفت درون "ال اعدديين"أن  االولتى: فهو ح ي تان في حينه الةديدوالجعرافية االك ر انسجاما معهم، اما 
                                                           

، وكانت مكونة من عشر  أرخاص من ال  بين (ISG)تشكيل مجموعة دراسة العراق  األمريكي ، أعلن الكونعرس1000مارس /آذار 12في  36

داا الوالياو المت د  وت ديم توصياو األمريكيين الجمهوري والديم راطي و كانت مكلفة بت ييم الوضع في العراق وال ر  على العراق التي ت و

 . السياسة العامة

في عهد )الخارجية السابق    المشار ، جنبا  لى جنا مع وزيرمن ال    الديم راطي الرئي Lee H. Hamilton (1021 -)كان لي ااملتون 

   .جيم  بيكر( الرئي  جورج بو  األ 

و عضو في المجل  االستشاري لألمن ( الكونعرس)ي مجل  نوا  الوالياو المت د  لي ااملتون عضو في ال    الديم راطي و عضو سابق فو

 . ال ومي األمريكي

فهو دبلوماسي و سياسي أمريكي عضو في ال    الجمهوري، رعل و يفة رئي  طاقم البيت James Baker (1020 -  )اما جيم  بيكر 

 1055و 1052نة األمريكية في عهد الرئي  رونالد ريعان بين اعمل وزيرا للخ ته األولى ثم األبيض في عهد الرئي  رونالد ريعان في دور

 .1001 لى  1050ووزير الخارجية في عهد  الرئي  جورج بو  األ  من 

 



11 

 

ص و  "عشائر  نشطتحي  . ان االنبار وعموم المنط ة العربية لم تعد مست را آمنا لهم وثانيال لفاا، ا الى

، "يةنا الس د"، وتفرض نفسها رقما جديدا وفاعال في المعادلدة "ال اعد "ت اتل  "ةنيا س  "ك و  عشائرية " باراالن

 ."ينا الصوو الس  "وربما بديال ذا مصداقية لالحتكار الذي مارسته بعض ال وى على 

كيين بموازا  الداخلة في قتال مسلح مع األمري "الميليشياو الشيعية"ترافق ذلك توجيه ضعف كبير على . 1

تشدكل فيده لجندة مشدتركة إلدار  ردكل الوقت الدذي  نف يران ودوراا في العراق في  ضعف اعالمي على 

 يراندي إلحدراج االدار الجهدد اإل لتاقيتلفدي مسدعى  من التعاون األمني معها في العراق، وكل ذلك انصاا 

 . قبل صدور الت رير األمريكية

 

بين األطراف العراقيدة، حيد   "الموازنة"بالدور الذي يرغبونه، أي األمريكان ضالعين   هر، سياسيا. 2

، وام يطرحون انفسهم كدـ "الموقل الشيعي"من دون ان يخسروا تماما  "ينا الموقل الس  "نج وا في كسا 

 . لجميع الفرقاا وكج ا من ال ل لصراعاتهم ولي  ج اا من المشكلة" صديق"

 

ال ي تتاجلون ستتوى باتتا الةماعتتات  كتتانوان االمريكددان أكمددا لددو  ،فددق زمنددي اليددوم أالمشددهد، مددن  يبتتدو    

 .مم القائفتيم "اركثر راديةالية"

كان يشير الى ان االستراتيجية األميركية في العدراق كاندت  كروكر –باجريو  ومن الواضح أن ت رير     

 ." عاد  ت ويم"تمر في عملية 

 قراءة نادئة يف تص ساخن
 (هاملتون –ج رير لةطة بيةر )صدر  ليل،بعد انتتار لي  بال    

37
 أقدر  ب دانون وادي اللجندة التدي أ سسدت 

العدراق  فدي ، حي  كان الجدل م تدما حول الوجود األمريكدي1002مارس /الكونعرس األمريكي في آذار

والمددنيون العراقيدون نتيجدة  المعت لدون وخصوصدا مدع تصداعد االنت داداو للممارسداو التدي تعدرض لهدا

 عطداا ت يديم متبصدر  "ادفا واض ا يتم ل في  للجنة المشرعون األمريكيون حّددومن انا . دائر ال ر  ال
 ".لل الة الراانة والمست بلية في العراق، بما في ذلك ت ديم االقتراحاو والمشور  بخصوص الموضوع

عواصدم منط دة وحتي اذا الت رير بااتمام  عالمي كبير في العاصمة األمريكية، وارنطن، وفي معتدم    

ب  من مضمونه وتوصياته  الشرق األوسف والعواصم الدولية، بالرغم من التسريباو العديد  التي كشفت قسما

  !!.قبل أن يصدر

 قددرار  بخطددور  الوضددع فددي العددراق  فدديوتكمددن أاميددة الت ريددر، باإلضددافة الددى المالحتدداو أعددال ،     

علدى درجدة " العدراق كمدا يشدير الت ريدر في لت دياو فا. وتع يد ، وبأنه ال توجد حلول ناج   بل م اوالو
ال توجدد عصدا سد رية ل دل جميدع المشداكل " بأنده  فدي حينده الت ريدر ستطتجا، ومن انا "عالية من التع يد

ولكن انا  بعض الخطواو التي يمكن اتخاذاا لت سين الوضع انا  وحماية المصدالح . العال ة في العراق
 ".األمريكية

 

 مةف  جوصيف اال  .2

ائد فدي العدراق حيندذا ، ومدا الت رير مدن ت ليدل الوضدع السد انقل في مسعا  لبلور  خياراته واحكامه،     

ددعد االقتصددادية والسياسددية واالمنيددةميادد دد.    اددو االزمددة المتفاقمددة والمتنوعددة الص    الت ريددر الوضددع ويلخا

تده ورراسدته، دال اتدل يت ايدد فدي ح ن الت دياو بدالعراق علدى درجدة مدن التع يدد، والعندل " باالرار  الى 

                                                           
37
ص  ،210/1002، العدد "الث افة الةديدم"ااملتون،  –صالح ياسر، مالحتاو حول ت رير بيكر .د: لم يد من التفاصيل حول اذا الت رير قارن 

: ااملتون على الرابف التالي -كما يمكن االطالع على الن  الكامل للتوصاو الوارد  في ت رير بيكر . 02 -50

http://pdpinfo.org/spip.php?article4370 

 :للت رير باللعة االنكلي ية فهو الطص االصل اما 

James A. Baker, III, and Lee H. Hamilton. The Iraq Study Group Report: The Way Forward - A New Approach, 

United States Institute of Peace, December, 2006 

: ترجمددددددددددددددددة بالعربيددددددددددددددددة للت ريددددددددددددددددر المددددددددددددددددذكور متاحددددددددددددددددة علددددددددددددددددى االنترنيددددددددددددددددت علددددددددددددددددى الددددددددددددددددرابف التددددددددددددددددالي وتوجددددددددددددددددد

http://www.alrashead.net/index.php?prevn&id=131&typen=5 
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ويشددكل . التمددرد السددناي والميليشددياو الشدديعية وفددرق المددوو وال اعددد  وعصدداباو االجددرام المنتشددر  يعذيدده
 (.من الت رير 5ص " ) العنل الطائفي الت دي االكبر أمام االست رار في البالد

 
 (:21ص )ما يلي  الت رير يستطتجهذا الت ليل، ورغم ما يبذل من جهود لواستنادا 

 ".   ن الوضع ما زال غامضاب ويتردى باستمرار" ......  -

وان ال كومة العراقية اآلن غير قادر  على ال كم واالستمرار والدفاع عن نفسها بدون دعم "  -
 ".  الوالياو المت د 

 ."  ن العراقيين غير م تنعين بأنهم يجا أن يت ملوا مسؤولية مست بلهم" ...ثم  -

اا في دعم جيران العراق ومعتم ال وى الدولية غير م تنعين للعا دور فاعل وبنا . " ...وان  -

 ". العراق 

 ".  ن قدر  الوالياو المت د  إليجاد ال لول تتراجع وان الوقت يمر بسرعة" وأخيرا  -

 

ق ن استمرار الوضع على اذا المنوال ستكون عواقبه وخيمة على العراأالت رير من  رحالّ وبالم ابل     

 . (من الت رير 20ص )م لوالوالياو المت د  االمريكية والمنط ة والعا

 

 (:20ص )ويتجلى ذلك في ما يلي     

 الم يد من الفوضى ومعانا  الشعا العراقي؛  -

 ؛ تضعضع الدولة -

 كبر ضد الوالياو المت د ؛أمعارضة عراقية  -

 وانت ال األزمة للدول المجاور ؛ -

   في العراق؛و مكانية  هور دكتاتورية جديد -

 تفاقم التدخالو اإلقليمية وخصوصا تركيا و يران؛ -

  مكانية ارتعال حر   قليمية أوسع في المنط ة؛  -

   واستيالا  يران على آبار النفف؛ -

 ي في كافة أرجاا العالم اإلسالمي؛نا س  /احتمال اندالع صدام ريعي -

 وقالقل ريعية في دول يتواجدون فيها؛  -

 وزياد  أسعار النفف؛  -

التدي قدد تد داد اجماتهدا التي أصب ت تعمل ب رية في العدراق و ،تصاعد اإلراا  ودور ال اعد و -

 ؛في أوروبا

كمدا ".  سيضعل موقل الوالياو المت د  دوليا  ذا ان در العراق اك ر باتجدا  الفوضدى" وكل اذا  -

كد  العدالم الفشل في العراق سيسيا الى مصداقية أمريكدا ونفوذادا فدي المنط دة التدي ادي مر" أن 
 ". اإلسالمي ومنط ة حيوية لمصادر الطاقة العالمية

 

عد ورؤيتها واالام من ذلك فان صائعي الت رير، واستنادا الى النتر  االستراتيجية األمريكية العالمية الب      

 سددبتمبر/أيلددولللعددالم مددن منتددار مصددال ها االسددتراتيجية، والتددي تبلددورو بعددد أحددداث ال ددادي عشددر مددن 

ي ددذرون مددن تددأثيراو اددذ  التطددوراو علددى موقددل الواليدداو المت ددد  علددى الصددعيدين اإلقليمددي  ،1001

 ن موقدل الواليداو "  ... وفي اذا المجدال يؤكدد الت ريدر علدى . أيضا والدولي وفي الوالياو المت د  ذاتها
ة والعددالم ممددا سيضددعل تأثيراددا فددي الددبالد العربيدد ،المت ددد  قددد يعدداني اك ددر  ذا عمددت الفوضددى العددراق

 ". وي يد من عملية االست طا  في داخل الوالياو المت د ، كما ي صل حالياب . اإلسالمي

 

 : من  راراو واض ة حول جملة من ال ضايا من بينها( 12ص )ويؤكد اذ  النتر  ما جاا في الت رير     

 ؛" الح األمريكيةيعتبر العراق من األامية بمكان ألمن المنط ة والعالم، وكذلك بالنسبة للمص"  -
 ؛" ي تى ب اني اكبر احتياطي بترولي في العالم"  كما انه -
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 ؛" قاعد  لإلراا  الدولي فيها تنتيم ال اعد " ثم انه  -

ج ااب مهمدا فدي السياسدة الخارجيدة األمريكيدة، وادو مدا يدؤثر علدى صدور  " كما أن العراق يم ل  -
 ".  الوالياو المت د  في المنط ة والعالم

 
سدائد   التدي كاندت فيهدا أنهدا ال تضدع األزمدة البنيويدة مةمم الملتلم الم اربة المركبة لألمور فان وبرغ    

جملددة مددن العوامددل واألسددبا ، موضددوعية وذاتيددة، راانددة  مطتتتوجفددي  طاراددا الصدد يح باعتباراددا  آنددذا  

ل دراا  التدي اعتمدداا  ن ا. الددكتاتوري السدابق، أي الى الفتر  التي ايمن فيهدا النتدام أيضا لماضيلوتعود 

 علدى وجده الدقدة بجد ا مدن الدراان، علدى أاميتده، ولكنهداوبدل  (1002أي بعدد ) الت رير مسكونة بالراان

، ومددا ترتددا عليدده مددن مشدداكل ومنهددا الواليدداو المت ددد  الماضددي وال ددوى التددي سدداامت فددي تشددكيله جهمتتل

 . واست طاباو

يشعر بوجود حالة استعصاا، و ذا كان انا  من حدل عملدي منعا لاللتباس ال بد من التذكير بان الجميع     

وملموس فانه ال يمكن أن يدتم  ال مدن خدالل  ردرا  مدن ابعددوا أو أقصدوا مدن العمليدة السياسدية ويرغبدون 

واذا يشكل دعما لفكدر  . باالرترا  فيها وال بول باآللياو الديم راطية وفي م دمتها التداول السلمي للسلطة

الدى م داكم  السدابقلتأكيد على ت ديم من تلطخت أيداديهم بددماا العدراقيين فدي زمدن النتدام المصال ة، مع ا

قدم م اربة ادفها على ما يبدو لي  بلدور  حلدول مشدت ة مدن حركدة الواقدع  أنه الت رير فيوالمشكلة . عادلة

لح جميع العدراقيين العراقي وتناقضاته الفعلية تتيح التوصل الى توافق سياسي ع الني يأخذ باالعتبار مصا

ممن لم تتلط  أيديهم بدماا أبناا رعبنا وبناتده، قددر خلدق التدروف الخدراج الواليداو المت دد  مدن المدأزق 

 .1002في  الذي تمر به استراتيجيتها وسياساتها التي تطب ها في العراق منذ احتالله

 

 السيطاريوهات المقروحة لقل ار مة. 1

 

التدي طرحهدا صدائعوا الت ريدر للخدروج مدن   بياتة الميتارات اررباتة  ادو االسدتنتاج أعدال يؤكتدومما     

 :والتي تتم ل في( من الت رير 20 – 22راجع ص ) التي كانت سائد  في حينهاألزمة 

 . االنسقاب التدرية  -

 .االستمرار ف  الب اع -
لعدراق  ذ انده وقد اعتبر الت رير أن اذا اإلجراا لن يخفض العندل فدي ا. إرسال المزيد مم ال وات -

 المنط ددة األمريكيددة سددي داد حالمددا تتددر  ال ددواو
38

وبالم ابددل وحسددا وجهددة نتددر صددائعي اددذا . 

الت رير فان  جراااب كهذا من رأنه  ضعاف قدراو الوالياو المت د  في مناطق أخدرى كأفعانسدتان 

 .م ال

 ي ة سيناريو رعدا واذا اخطر الخياراو المطروحة، واو في ال : ج سيا الارا  الى ثحثة أقاليا -

، ورغم أن صائعي الت رير ال ينص ون. لما ي مله من تداعياو لي  ف ف م لية الطابع بل و قليمية

بدددعم م ددل اددذا التوجدده كخيددار سياسددي أو فددرض اددذ  النتيجددة علددى الدولددة   ااريددا علددى األقددل،

تمدت التدروف العراقية، غيدر انهدم ال ينفدون اعتمداد  مدن طدرف الواليداو المت دد  فدي حدال مدا ح

والت ليدل  ،بما يخفل من النتائو اإلنسدانية واحتدواا العندل ،االرتكان  ليه كوسيلة  لضبف األوضاع

 . ومن انا خطور  اذا الخيار وطابعه المرعا. من اآلثار اإلقليمية

 

آل ل مسؤولية مدا ، من حي  ت م(األمريكان والعراقيين)الت رير وضع الجميع في سلة واحد  حاول ل د     

ألنه لي  من الص يح المساوا  بين الم تل وبين الشعا العراقي وقدوا   الم اربة خا ئة  واذ. الوضع  ليه

السياسية التي راركت في تدرين العملية السياسية وسدعت لت مدل مسدؤولياتها تجدا  الوضدع الجديدد، بعدض 

ساام الم تل فدي  اثني/طائفي -وما بنته من نتام م اصصي النتر عما ارتكبته ال وى المهيمنة من أخطاا
                                                           

38
لم يد و. حول قضية زياد  ال واو من عدمها آنذا ، ،واالدار  عموما (البيت االبيض)في " الديكة عرا "حول  ودقيق ومفصل ثمة عرض ريق 

العبيكان : الرياض)، ن له للعربية معين االمام 1007 – 1002التاريخ السري للبيت اربيا : القرب الداخليةبو  ودوارد، : من التفاصيل قارن

 .(1011للنشر، 
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خيددار  "هطتتد "مفدداتيح تسدديير اددذ  العمليددة ب يددت خاضددعة للطددرف الددذي فالتجربددة تشددير الددى أن . فرضدده

الددولي  بموجا قرار مجل  األمن لعراقل المجتمع الدولي احتالله نعررا  فيما بعدال ر  واحتل البالد، و

 1252 رقم
39

 . 

 

 القلول والتوصيات – التوجهات الةبرى للمروج مم المأ . 3

 

 :التوجهاتااملتون نوعين من  -يطرح ت رير بيكر 

 :، ي وم على أربعة عناصر كبرىإجماع أو جواف  دول والمتم ل ببناا  التوجه المارج  . أ

وب سددا الت ريددر فددان ت  يددق ذلددك يسددتل م مددن الواليدداو . الهةتتوم الدبلوماستت  الةديتتد" أستتلوب  .1

ا جديدا لبناا توافق دولي بشأن است رار العدراق والمنط دة، علدى  ن تتبنى خطا دبلوماسي" المت د  
أن يتضمن ادذا الدنهو والهجدوم الدبلوماسدي كدل الددول التدي لهدا مصدل ة فدي تجندا الفوضدى فدي 

 . (0ص ) " العراق بما فيها دول الجوار

وم الهجد" ان ب سدا صدائعي الت ريدر، فد. " المةموعتة الدوليتة لتدعا الاترا " الدعوم التى قيتام  .1

اال  ذا تضددمن مشدداركة فعالددة مددن اددذ  "  ال يمكددن أن ي  ددق النجدداح المنشددود"الدبلوماسددي الجديددد 
ومدن (. 20ص " ) الدول التي من مصل تها المبارر  حماية العراق من الوقوع في حالة الفوضدى

اجل تشجيع مشاركة اذ  الددول يددعو الت ريدر الدى وجدو  أن تعمدل الواليداو المت دد  فدورا علدى 

" كوسديلة مدن وسدائل الهجدوم الدبلوماسدي الجديدد "، " المةموعتة الدوليتة لتدعا الاترا " كيل تش

، والتي يتعين أن تشمل كل الدول التدي تشدتر  حددوداا مدع العدراق بمدا فيهدا سدوريا (2التوصية )

و يران ودول أساسية أخرى في المنط ة بما فيها مصر ودول الخليو، والدول دائمدة العضدوية فدي 

كما يمكن  ضافة دول أخرى م ل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية . األمن واالت اد األوربي مجل 

 (. 2التوصية )

 ن تعمدل " الت رير على انه يتوجدا علدى مجموعدة الددعم الدوليدة  أكد: التاامل م  سوريا وإيران .2
ص " )سدب ةبنشاط للتعامل مع سدوريا و يدران مدن خدالل حوارادا الدبلوماسدي بددون أي ردروط م

العصدى " أن التعامدل مدع اداتين الددولتين يسدتل م اسدتخدام سياسدة ( 0)وتؤكد التوصية رقم (. 22

. ، أي التهديددد بفددرض ع وبدداو ي ابلدده اسددتخدام ال ددواف  لل صددول علددى نتددائو بندداا "والجدد ر  

ن  ددد  ت ددديمها للدددولتيالتددي تسددتطيع الواليدداو المت القتتوافزوب سددا الت ريددر فددنن مددن بددين تلددك 

 :لدفعهما الى اتخاذ خطواو ملموسة لت  يق است رار العراق ما يلي المذكورتين

( WTO) المنتمداو الدوليدة بمدا فيهدا منتمدة التجدار  العالميدة الدىالددولتين فدي الددخول  مساعدم -

World Trade Organization . 

 . عالقاو دبلوماسية مع الوالياو المت د  فرص ج وية -

فيهمدا الدى  ينجية الوالياو المت د  تجا  البلدين من الدعو  الى تعييدر النتداماستراتي إمةانية جغيير -

 . التركي  على ت  يق اصالحاو اقتصادية وسياسية

 ،إلمكانية ت  يق سالم ح ي دي بدين سدوريا و سدرائيل مدن خدالل المفاوضداو بينهمدا جوفير الفرص -

 ".   سرائيلي –كج ا من مبادر  لسالم عربي " وبمشاركة أمريكية 

 

الفكر  المنطل ية انا اي أن الوالياو المت د  لدن تسدتطيع ت  يدق أاددافها . اإل ار اإلقليم  اروس  .2

. في الشرق األوسف ما لم تنتر الى مشكالو المنط ة في  طار ارتباطها الوثيق وتأثيرادا المتبدادل

مسدتمر مدن قبدل يجدا أن يكدون اندا  التد ام متجددد و "علدى انده ( 12)التوصية رقدم  أكدتولهذا 
لبنان وسوريا، والتد ام :  سرائيلي رامل على كل الجبهاو –الوالياو المت د  لت  يق سالم عربي 

 ". ل ل  قامة الدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية 1001الرئي  بو  عام 

                                                           
39

 11المطا دم ف   8822الالي اجمالس مةله االمم ف  جلسته ( 1003) 2873ال رار االمم المت د ، مجل  االمن، :لم يد من التفاصيل قارن 
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لت ريدر، ، حسبما يذكر ا"مساعد  العراقيين ألنفسهم"قوامها  فةرم مقوريةوي وم على  التوجه الداخل . ب 

فدي ادذا المجدال يتضدمن . والذي يعتبر أن السؤال األام انا حول مست بل العراق او مدى ت مل العدراقيين

 :الت رير عددا من التوجهاو واي أساسا

والتدي أرادو توجيده الرسدائل  12 – 10عنده التوصدياو  عبدرو، واذا ما خقوات التطفيال وارداع .1

 : التالية

أن تعمل عن قر  مع ال ياد  العراقيدة لددعم ت  يدق أادداف م ددد ،  يتوجا على الوالياو المت د  -

 . أو خطواو ن و ت  يق المصال ة الوطنية واألمن واألداا ال كومي

لددي  انددا  مددن دعددم مطلددق لل كومددة العراقيددة بددل األمددر مراددون بمدددى مددا ت   دده مددن نجدداح فددي  -

 . طرفين األمريكي والعراقيالمجاالو ال الثة أعال  وطب ا للمواعيد المتفق عليها بين ال

الواليداو المت دد  تخفديض الددعم  " ن أي تخلل في تنفيذ المواعيدد المتفدق عليهدا سديعني أن علدى  -
 (.11التوصية رقم " ) السياسي والعسكري واالقتصادي لل كومة العراقية

     

حدول  ديتدات مبقطتةجهال يمكدن التعامدل مدع ادذ  التوصدياو بم ابدة : وانا ثمة سؤال يطرح نفسه واو    

  مكانية الخوض في حلول تعود بالعراق  لى المربع األول في العملية السياسية؟ 

 

 :وفق جداول زمنية كما يلي جق ي  المصالقة الو طية .1

 التصديق على قانون انتخاباو مجال  الم افتاو، وت ديد تاري  االقتراع؛  -

 ؛"قانون اجت اث البع "المصادقة على  -

 ميليشياو؛ قرار قانون ال -

 ؛(مر ذا ل م األ)يالو الدستورية االستفتاا على التعد -

 المصادقة على قانون العفو؛ -

اسددتكمال جهددود المصددال ة الوطنيددة ليددتم أجددراا االنتخابدداو الم ليددة للم افتدداو ب لددول ح يددران  -

1002. 

 

دم بم ابددة برنددامو م دددد ي دد (والح ددا  20 مددن) وتعتبددر التوصددياو: ال تتوات ارمطيتتة والاستتةرية .2

معالجاو تفصيلية لهذ  الجواندا، يبددأ بالمطالبدة ب يداد  مي انيدة األمدن فدي الموازندة العراقيدة، ثدم 

تاليا سيطر  العراقيين على أمن ، ليتم (1002نيسان )ت  يق سيطر  ال كومة العراقية على الجيش 

ليت دول  1002وصوال الدى اعتمداد العدراق علدى قدراتده الذاتيدة ب ددود كدانون األول  ،الم افتاو

 . الى توفير الدعم واإلسناد وتر  ال ياد  للعراقيين حينهادور الوالياو المت د  

 

 بعر املالح اس على التقرير وتلصياته
تيح بلور  جملة مدن المالحتداو مدن ت ااملتون -ختلل جوانا ت رير بيكر  ن ال راا  المك فة الساب ة لم    

 :بينها

فددي الم ترحدداو وال لددول  ،يمددازج صددائعو الت ريددر. بتتيم الاصتتا والةتتزرمالمزاوجتتة /المححظتتة ارولتتى    

ولكن . اعتماد الضعوط كوسيلة وحيد  للتوافق وحل العنل والتنازالو   بين ت ديم ،والتوصياو التي ثبتواا

 دود الضدعف، ولمدن ت ددم التندازالو ومدن بالمشكلة البنيوية الطابع تتعلق ب دود التنازالو الم دمة وأيضا 

دون أيدة  االستتطتاجال راا  البسيطة  للت رير، ومدن دون تكليدل الدنف  أي عنداا، تتديح  ؟يتم الضعف عليهس

، "ال اعتدم ف تط"إن التطا الت يطبغ  أن ج دم لةمي  مم يامل خارج الامليتة السياستية باستتثطاع مواربة 

ذ الواليدداو المت ددد  يجددا أن تتخدد" بوضددوح عندددما ثبتددت اندده ( 22)واددو مددا أرددارو  ليدده التوصددية رقددم 
 ". خطواو فعالة إلررا  جميع األطراف في العراق، ما عدا تنتيم ال اعد 
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بعضددها ( 22الددى  12راجددع التوصددياو مددن ) ن التوصددياو بشددأن الجدددول ال منددي . المححظتتة الثانيتتة    

ايا الى ن طة يعيد ال ض هاولكن البعض اآلخر من. م بول ويمكن الكشل عنه من خالل قراا  تلك التوصياو

،  وخصوصددا مددا يتعلددق باالسددت  اقاو اسددتعالا واستصددعار لدددور العددراقيينتعبددر عددن روح اددي الصددفر و

الدسددتورية ومددا أنجدد و  مددن م طدداو علددى صددعيد العمليددة السياسددية وصددوال الددى االسددتفتاا علددى الدسددتور 

 المالحتاو بشأن االنتخاباو وما رابها من تجداوزاووبعض النتر عن جملة . و جراا االنتخاباو لمرتين

، وأيضدا بشدأن الدسدتور ومدا اثنيدة-طائفيدة  اوونواق  جديدة، ومدا آلدت  ليده مدن نتدائو واسدت طاب وت وير

، بعدض النتدر عدن كدل الد ...  يعتريه من نواق  تخل بطابعة المددني والدديم راطي والموقدل مدن المدرأ 

و فدي  طارادا التداريخي الملمدوس والتدروف التدي جدرو فيهدا، وال توجدد ذلك ال بد من ت ييم اذ  الم طدا

نعددم يمكددن التددذكير بضددرور  ت سددين العمليدداو االنتخابيددة . ضددرور  للعددود  بدداألمور الددى المربددع األول

وتخليصددها مددن الشددوائا وال عددراو والتجدداوزاو التددي حدددثت فيهددا، وأيضددا يمكددن التفدداام بددين الفرقدداا 

حدول التعدديالو الدسدتورية الم ترحدة، ولكدن كدل ادذ  ينبعدي أن يدتم بدنراد  العدراقيين  السياسيين العراقيين

ونفد  األمدر . وحدام ولي  عبر جداول تعد لهم من طرف اآلخرين وتفرض فرضا بهدف  رضاا آخرين

ينطبق على الم ترحاو الدوارد  بشدأن توزيدع المدوارد وفدي م ددمتها ال طداع النفطدي والتصدرف بمخ ونده 

، وصددالحياو ال كومدداو (يتسددع اددذا العمددل  ليهدداال واددذا ي تدداج الددى معالجددة خاصددة)اسددتراتيجي كمددورد 

 .الم لية وال كومة المرك ية وغيراا

 

ينطلق الت رير من ضدرور  السدعي للب د  عدن مخدارج تنهدي األزمدة وبالتدالي تدوفر . المححظة الثالثة    

اق الددذي ينبعددي أن ي تددرن ببندداا األجهدد   األمنيددة الشددروط الم بولددة النسدد ا  ال ددواو األمريكيددة فددي العددر

ولكن قراا  الت رير وما يتضمنه . والعسكرية العراقية ال ادر  على ضمان األمن بعد رحيل ال واو األجنبية

، فدداألمر ال يتعلددق ببندداا تلددك "الددريح تسددير باتجددا  آخددر " مددن م ترحدداو فددي اددذا المجددال تدددلل علددى أن 

نهدا سدتتل  تكدون األدواو الوحيدد  السدتعاد  السدياد  واالسدت الل النداج ين، بدل المؤسساو بمدا يمكنهدا أن 

جملتة متم ويتجلى ذلك في . لفتر  طويلة أسير  الوصاية والتبعية للجانا األمريكي تدريبا وتأايال وتسلي ا

 :المؤ رات

  يكيين يجدا توزيددع الضددباط واألفددراد العسددكريين األمددر"  :الددى مددا يلددي( 22)تشدير التوصددية رقددم
األرفددع تددأايال علددى الفددرق العراقيددة المدربددة، ويجددا أن تتواجددد الفددرق األمريكيددة مددع الوحددداو 

 ".العراقية ن وال الى مستوى السرية

  أن تتعيددر األولويدداو العسددكرية فددي " علددى ضددرور  ( 22)وارتباطددا بددذلك تددن  التوصددية رقددم
بالمعددداو والمسدداند  ولعمليدداو  العددراق مددع  عطدداا األولويددة ال صددوى لمهمددة التدددريا والت ويددد

 !.األولوياو ستتعير لكن اإلستراتيجية باقية  أن يعني ذلك".  مكاف ة اإلراا 

 

 جددراا تعيددراو بنيويددة الطددابع فددي وزارتددي الداخليددة والدددفاع وتتعلددق بمددا تضددمنته . المححظتتة الراباتتة    

 :ت وم على ما يلي كانت للوزارتينمن ايكلية جديد   (من الت رير 22 – 20انتر الصف او ) التوصياو

 والمبدرر فدي ذلدك . ن ل الشر ة الو طية وقوات القدود متم و ارم الداخليتة التى و ارم التدفاع– 

او أن قواو الشرطة الوطنية في اذ  المرحلدة ت دوم بعمليداو قتاليدة فدي مواجهدة  –حسا الت رير 

فدي حدين أن مهمدة حمايدة ال ددود . ال وى اإلراابية مما يتطلا  دماجهدا ضدمن جهدد وزار  الددفاع

 .اي مهماو تدخل في  طار صالحياو وزار  الدفاع ولي  في صالحياو وزار  الداخلية

  والمبدرر . (الرواجتب)سقب صححيات المقافظات فيما يمص الشر ة، مم حي  الةوانب المالية

للمؤسسداو األمنيدة لل د من الفساد واختراق الميليشياو " ، 21في ذلك او، كما جاا في التوصية 
فمدن رددأن ذلددك أن ي سددن مددن الم اسددبة واالنضددباط التنتيمددي، وي ددد مددن مسددؤولي الشددرطة ......

 ".  اإلقليمية، وي وي عالقة االنتماا والوالا بين ضباط الشرطة وال كومة المرك ية

يا ستخضع إلرراف أمريكي فدي مجدال التددر -ب سا الت رير  – اذا مع العلم أن وزار  الداخلية -

والتأايدل، ويعنددي ذلدك ضددمان  عدداد   نتداج السدديطر  األمريكيددة علدى اددذ  الددوزار  كمدا اددو األمددر 

 .بالنسبة لوزار  الدفاع
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 فالت رير وجد أنه من الصعا على صائعيه  طلا. تتعلق بالموقل من دول الجوار المححظة المامسة    

ي العراق من دون ت ديم غطداا سياسدي يتميد  المساعد  من دول الجوار إليجاد مخارج للوجود األمريكي ف

نت التجربة أن الوالياو المت د  تعرف أنه من الصعا الذاا   لدى ل د بيا . ببعض التطميناو لل وى المعنية

ب ومن دون م ابل اداملتون اعتمددو  –لذلك يالحدظ أن لجندة بيكدر . دول الجوار وطلا المساعد  منها مجانا

وتنويع االقتراحاو وبع رتها على عشراو ال ضايا المترابطدة حتدى تجدد ذا   سياسة البذخ في تك ير الن اط

الخروج من المدأزق الدذي تعداني  العطاا الذي يبرر لها اللجوا  لى العديد من دول المنط ة لمساعدتها على

 . منه االستراتيجية األمريكية في العراق

ن القوار م  هالس الدول مطتتج ومثمتر ويمةتم أن هل أ:   اوالذي يطرح نفسه ب دا  السؤال المهابيد أن     

أن اددذ  الدددول لهددا  ، ولكددن التجربددة الفعليددة بيانددت؟ مددن الصددعا الددتكهن بددذلكيفضتت  إلتتى حلتتول عمليتتة

 ستراتيجياو ال تتعامل مع الشأن العراقي من خالل المصالح العراقية الب تة بل من خالل أجندداو خاصدة 

اضددافة الددى بعددض االداوار  وأمنهددا ال ددومي وأدواراددا فددي اإلقلدديم ىبهددا ومشددت ة مددن اسددتراتيجياتها الكبددر

 .المناطة بها من الدول العتمى ضمن استراتيجياتها الكونية

  

فلدي   الةدول الزمط  النسقاب ال وات غير واضتح: لب االقتراحات ولب المشةلة. المححظة السادسة    

 . انا  من تواري  م دد  بل مشروطة بتطور األوضاع

عدن تخلدي أمريكدا  وال يت دثانه لم يطالا باالنس ا  الفوري  جةشفقراا  الت رير من أوله الى آخر      

 ذ يؤكددد فددي الم دمددة بكددل وضددوح ودون أي مجددال . فددي العددراق والمنط ددة "الت اماتهددا ومسددؤولياتها"عددن 

للواليداو المت دد  ..... لعدراقعلى الوالياو المت د  أن تعدالو مدا أمكنهدا المشداكل العديدد  فدي ا"للتأويل أنه 
عالقاو ومصدالح طويلدة المددى معرضدة للخطدر فدي الشدرق األوسدف وادي ب اجدة  لدى أن تب دى فدي قلدا 

 (.0ص)"المعركدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

يسدتطيع  (بدو  جدورج دبليدو)فدي حينده  وبسبا تجاال ادذ  الن طدة يمكدن ال دول  ن الدرئي  األمريكدي    

ب، بارتياح ومن دون ضعف مباررالتعامل مع اقتراحاو الت رير، الذي اعتبر  ق فاللجنة أعطتده فرصدة  ،اسيا

ال يستطيع تجااله أو  اماله، وبالم ابل يستطيع بو   في الوقت نفسهفالت رير لي   ل اميا ولكنه . للمناور 

علدى بدو  أن  ف دد كدان. بأفكدار واقتراحداو مضداد  "تطعيمده" لدراسدته وت ليبده و "الوقدت المناسدا"اخذ 

على السنتين لمعالجة كل قضدايا  أمامه فرصة زمنية ت يد قليالب كانت و ،توصية (20)مع  هفي حينيتعاطى 

ب والن طدة  نه حين تكون االقتراحاو ك ير نوب سا العديد من الم للين ف. ط ةالمن والوقت المتب ي لي  كافيا

مفتوحدة أمدام بدو   تب ىالمرك ية في الموضوع ليست وارد  في الت رير فمعنى ذلك أن مجاالو المناور  

الدذي توقدع حصدوله وزيدر الددفاع " ال ريدق اإلقليمدي"بدااب مدن ت ديدد موعدد االنسد ا  وصدوال  لدى ذا  

 .المشروع األميركي في العراق األمريكي الجديد في حال فشل

 

 ينبعدي أن توضدع " عاد  انتشدار ال دواو" ن الم ترحاو التي تضمنها الت رير بشأن . المححظة الساباة    

فالم ترحات الت  بلورها صائغو الت ريتر جستتهد  فت  الةتوهر . في  طاراا الص يح وقرائتها استراتيجيا

 ارمريةيتة وجرستيخ المصتالح ارمريةيتة فت  المطق تة ولتيه المته بهتالس اإلستتراجيةيةالمصتالح  خدمتة

دمتها ال ددواو وفددي م دد" ال ددواو متعدددد  الجنسددياو"ف تددى ولددو خرجددت . بتلتتا المصتتالحال و اإلستتتراجيةية

األمريكيددة فددان التوصددياو تؤكددد علددى ضددرور  وجددود قددوى لل ددواو األمريكيددة وضددمان اسددتمرار تواجددد 

الدذي ي دع " مدن الخلديوأ"ال واعد العسكرية في الخليو الذي تستهدف منها  عطاا رسائل مختلفدة لمدن يهددد 

من النفف وتت كم بالطرق الب رية في قلا المصالح ال يوية للوالياو المت د  في منط ة تنام على ب يراو 

 . الكبرى

 

 "م اربة جديدد "قدم الت رير  ف د. نتر  مركبة للوضع اإلقليميعوا الت رير ئصا ىتبن. المححظة الثامطة    

المشداكل ب دد  ت ادذ في اذا ليسد والمطقل . تتم ل بالترابف بين المشكالو وال اجة الى حلول مشتركة لها
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 رير يربطون بين أادداف الواليداو المت دد  فدي المنط دة والمشدكالو الكبدرى التدي ذاتها بل أن صائعي الت

 :من بينها جملة مم ال ضاياويمكن التعبير عن اذا التطور في . تعيشها

" األطروحة التالية واي انده ( 25ص )يبلور الت رير . اإلسرائيلي –نتر  جديد  للصراع العربي  .1

أادافها في الشرق األوسف  ال  ذا تعاملت مع مسدألتي الصدراع لن تستطع الوالياو المت د  ت  يق 
ص )م ددد   ثتحث آليتاتوإلنجاز اذ  المهمة طدرح الت ريدر ". اإلسرائيلي بشكل مبارر –العربي 

5:) 

الت ام أمريكي متجدد ودائم لت  يق السالم العربدي اإلسدرائيلي علدى  "تتعلق بوجو  تبلور  ارولى -
 ".نيالمسارين السوري واللبنا

ال ائم على وجود دولتين " بال ل  1001تتعلق بت  يق الت ام الرئي  الذي طرحه في يونيو  الثانية -
ويعددد اددذا تطددورا فددي الرؤيددة ".  مسددت لتين  سددرائيلية وفلسددطينية وذلددك علددى المسددار الفلسددطيني

 دة الهددوا ال ضية الفلسطينية حدال عدادال فلدن تعدرف المنط ت ل األمريكية واو اعتراف بأنه ما لم

وبمشدددكلة الالججدددين  225و  121بمدددؤتمر مدريدددد وقدددراري  الت ريدددر  ن تدددذكير.  واالسدددت رار

دولي للسالم  نما يبلغ رسالة إلسرائيل ولإلدار  األمريكيدة التدي  مؤتمر الفلسطينيين ومطالبته بع د

ا  ردريك بأن ال لول ال ائمة على التصرف المنفرد مدن  سدرائيل والد عم بعيد ت فظ، تدعمها دون

اذا مع العلم أن اذا الجاندا . التالعا بالمساراو كلها أمور ال تخدم االست رار بالمنط ة أو للسالم

يتوافق مع ت ركاو أوروبية تدفع بهذا االتجا ، واو ال يبتعد عدن المسدعى لخلدق منداخ  الت رير من

. ة وما تعانيه من مصاعامن أمام االستراتيجية األمريكية في المنط " األلعام " إلزالة " مناسا"

ال يتعلدق اذن بأح يدة مطالدا الشدعا الفلسدطيني باقامدة دولتده  -ب سا صدائعي الت ريدر  –فاالمر 

 .وبهذا المعنى ينبعي فهم اذ  الم اربةالوطنية المست لة، 

 .تتعلق بالم ادثاو المبارر  بين اإلسرائيليين والفلسطينيين والسوريين والثالثة -

 

.  الواليات المتقدم ف  الشر  اروسط ومطتا   أخترى وجقديتدا فت  أفغانستتانالربط بيم مصالح  .1

وبينما تطور الوالياو المت د  موقفها مدن العدراق والشدرق "الى انه ( 10ص )وانا يشير الت رير 
 ".األوسف، عليها أيضا أن توفر دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا إلفعانستان

 

اندا يشدير الت ريدر الدى جملدة مدن . ري متم إحتداث فت  المطق تةارجبا  الموقف ف  الارا  بما يةت .2

 (:21ص )ال ضايا 

 .د الجهود األمريكية في أفعانستان بهيمنة االاتمام األمريكي بالعراقتع ا  -

تفاقم الرفض الداخلي للوجود األمريكي بالعراق خالل العملياو العسكرية التي نفذتها  سرائيل فدي  -

 .األراضي اللبنانية

 .  سوريا و يران يرتبف في العراق بالموقل األمريكيكل ما يخ -

 .  في الدول العربية قل ون من تنامي النفوذ اإليراني في العراق والمنط ة "ناةالس  " -

 

بنيويدة /واجه مشكلة اسدتراتيجيةالت رير . م اربة قاصرم للصراع الدائر ف  الارا . المححظة التاساة     

ولي  صراعا " ريعي –ي سنا "ينتر للصراع الدائر في العراق بأنه صراع  كانالطابع تتم ل في واقع أنه 

سياسيا حول قضايا كبرى تتعلق بشكل ومضمون الدولة العراقية الجديد  والوجهدة التدي يتعدين  –اجتماعيا 

جديدد يتديح بنداا دولدة  Social Contract أن يتخذاا بناا االقتصاد الوطني، وال اجة الى ع د اجتمداعي

 .حر ومست ل وغير خاضع ألية وصاية ات ادياطية عصرية وعراق ديم راطي ديم ر
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 :على املوتلى االسرتاتيجي: املبحا الثالا
 مجيع جلاتبه الدرس الكيو جر  واحلاجة اىل تقليب : املطلب االول

     
وعلددى  -ندنيددة الل"  الشتتر  اروستتط" ، نشددرو جريددد  11/22/1002الستتبت  يددومفددي عدددداا الصددادر     

 (.انري كيسنجر)م اال لوزير الخارجية األمريكي األسبق  -صف ة الرأي 

تددرس بنمعدان  أن جملة من ال ضايا التالية التي ت تاج الدى بلورمتتيح ال راا  السريعة لهذا الم ال الهام     

ن ادذا الم دال ، أل"الخلطدة االسدتراتيجية"فدي كدل ادذ  " جدواري"وتستخل  منها الدروس لرؤية مدا ادو 

ولددي  تكتيكددي، خصوصددا وان كيسددنجر أحددد اآلبدداا  رستتائل ذات  تتاب  استتتراجية تضددمن فددي الواقددع 

" المهدر "الروحيين لالسدتراتيجية التدي اعتمدداا الجمهوريدون، وادو أيضدا ومندذ عدد  ع دود أحدد الصدناع 

 . لالستراتيجية الكونية للوالياو المت د 

 

 :االستراتيجي او التالي الدر /ابر  ما أثارس الم ال    

بدل ادي  ف  الواليتات المتقتدم ال جمضت  لتبتدالت ميتزان ال توى االنتمتاب  االستراجيةيات الةبرى .1

أنندا ب اجدة  لدى م اربدة ثنائيدة يشدار  فيهدا .... " ي دول كيسدنجر اندا . مسؤولية ال  بين الكبيدرين
 ."باالنتخاباو  ذ أنه لي  انا  من خيار آخر بعض النتر عمن فاز..... ال  بان 

ادي المهمدة المطلدو  التركيد  وقدع بهدا األمريكدان فدي العدراق ولكدن لدي   اإلقرار بوجود أخقتاع .1

بدل   .."بدون رك، ف د وقعت أخطاا كبير ، لكن ذلك ال يساعدنا اآلن كدي نركد  عليهدا... "  عليها

ا مدن العدراق أو  هور نتام ربيه بنتام طالبان في ج  " ن ما يجا أن ي تل األولوية او تجنا 
". بروز نتام أصولي جهادي، حتى لو لم يكن على نمف نتام طالبان أو على نمف النتام اإليراني

اإلراا  وقوا ، لمنع  هور نتام أصولي من /األولوية  ذن ما زالت للعدو األول للوالياو المت د 

سديد كيسدنجر ببددائل أخدرى ادل ي بدل ال: لكن أال تفتح اذ  المالحتة الشهية إلثار  سدؤال. الجانبين

 ؟عود  بعض قوى النتام السابق ضمن صف ة سياسية واسعة من قبيل

والتدعوم التى جتدويل أوست  لل ضتية  اإلقرار بادم نةا  الواليات المتقدم ف  مهمتهتا فت  الاترا  .2

، " ب اجة  لى أن نضع العدراق ضدمن السدياق الددولي" حي  يشير كيسنجر انا الى انهم  الاراقية

بدعو   يدران وسدورية بدل حتدى " وفي اذا الصدد يؤكد على عدم االكتفاا . السياق اإلقليميولي  
وادذا ب دد ذاتده يخلدق  طدار عمدل لتددويل . دعو  بلدان أخرى م ل الهند وباكستان وبدالطبع روسديا

اذ  الطري ة لدن ت دل المشدكلة ب دد ذاتهدا " اذا مع العلم أن كيسنجر  ي ر بأن ". ال ضية  لى حد ما
 ". لكنها ستساعد على ت ديداا

ال وصلنا : " انا يتساال كيسنجر. الديم را ية/حسا السةال بشأن الثطائية الماروفة االست رار .2
في معرض ". ؟  الديم راطية أو االست رار: مرا من اثنينأالى الن طة التي علينا ان نختار للعراق 

اذ  الل تة قد حانت وذلك بأولوية ب  ه عن اجابة لهذا السؤال الملتب  ي ول كيسنجر بأن 

فامريكا ال تستطيع أن تذاا  لى منط ة ما لت ول  ن كل ما  "الديم راطية على حسا  االست رار 
وعلى عك  ما تردد في اثناا الت ضير لالنتخاباو بانها تع ي  للشرعية ". نريد  او االست رار

ا الشرعية من خالل عملية الخطأ التفكير بأنك تستطيع أن تكس" يرى كيسنجر ان من 
ذابنا : "يف أ العين عندما كتبتونداليسا راي  قالت كالما واض ا اذا مع العلم ان ك ".االنتخاباو

للعراق لي  إلقامة الديم راطية فيه، بل لإلطاحة بصدام حسين الذي اعت دنا أنه يصنع أسل ة 

كانت أمنية، وأط نا بطالبان؛ ألنها  دمار رامل، وأنه يم ل تهديداب للمنط ة، ما يعني أن المشكلة

" مت الفة مع ال اعد ، ولي  من أجل الديم راطية
40
ن امريكا جلبت أومع ذلك يجادل البعض  .

 !اذ  الفرصة النادر  " استعالل"الديم راطية للعراق ولكن العراقيين لم يستطيعوا 

 

                                                           
40
: ليمتاح على االنترنيت على الربف التا. ذهبطا الس ا  صدام :رايه جةشف ح ي ة احتحل الارا : انتر 

http://www.aljournal.com/main/myapp-15559/ 



10 

 

عة التي جرو فيها لدم يكدن فدي وبالم ابل يرى كيسنجر ان  جراا االنتخاباو في العراق بتلك السر .2

األمدر " حدرق مراحدل ادذ  العمليدة"صالح عملية بناا النتام الديم راطي المنشود بل كانت بم ابدة 

 ".   أدى  لى تشويه أادافنا وت ويلها  لى ما نرا  اآلن" الذي 

وارتباطددا بالمالحتددة أعددال  فددان االنتخابدداو التددي جددرو فددي العددراق بعددض النتددر عددن األمنيدداو  .0

ولهدذا ".  عنصدر تعميدق للند اع الطدائفي" لطيبة بشأنها والنتائو التي ترتبدت عليهدا كاندت بم ابدة ا

من غير العدل أن نطلا من ال كومة التي  هرو نتيجة لعملية كهذ  أن تتصدرف ك كومدة " فانه 
 !!.   القةومة  ائفية: بسيف من اذا ال ول االستنتاج".  وطنية

طددرف سياسددي فددي العددراق قددادر علددى ت  يددق االسددت رار أصددب ت   ن فرصددة  يجدداد"  بددـ اإلقددرار .2
أن  كيسدنجر يستتطتجواسدتنادا الدى ادذا . ، ولهذا فالمطلو  الب   عدن بددائل أخدرى" متأخر  اآلن

أ دن أن نتامدا كونفددراليا بصدالحياو : " حيد  كتدا قدائال  نظتام كونفتدرال من الم تمل  هدور 
النتام المرجح  هور  في العراق او كونفدرالية ...... . . .م دود  جدا او الذي سينتو في األخير

ادل كاندت  :ولكدن السدؤال ادو أ روحة خقيترم للغايتةاذ  و".  لوحداو تتمتع باست الل ذاتي كبير

لصناع ال درار والممارسدين لت ويلهدا " رسالة ت في ية"أم  لمفكر استراتيجي مجرد تجريد  نترية

ويبدددو اندده كددان علددى . سددتراتيجية األمريكيددة فددي العددراق؟الددى واقددع فددي م اولددة لتجدداوز مددأزق اال

المولعدون  ،مدن قبدل صدناع السياسدة واالسدتراتيجيين األمريكدان" أفكدارا جديدد  " العراقيين توقع 

صدادرا عدن احدد " تخريفدا"الدذي طدرح فدي حينده لدم يكدن  (مشدروع بايددن) و". جديدد"بكل ريا 

 ريوخ السياسة انا  بل يدخل في اذا السياق
41

 . 

ه فدي جددال صداخا حولد ثار بعد طرحة زوبعة مدنأالى ان اذا المشروع  انا ومن المفيد االرار 

فدي  انطدوو عليهدا السدجاالو ثحثتة اجةاهتاتويمكن انا تمييد  . لم ينتهي أوار   االوساط العراقية

  :بشأن المشروع واي حينه

 

مناسبة للهجوم على الفيدرالية ال دي  عن اذا ال انون بم ابة  أعداع الفيدراليةمن جانا، اعتبر * 

ولهذا طالا اؤالا بنعاد  النتر بكل مدا اعتمدد مدن وثدائق . بينها وبين الت سيم -تعسفيا  –وربطوا 

 .لبناا الفيدرالية

مواقددل غيددر مفهومددة تجلددت بددنعالن مواف ددة مت مسددة  قتتوى أختترىاتخددذو  ومددن جانددا آخددر،* 

ه ينسجم مع الفيدرالية، وذلك انطالقا من قراا  ، كما لو أنبهلل رار، وأصدر بعضها بياناو ترحا 

 .ركلية، من خالل االتكاا على التسمياو الوارد  في المشروع وتجنا ال راا  العمي ة والمركبة له

تلمي دا  –أيددو  بعض ال وى التي تنتمي لنتام الم اصصاوواألمر الم ير لالنتبا  ايضا او أن * 

 (. طبعا قومية/ال ائمة على أس  طائفية)للفيدرالية باعتبار  نموذجا " مشروع بايدن "  -

 

وت ليبه جيدا من جميع  الكيسنجري ال اجة مل ة الى قراا  اذا الدرس االستراتيجي خالصة ال ول ان 

 .جوانبه التامر  والمكشوفة

 

  "خطتي للعراق": باراك أبامامقاربة : املطلب الثاتي
 

النتخابداو  فدي حينده العبدار  أنهدى المرردح الدديم راطي الم تمدل، بهدذ  "ل د حان وقت  نهاا اذ  ال ر "

 "الشدرق األوسدف"، وذلك في م ال منشدور علدى صدف او جريدد  (باراك أوباما) التاليةالرئاسة األمريكية 

 خقتتت  للاتترا : بعنددوان 1005تمددوز  12يددوم  ال الثدداا المصددادف 
42

الددى بعددض اال تتارم  اول انددا نسدد. 

 .لمذكور وتلم  عناصر  األساسية واركالياته الكبري وما الذي يمي  المالحتاو حول الم ال ا

                                                           
نائبا  1012 – 1000اصبح خالل الفتر  )، السناتور عن ال    الديم راطي االمريكي حينذا  (Joe Biden جو بايدن) رأى 1002في عام  41

ة والشيعة واألكراد نا في يكون فيه لكل من الس  ان المشاكل التي تعصل بالعراق ال يمكن حلها وتجاوزاا، من دون ع ل طائ ،(وباماأللرئي  بارا  

 .وضع سياسي وجعرافي ومعنوي في ثالثة اقاليم مست لة تجعل اذ  الطوائل اك ر انسجاما مع عراق فدرالي، يوسع دائر  الخياراو لكل طائفة
42
   .مأخوذ  من الم ال اذا" قويساو"ن والف راو بي .1005تموز  12 يوم، 10511العدد ، "الشر  االوسط"بارا  أوباما، خطتي للعراق،  
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 ما الالي يميز م اربة اوباما عم استراجيةية بو ؟

 

الدذي تميد   عدن الدرئي  االمريكدي جدورج  باتا الاطاصترفي م اله سدالل الدذكر مدن ( أوباما) يطقل     

 :بو  وادارته، بشأن ال ر  في العراق واي

ان الاترا  لتيه هتو الةبهتتة "عت تد أوبامتا ا، الةمهتتوري ة بتو  وحزبتهعلتى عةته إستتراجيةي -

ما زالت ادي  أفغانستانبل ان " مم االيام ارولى ف  القرب على اإلرهاب، ولا يةم كاللا ف  يوم

وبامددا اندده سددوف يتبنددى أوفددي ضددوا ذلددك يؤكددد . حسددا أوبامددا -الجبهددة األولددى فددي اددذ  ال ددر  

 .ن تتم ل ب ياد  عديد ال واو واألسل ة انا في أفعانستا"  ستراتيجية جديد "

األمددر  أوبامتتاف ددد اعتبددر . فددي ت ديددد أولوياتهددا يمّقتتإ إستتتراجيةية اإلدارم الةمهوريتتةولهددذا فهددو  -

وطالبدان  والت دول الدى " ال اعدد "بالشدرود عدن م اربدة )خاطجا حينما سم ت  دار  بو  لنفسها 

 .(11/0تكن له عالقة مبارر  بهجماو ت د ، ولم غ و بلد لم يشكل أي تهديد فوري للوالياو الم

جنددي أمريكدي،  2000قتدل أك در مدن " حيد   اإلقرار بفداحة المسائر البشرية والماديتة للقترب -

فددي مندداطق " اددذا م ابددل نشددر الجدديش األمريكددي  ،"تريليددون دوالر أمريكددي 1وأنف نددا أك ددر مددن 

 ".متباعد  من العالم 

عندما  لتبرير غزوها للارا  ف  عهد بو متها اإلدارم ارمريةية إقرارس بفشل المبررات الت  قد -

خطددر معتددم التهديددداو التددي تواجهنددا، بدددأ مددن "أدو ال ددر  الددى نتيجددة عكسددية تتم ددل بازديدداد 

 ".وانتهاا بنيران " ال اعد  " أفعانستان ومرورا بـ 

 

فدي ( جدورج دبليدو بدو )لدن عنهدا ال دواو التدي أع عديد معارضته ل ياد ( أوباما)ومن جانا آخر أكد     

ألنده يعت دد ان العوامدل التدي قادتده الدى معارضدة  –ب سدا أوبامدا  –حينه، رغم انخفداض معددالو العندل 

 :التالي ويجملها في واقايةزياد  ال واو ما زالت 

 أنهكت ال ر  ال واو العسكرية األمريكية؛ .1

 تداور األوضاع في أفعانستان؛ .1

 ر زياد  عن المي انية المخصصة للعراق؛مليار دوال 100 نفاق ن و  .2

فشل ال اد  العراقيين في است مار عشراو الملياراو من الدوالراو التي حصدلوا عليهدا مدن عوائدد  .2

 .البترول في  عاد  بناا بلدام

 .لم يتم التوصل الى المصال ة السياسية التي كان ت  ي ها او الهدف األول ل ياد  ال واو .2

 

وكيفية التعامل معه ضمن  ستراتيجية م ددد  فدان قدراا   مم جواجد ال وات ارمريةية الموقفأما بشأن     

وبامدا وبالتدالي للدديم راطيين فدي مواجهدة أل بوجود بعض العناصدر لم اربدة مختلفدة االستطتاجالم ال تتيح 

 أي اإلدار  –نهددا  م اربددة الجمهددوريين التددي كانددت تددرفض ال دددي  عددن جدولددة النسدد ا  ال ددواو بددل 

" ت وم سدتدعي أنها  كانت اإلدار  أن اذ  على الرغم من" استسالم"وصفت اذا الجدول بأنه  –الجمهورية

قدد  (بدو  دبليدو جدورج) األسدبق اذا وكان الرئي  األميركي". بتسليم العراق الى حكومة عراقية مست لة 

 ، مجددداب "اصدطناعية"بأنهدا اعتبر في  حينه، فكر  الجداول ال منية لس ا ال واو االمريكيدة مدن العدراق 

التأكيددد علددى أن أي عمليددة سدد ا للجنددود يجددا أن تددرتبف بددالتروف الميدانيددة، رافضددا بشددكل قدداطع اددذ  

ليسدت "بدأن  سدتراتيجية الجمهدوريين ادي  االستتطتاجالدى ( أوبامدا)دفعدت " الم اربة البورية"ن   .الجداول

ف رغبددة الشددعا العراقددي والشددعا األمريكددي  سددتراتيجية ب دداا، علددى خددال" بددل اددي "  سددتراتيجية نجدداح 

 ". والمصالح األمنية للوالياو المت د  

 

 :واي جملة قضايا انا( أوباما)ولتوضيح  ستراتيجيته، حداد     

أمدرا ضدروريا لت  يدق أادداف  سدتراتيجية  ذلدك  نهاا اذ  ال در ، باعتبدار: الهد  االستراجية  -

 .بعيد  المدى ال تتعلق ف ف بالعراق
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 عمليتتةبددل ( أي اتخدداذ ال ددرار) moment لقظتتةوبامددا ال يتعامددل مددع اددذا الهدددف باعتبددار  أكددن ول -

process . يجا علينا ان نكون حذرين بشأن االنس ا  من العراق، م لمدا كندا : "قائال كتاولهذا

 .مترددا ولم ي سم خياراته كان ما ي ال أنه أي ،"غير ذلك في احتالله 

على الضدد مدن رفدض ادار  بدو  ألي التد ام بشدأن . د  االستراجية للوصول الى اله التةتيةات -

( أوبامدا)فكر  الجدول ال مني، يالحظ ان مدا طرحده  رفاموعد م دد النس ا  ال واو وبالتالي 

فأوبامدا كدان . بعدد  اردتراطاو متؤ رموان كانت ادذ  الفكدر   قبوله بفةرم الةدول الزمط انا او 

ملمقتيم مالحتة  انا ن جدول زمني واضح لالنس ا ، بل يمكنفي البداية ال يت دث بصراحة ع

 :جديرين باإلبراز

 بم ددورنا "الدى انده  أردار فدي حينده ذ  حاسما بوضو  بشأن هالس ال ضايا،( أوباما) لا يةم: ارول

".  1010رددهرا، وسددوف يكددون ذلددك ب لددول صدديل عددام  10 عدداد  نشددر قواتنددا وسدد بها خددالل 

كلمددة ف ،م سددوما بشددأن االنسدد ا  لددم يكددنان األمددر  تتدديح ال ددولفكددر  لهددذ  الال تتراعم التفةيةيتتة 

ت ير أسجلة مهمة وتدلل على عدم حسم الموقل، حيد  األمدر مرادون بجملدة تفداعالو " بم دورنا"

 .وم دداو ليست ف ف عراقية بل ودولية و قليمية ضمن اإلستراتيجية الكونية للوالياو المت د 

  بعد س ا "في ف ر  تالية حي  أرار الى انه ( أوباما)أعال  او ما أكد  يدلل على الفكر  ما : الثان

 :، واي"ال واو األمريكية من العراق، ستب ى قواو ثانوية ألداا بعض المهام الم دود 

 ؛"ال اعد "م اتلي  جا ب .1

 عناصر الخدماو األمريكية؛ حماية .1

 ت دم العملية السياسية في العراق؛ متاباة .2

 .العراقيةقواو األمن  جدريب .2

 

الديم راطيين في  نشاا قواعد دائمدة فدي العدراق، م لمدا ادو ال دال مدع " عدم رغبة "الى ( أوباما) إ ارم -

 نني لن أضع قواتنا المسل ة ومواردنا وسياستنا الخارجية راينة لرغبدة غيدر : "قالكوريا الجنوبية عندما 

 ". منط ية في اإلب اا على قواعد دائمة في العراق 

 

برز من بين أ ،"تعديالو تكتيكية" بـ ن انا  حاجة لل يامأ يرى (أوباما) كانوإلنجاح اذ  اإلستراتيجية     

 :معالمها

 ال واو األمريكية من المناطق اآلمنة، ومن المناطق الخطر ؛ سقب 

 حملة دبلوماسية مع كل دول المنط ة من أجل ت  يق االست رار في العراق؛ جطظيا 

 ر من خالل عمل دولي مشتر  لدعم الالججين العراقيينملياري دوال جمصيص. 

 

أنهدا قدد ( أوبامدا) رأى ،وفي ت يمه اإلجمالي لإلستراتيجية التي اعتمداا بو  والجمهوريين فدي العدراق    

". المدأزق األكبدر فدي تداري  السياسدة الخارجيدة األمريكيدة"فشلت، معتبرا المآل الدذي وصدلت  ليده بم ابدة 

 ". ل د حان وقت إنهاع القرب: "م م اله بال ولولهذا نرا  يخت

 

 : ال ضايا التالية يمكن تلخيصه في باراك أوبامالما جاا في م ال  الت ييا اإلجمال ن      

لل ملدة العسدكرية علدى وجود باا التغيرات التةتيةيتة مت  ثبتات ارهتدا  اإلستتراجيةية الةبترى  -

اق على المدى البعيد، ولل فا  على مصالح الوالياو ت  يق النجاح في العر"العراق والمتم لة في 

 ال تتبدل بتبدل االداراو وتعاقبها" مصالح الوالياو المت د "واذا يعني ان ". المت د  كذلك
43
. 

                                                           
43
، "أاداف بو  في عباراو أوباما .االستراتيجية الجديد  ألمن أمريكا"سمير كرم، : لم يد من التفاصيل قارن. واو ما أكد عليه العديد من الباح ين 

 : ؛ كذلك 1/0/1010عدد ، جريدم ارهال 

Nik Hynek,” Continuity and Change in the US Foreign and Security Policy with the Accession of President 

Obama, CEJISS”,( Institute of International relations, Policy Paper, 2009) retrieved from 

http://www.cejiss.org/assets/pdf/articles/vol3-2/hynek-continuity-and-change.pdf acess on 1/5/2015 
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وجتود  مصيرفي استرايجياة أوباما والديم راطيين بشأن عد  قضايا من بينها  هطاك ثمة ألغا  كانت -

نعرضدها اندا لتأكيددد  عتدم جابيتترات متطاقضتةعلدى  الاثتورل تتدديح ف دراا  الم دا. ال توات ارمريةيتة

 :مالحتتنا اذ  واي

   لت  يدق النجداح "، وذلدك " عاد  نشر ال واو األمريكيدة علدى مراحدل"الى  إ ارممن جانا، انا

 فددي العددراق" ديم راطيدة"لبندداا  الرهتان االستتتراجية بمعنددى ان ". فدي العددراق علددى المددى البعيددد

 ادذا البلددأحد أاداف تلك ال ملة العسكرية األمريكية على يعد  م اساو أمريكية مصممة على وفق

قدواو "حول ضرور  ب اا ( أوباما)يؤكد اذ  المالحتة ما جرى اإلرار   ليه في م ال . قائما يب ى

" ! متابعددة ت دددم العمليددة السياسددية فددي العددراق " مددن بينهددا " ثانويددة ألداا بعددض المهددام الم دددود 

 ".ال اعد  " تع ا م اتلي "الى  ضافة 

  عاد  نشر ال واو األمريكية بأمان"اي  أخرى إ ارمي ابل ذلك ." 

   يجا علينا ان نكون حذرين بشأن االنس ا  من العراق"ت ول  إ ارم ثالثةوانا." 

  ولكدن ". ردهرا 10نشدر قواتندا وسد بها خدالل   عداد : "بالتالي ت ول إ ارم راباةي ابل ذلك وجود

انوية ألداا بعدض ستب ى قواو ث: "الى ما يلي عندما أراريستدر  في مكان آخر من الم ال  أوباما

ولكن عند النتر بعمدق الدى تلدك المهدام . ، وقد جرو اإلرار   ليها في ف ر  ساب ة"المهام الم دود 

طلدا وجدود قدواو مدن ندوع على أيدة حدال، األمدر الدذي يت" مهام ثانوية"فانه يصعا ال بول بأنها 

 ".قواو ثانوية"آخر ولي  

  عبدار  م يدر  للجددل وت تمدل " قواعدد دائمدة فدي العدراق"في  نشاا " عدم الرغبة" ن التأكيد على

 .أك ر من تفسير

ال تعني بالضرور  وجود موقدل حاسدم مدن مسدالة ال واعدد " عدم الرغبة"فمن جهة، اإلرار  الى  -

 .ن اذ  ال ضية المع د وح به م (وباماأ)األمريكية الدائمة في العراق لدى 

بأنده  االفتترا فانده يمكدن " ال واعد المؤقتتة"ومن جهة أخرى فانه ونترا لعدم وجود  رار  الى  -

سدتب ى قدواو "وباما من اذ  ال ضية، خصوصا وان اندا   ردار  الدى انده ال يوجد موقل سلبي أل

كمددا  ،"عدديش فدي العددرااان ت"عنددداا ال يمكددن لهدذ  ال ددواو ". ثانويدة ألداا بعددض المهددام الم ددود 

ادو مفهدوم اذا " ال واعد المؤقتة " اذا مع العلم ان مفهوم ". قواعد مؤقتة"بل ت تاج الى "  ،ي ال

ولدي  " مؤقتتة"ملتب  ب د ذاته، فمن يستطيع ان ي دد الفتر  ال منيدة لكدي ن دول ان ادذ  ال واعدد 

 .؟ثابتة

عد أمريكية فدي العدراق مدن حيد  المبددأ، وح به لم يكونا ضد وجود قوا (أوباما)وبمعنى أدق فان  -

لوجود قواعد، سواا كانت دائمة  "الرفض المطلق"ولي  " عدم الرغبة"يدور حول كان فال دي  

 .أو مؤقتة

 

 مفانيم حتت تريان ال قد :على املوتلى العوكر : املبحا الرابع
د"اىل " الصدمة والرتويع"من عقيدة  

ّ
   "عقيدة مكافحة التمر

 -" Anacondaافعى األتاكلتدا " يةاسرتاتيج
 

العراق وأفعانسدتان وك در  الخسدائر الماديدة في  (وحلفائها ايضا) ال واو األميركية الذي واجهته تخبافبعد ال    

ف" أماموالبشرية وانسداد األفق  عرفدت الع يدد  العسدكرية  ،"اإلمبراطوريدة"ي فدظ مداا وجده  "انسد ا  مشدرا

( David Petraeus يد بتريو فيد)األميركية مع الجنرال 
44
ال جواريا  ل بالهيان . ، ت وا ولم يكن ذلك الت وا

 "ث افدة"ـ فد. قلديال مدا حداد عنهدا جنراالتهدا "الثوابتت" ذ ان الع يد  العسكرية األميركية ترتكد  علدى جملدة مدن 

                                                           
44

وع ا انتهاا مهمة ، الم مولة جواب  101قائداب للفرقة  ذ كان  1002في الع و األمريكي للعراق عام  (David Petraeus) وسيبتر دفييدرار   

ب للجنرال جورج  مجددا الفرقة التي كان يتولى قيادتها عاد  لي وارنطن، وذلك قبل أن يتم ترري ه للعود   لي العراق ك ائد لل واو األمريكية خلفا

 .George Casey كيسي
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عددة بددأن ، وال نا"م ددور رددر"االستجصددال والسدد ق واإلبدداد ، واعتمدداد أسدداليا ردديطنة الخصددم وحشددر  داخددل 

لتددعامها  "ال وابدت"، كل ذلك أسهم في تأصيل تلدك "حاملة مشعل ال ضار  وصاحبة رسالة"الوالياو المت د  

ق العلمي والتكنولدوجي اللدذين حتيدت  حياز  الوالياو المت د  لألسل ة األك ر دمارا وفتكا، وذلك السبق والتفوا

ددق عنددد اسددتراتاألمددم، مِ  بالم ارنددة مددع بدداقيبهمددا  ددا عما  "القتترب الما فتتة"يجيي العسددكرية األميركيددة فكددر  ما

بعد  ، أو حرو  ماالتاليب ي  أغفلوا التفكير في حر  اليوم  "حرب الصفر خسائر"و "الطزهة"و "الطظيفة"و

غير المتوازية، التدي ال تنفدع معهدا قدو  نيدران وال سديطر  مطل دة علدى الجدوا والبدرا والب در،  "البارد  ال ر "

تعتمددد تكتيكدداو ال و، ال جيوردا نتاميددة، "أرددباحا"رو  اسدتن اف طويلددة األمددد ت اتدل خاللهددا ألناهدا ببسدداطة حدد

وخبيدر ومستشدار ال كومدة  (بتريدوس)وقد تنباده بعدض االسدتراتيجيين مدن أم دال . عالقة لها بال رو  الت ليدية

، لضدرور  العمدل (David Kilcullen دافيتد كيلةتوالن)األميركية والكنديدة فدي مكاف دة التمدرد، األسدترالي 

العدراق فدي ميركيدة، خصوصدا بعدد الفشدل الكبيدر الع يدد  العسدكرية األالتدي تعداني منهدا على سد ال عر  ال اتلة 

ل الجددذري مددن . وأفعانسددتان ع يددد  "،  لددى Shock and Awe، "ع يددد  الصدددمة والترويددع"فكددان الت ددوا

دCOunterINsurgency Field Manuel، أو  COIN، التي ع رفت بالدـ "بتريوس  ، ع يدد  مكاف دة التمدرا

The Doctrine of Counterinsurgency 
45

 . 

 

، واددل اددي "الع يددد "اددذ   مددنبالتفصدديل  ومددن اجددل معرفددة اددذا الت ددول االسددتراتيجي ال بددد مددن االقتددرا     

عليهددا وأاددما مضدداعفاتها علددى العددراق  انبنددتالتددي  ارستتهخالصددة تفكيددر بتريددوس وفريددق عملدده؟ ثددم مددا اددي 

وأفعانستان؟
46
. 

العدراق علدى رأس فدي أولدى حروبده  1021المولدود فدي عدام  بتريوسالجنرال خاض كما أررنا ساب ا، ف د     

سدواا علدى مسدتوى ال در   ،المدذكور أمام التعيراو الجذريدة التدي ال حتهدا الجندرالو. 101الفرقة المجوقلة 

ي ال درو  غيدر المتوازيدة واإلرادا  المعدولم، وتنام "ال ر  البارد "ومسرحها أو تلك التي حدثت مع نهاية 

ر بتريدوس  ط األميركدي بدالعراق وأفعانسددتان، قدرا فدي الع يددد   إعتتادم الطظترواستخالصدا لددروس الفشدل والتددورا

 دافيد غالوال المفكر العسكري الفرنسي لصاحبه 1002ما ورد بكتا  صدر سنة بالعسكرية األميركية مستأنسا 

David Galula (1010 – 1002) (م اومة التمّرد، الطظرية والتقبي ) :الموسوم و 
47
، ومستعينا بدالخبير  

لم يتأثار بتريوس كعير  من صفو  استراتيجيي المؤسسة العسكرية األميركيدة  اكذا  ذن .Kilcullenكيلكوالن 

مشدار ال كتدا ال، صداحا (Galula غدالوال)، وال بليدل اارو، بل بمفكار عسكري فرنسدي ادو زفيت وال بكال

، أو ما باو ي عدرف دليل مةافقة التمّرد: حين صدر مخطوط بتريوس 1000الذي  لا معمورا حتى  عال  ليه أ

  !.1005م ي ترجم  لى الفرنسية  الا سنة لاذا ان كتا  غالوال  والم ير لالنتبا  في اذا المجال، بتريوس  بع يد

، Gallieni (1520-1010) غاليتان : يشدالينعدن المار نتريتده قدد ورثَ  (غدالوال)ومن الجدير بالذكر ان     

، La Guerre Moderneال در  المعاصدر ، : ، واعتمدد فيهدا علدى مدا ورد بكتدا (1022-1522) وليتوج 

، والذي ي داد Roger Trinquier (1005-1050)، روج  جرنةي لصاحبه االستراتيجي العسكري الفرنسي 

د، بداا ب ثالثفيه  د مراحل لعملية مكاف ة التمرا دل بعدداا مدا . المدن فال رى فمواقدع تمركد  ال دوى المتمدرا ليفصا

جاتداد أوصدالها  لدى أحيداا، ج قيت  المددن بتسدييجها لمراقبدة المنافدذ والدت كم فدي ال ركدة، عزل : يجا ال يام به

دين، عتتزل بطاقدداو اويددة وتمددوين، جو يتت  السددكان وتددرقيم منددازلهم،  حمددالو داددم جطظتتيا المدددنيين عددن المتمددرا

                                                           
45

فصول تناول فيها بالت ليل  5تضم صف ة و 110ووردو في ، دليل مةافقة التمّرد: ت ت اسم 1000ديسمبر  12صدرو اذ  الوثي ة بتاري   

فري ا من "وكان قد جمع لها . التوصياو الواجا اتباعها ونماذج االرتباكاو والخطوط العريضة ل ياد  العملياو والتطبي او العاجلة إلنجاحها

دين على الت اليد، يشمل مجموعة من الضبااط المستعداين للتفكير خارج اإلطار الت ليدي ولم يد من التفصيل حول  .كما يشير ديفيد اغناتيوس ،"المتمرا

 /:pdf-/www.fas.org/irp/doddir/army/fm3http.24: اذ  الوثي ة يمكن العود  الى الرابف التالي

 http://www.scribd.com/doc/23551326/US-Army-Counterinsurgency-Field-Manual :: وكذلك انتر الرابف التالي
46
د من الصدمة والترويع  لى: العسكرية األميركية الع يد نبيل نايلي،   كما ان الن   .5/11/1010اللبنانية، عدد " السفير"، دليل مكاف ة التمرا

 :متاح على الرابف التالي

http://www.taqadoumiya.net/2012/07/07/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%8C-

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85 
47

 Galula, David (1964). Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice Westport, Connecticut: Praeger 

Security International.   

http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm3-24.pdf
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 "المجدرمين" كل عمل نضدالي ونسدا كدل حدادث لدـجةريا خاليا وراية وتخابر، إنشاع جواباو جماعية، واست

رؤوس ال ركة، وأخيرا عند االنتهداا مدن ضدمان السديطر  المطل دة علدى المديندة  جصفية، "الشرذمة الضالة"و

 ل رى واكذاا ىال االنت اليتما 
48

 . 

د"ليهدا تركيد   علدى طبيعدة ن داط ضدعل وقدو  ليضديل ع (غدالوال)كل ادذ  الن داط اعتمدداا       "حركدة التمدرا

 : لمةافقة حركة التمّرد "قوانيم" أرباة بلور  وم ارنتها و مكاناو الخصم، ليخل    لى

 ؛كسا ع ول األاالي وقلوبهم لت ييدام وضمان تعاونهم. 1

  ؛دعم األاالي يجا أن يكون منتاما. 1

د يجا أن يع. 2   ؛عسكريا بل سياسيلي   أن النصر تبر النصر ال  ي ي،  ذال ضاا على حركة التمرا

ج. 2 أن  ،غالوال، أي وذلك ل ناعته. المنط ة تلو األخرى: وأخيرا ضرور  أن يتما صرف جهود العملياو بالتادرا

د ادي ال ضدية ذاتهدا ومددى اسدت طابها للمناصدرين، وجدود حكومدة م لايدة فاردلة، : عناصر نجاح حركاو التمرا

د أو العصدديان، العمددق االسددتراتيجي والدددعم الخددارجي، والخصددائ  الجعرافيددة حالدد ة أزمددة تددذكاي جددذو  التمددرا

 . والموارد البشرية والنتام االقتصادي

د فدليله، الذي تبنادا       ب دذافير  ولدم يفعدل سدوى تطويعده  (بتريدوس)أما كيل تتما عملية استجصال حركة التمرا

تددددمير : بالتددالي (غدددالوال)او الواليدداو المت ددد  الهائلدددة، ينصددح يدددو يددل  مكانلواقددع العددراق وأفعانسدددتان وت

دين أو ردرذمتهم، نشدر قددواو ثابتدة وأخدرى متن لددة بال ددر الكدافي لتددأمين منط دة  ر " "خضدراا"المتمدرا  "م  ددرا

د،  نشدداا حل دداو تواصددل مددع األاددالي مددع مراقبددة حددركتهم وضددبطها،  عطدداا  لل يلولددة دون عددود  فلددول التمددرا

ي  االنطباع بأن ال واو العازية ادي ضدامن األمدن الوحيدد لكسدا ع دول النداس وقلدوبهم، اجت داث التنتديم السدرا

دين باسددت مار المدداد  التددي يوفاراددا العمددالا علددى أن تكددون الضددربة خاطفددة حتددى ال تؤلاددا مددن   "أ لافددت"للمتمددرا

ت ريدر  مدن سدلطة "  العنصدر النسدائي ولتعيدين حكومدة م لايدة مؤقتدة،  ردرا "حدرا "قلوبهم، تنتيم انتخاباو 

، اختبددار مدددى أاليددة ال يدداد  الم لايددة بمن هددا بعددض المهددام، فددرز العناصددر وت ييددد عددديمي الكفدداا  "الرجددل

دت تد كيتهم  والفاسدين والم افتة على سالمة من أثبتوا والاام دون الس وط في الوصاية، ضم ال داد  الدذين تما

د تتددربا ، ضددم أو ل ركددة أو تنتدديم أو حدد   مددع الت دد ذير مددن السادد وط فددي اددذا االمت ددان ألنا حركددة التمددرا

د خالل االرتبا  األخير لل ضاا على النوا  الصلبة بمشاركة األاالي أنفسهم وقواو م لية  استجصال فلول التمرا

خيدرا حسا تعبير غدالوال، وأ - "سالم رجعان"تما تدريبها للعرض، سواا ب وا  السالح أو من خالل مفاوضاو 

 .  نجاح  عاد  اإلعمار لتأليل قلو  أك ر عدد ممكن من األاالي وتنفيرام في الفعل الم اوم
 
 «Anacondaاألتاكلتدا "اسرتاتيجية األفعى

 

 ؟ ماذا عم إضافة بتريو : يمكن طرح التساال التالي اآلن و

ف بتريوس ع يدته بأناها اسدتراتيجيا أفعدى      " Anacondaارناكونتدا "يعرا
49
التدي تعمدل علدى خندق حركدة  

د وذلك باعتماد م اربة راملة تجفال مصدادراا وت طدع خطدوط دعمهدا اللوجسدتي وتصدفاي قادتهدا وتعد ل  التمرا

ن يمكن تأليل قلوبهم واستيعابهم دين عما  . العناصر المتشداد  من المتمرا

 : عناصر ثحثةت توي استراتيجية بتريوس على     

 ؛هةومية -

 ؛ودفاعية -

 . وأخرى جثبيتية -

                                                           
48
 Roger Trinquier, Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency, trans. Daniel: لم يد من التفاصيل قارن 

Lee (New York: Frederick A. Praeger, 1964). 
 10وصلت  لى  حي أمتار في الوضع الطبيعي وانا  بعض الطفراو  0 لى  طوله اي ثعبان كبير ال جم يصل (Anaconda) األناكوندا 49

ت عتمها وتتفجر عروقها، واذا بفضل ت ضي على فرائسها بالضم والضعف على الجسم حتى يتفت هااي ثعبان غير سام ولكن األناكوندا و .أمتار

وباستطاعتها بلع . ف ر  تساعداا على ال ركة والعصر والسباحة 200 لى  100جسمها الطويل وايكلها العتمي الممي ، حي  تتراوح ف ـراته من 

 :لم يد من التفاصيل قارن .رجل بالغ كامال وعند وجود فريسة أخرى ترمي ما في بطنها وتلتهم الفريسة

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7 
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على مدى كسا ودا األاالي ومشاركتهم، حتى أناده أوصدى بوضدع ملصدق لضدبااطه  ة الثالعناصر ال جتوقّف    

 What did you do today to win the hearts" )؟ماذا فالت اليوم لةسب قلوب الاتراقييم": ك تا عليه

of the Iraqis?) مةثم على الواقع والساحة واإلمكاناو والمه . 

كهدف أساسي، ألن وجود حكومدة "  The Issue of Legitimacy مسألة الشرعية"يؤكاد بتريوس على     

د، وعلى تتدافر الجهدود والتجدديل بتوحيدد الخطدا  و ن اختلفدت األادداف،  م لاية ستسفاه ما تعلنه حركة التمرا

دم وتدأقلم  كما يؤكدد علدى. لمضاعفاوتعليا العملية السياسية على العملياو العسكرية التي يجا أن تراعي ا تفها

د مع مسرح األحداث، ألن معرفة طبيعة المجتمع وث افتده وأدق تفاصديل تركيبتده اإلثنيدة ال واو المكافِ   ة للتمرا

عوامدل حاسدمة ومهمدة، جمدع المعلومداو الميدانيدة وكدل ردارد  ووارد  تتعلادق ب ركدة  واآليديولوجيدةوالدينيدة 

د العمل على عد ل  ومن الضروري. تل العملياو مضيعة للوقت ومصدر نتائو معاكسةبدون عمالا تو ،التمرا

دين عن مجتمعهم وتسدفيه قضديتهم وقطدع مصدادر دعمهدم، ال ت تديلهم وجعلهدم أبطداال المسدألة  كمدا أن!! المتمرا

دين، التعجيدل بتكليدل قدواو م ليدة مدن ال شدرطة األمنية ك جدر ال اويدة لتدأليل قلدو  األادالي وتجدريم المتمدرا

 ذاو ةوغيراا لتتولى بنفسها تلك المهام وكسر ال اج  النفسي،  عداد ال واو وت ضيراا نفسيا لت بال استراتيجي

اسدت مار المعلومدداو وسدبراا وخلددق اضدافة الددى نفد  طويدل وقددادر  علدى التدددمير واإلعمدار فددي الوقدت ذاتدده، 

كيين ير، لدذلك تطالدا األمد"لصعود  لدى ال مدرمصابة بع د  ا" بتريوس، بت دير ،تطلاعاو مع ولة، ألن الشعو 

لي ذار بعداا من معباة الس وط في امت ان الوعود غير الم   ة الذي سيدفع ! أسرع وقت  المست يل وفي بصنع

لل دو  بت  يدق المعادلدة الصدعبة بدين حفدظ أمدن  " !مع دول"مدن جديدد، اسدتعمال  "الم اومة"األاالي  لى حضن 

ب بضرور  تكليل ال واو الم لية بالمهام ال ذر ال واو والتخفيل من عدد   اذا  ضدافة الدى. قتلى األاالي موصيا

، ال ددر  علدى "الديموقراطيدة"ووررداو  "تمكدين المدرأ "و "المصال ة": المرأ  من خالل مشاريع م ل اررا 

 . التأقلم والتكيال مع الم يف

بددل تعرضددت للن ددد مددن عدددد مددن الكتددا  رى، بدداألح غتتالوال، ع يددد  "ع يدتدده"تشددفع للجنددرال بتريددوس  ملدد    

: الم تتامرم :، صدداحا كتددا (تومدداس ريكدد )والمشددتعلين بالشددأن االسددتراتيجي والعسددكري ومددن بددين اددؤالا 
50 1007-1002: الةطرال بتريو  والمغامرم الاسةرية ارميركية ف  الارا 

.  

 

 
 !إته االقتصاد يا غبي  - على املوتلى االقتصاد : املبحا اخلامس

 1002يف العراق بعد  املشروع االقتصاد  لولطة االحتالل
 -اجلذور واملرجعياس واألنداف الفعلية  -        

 

في  بداية، ال بد من اإلرار  الى أن الفهم الدقيق لطبيعة المرحلة التي تلت س وط النتام الدكتاتوري    

يستل م ربف ذلك بالمشروع االقتصادي  ،وأركالها وتجلياتها الملموسة ومعرفة جوار تناقضاتها العراق

لالختصار، سنشير له و –االمريكي الذي طرحته سلطة االحتالل( كج ا من مشروع استراتيجي أوسع)

 (بول بريمر) حينذا  مم ال بما عرضة ال اكم المدني األميركي للعراق -( المشروع)الح ا 
51

في م ال  

اللبنانية بتاري   السفيرال بالعربية في جريد  شرو ترجمة للم ن  و (وول ستريت جورنال)نشر  في 
                                                           

50 Thomas E. Ricks, The Gamble: General David Petraeus and the American Military Adventure in Iraq, 2006-

2008, Penguin Press, 2009.  
51
. 1002 آيار 0كي جورج بو  رئيسا لإلدار  المدنية لإلرراف على  عاد  اعمار العراق في عينه الرئي  األمري 1021من مواليد  (بول بريمر) 

قبل تعيينه في ذلك المنصا كان بول بريمر يرأس رركة استشارية لألزماو، تابعة لشركة مار  وماكلينان، واي رركة ت دم خدماو للشركاو 

اجهها م ل الكوارث الطبيعية، واستعاد  منتجاتها من األسواق، والعنل في مكان العمل لمساعدتها على التعامل مع أو التعافي من أي أزمة قد تو

 .واإلراا 

انضم بريمر  لى رركة كيسينجر اسوريت ، واي رركة استشاراو يرأسها وزير  ،عاما قضااا في السلك الدبلوماسي 12ع ا ، و1050في عام 

 : لم يد من التفاصيل قارن. 1050انري كيسنجر عام  األسبقالخارجية األمريكي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B1 
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 لسلطة االحتالل" المانيفست االقتصادي"، ف د م ال اذا المشروع 11/0/1002
52

وتكمن أامية ذلك . 

كج ا من ترتيباو تجري  الم ال في  نه يكشل، ولو بتك يل، عن المشروع االقتصادي لسلطة االحتالل

، األمر الذي يستدعي قرااته قراا  مركبة 1001سبتمبر /ايلول 11عد مريكية بدار  األعلى استراتيجية اإل

 . العراقوالمجتمع في تكشل المعلن، والمستور، في اذا المشروع وما تركه من آثار على االقتصاد 

 

  الع اصر األساسية للمشروع االقتصاد  لولطة االحتالل
 

لمفرداو المشروع، اذا مع مالحتة أن الجمل  ال يام بعرض مك لمن النجاز اذ  المهمة ال بد أوال     

 .المشار  ليه أعال ( بريمر)تم ل اقتباساو من م ال  اوالموضوعة بين قويس

 :مفترضا "بمست بل اقتصادي أفضل"من الوعد ( المشروع) يطقل 

 ."ي دار العراق، يجا تعيير اقتصاد "انه ولكي  -

لكننا نمتلك " : أن مهندسي المشروع  يستدركون قائلين ، غير"مشكالو فريد ..... يواجه" وأن العراق  -
 ."الخبر  من البلدان االرتراكية الساب ة وت ليال لنجاحاو البلدان الرأسمالية، إلغناا منتورنا

 

يعود الى العراقيين ت ديد الوجهة النهائية لمست بل  "وفي الوقت الذي يشير الى أنه ( المشروع)ولكن     
سيعتمد النمو االقتصادي  ": ، غير انه ي سم األمر بت ديد وجهة التطور عندما ي ول"العراق االقتصادي

وسيتطلا . ، أي أنه ي دد م دما النمف التنموي الذي سيتم تطبي ه"على والد  قطاع خاص نابض بالنشاط

 :رروط ثحثة –ب سا المشروع  –اذا النمف من النمو 

 ؛"خاص بنبعادام عن سيطر  الدولة الى المؤسساو الخاصة عاد  توزيع  جمالية للموارد واألر " .1

 ؛"تع ي  التجار  الخارجية. " 1

 ."حشد رأس المال الم لي واألجنبي". 2

 

 . المدى الطويلعلى  بين ما ينبعي عمله على المدى ال صير و( المشروع)ويميا      

العمل مع العراقيين لوضع " واو   الجديد في اذ  المرحلة ارولادفه المرك ي ( المشروع)وي داد     
 ."بلدام على المسار االقتصادي الص يح

فيطرح المشروع مفهوم التنمية المراد ت  ي ها، منطل ا من التأكيد على أن األمر  على المدى البايدأما     

م ايد   ، أي أن مهمته ليست فنية"مجرد  عاد  بناا األبنية ال كومية أو  صالح األنابيا المتضرر "لي  

تتم ل في التأسي  لنمف آخر من النمو يتطلا " مهمة ت ويلية"له ( المشروع)كما يعت د البعض، بل أن 

لنمف ا"، وينطلق من ن د "ت وال عن سوا  دار  و امال وبنية صناعية ستالينية دامت ثالثة ع ود"

على أس  بيروقراطية كان يجري توزيع رأس المال ..."الذي اعتمد  النتام السابق حي   "التنموي

وكان أك ر من ثل  االقتصاد موجها الى دعم المؤسسة العسكرية . وسياسية ولي  استجابة ل وى السوق

العراقية الشراة التي كانت مساامتها ضجيلة،  ذا وجدو أصال، في كل ما يتعلق بتوفير الرفااية 

 .  النتام السابق، واي معروفة ،  ضافة الى طائفة من ال ضايا واإلركالياو التي وسمت"للمستهلك

 

ماذا ي تض  إلبقال جأثير هالا : السؤال التالي( المشروع)وعلى أساس ن د التجربة الساب ة، يطرح     

 :انت اال من نمف تنموي الى نمف آخر يرتبف بـ  -الروية  اذ  ب سا –؟  نه  يست   اإلرث

                                                           
52
: انترلم يد من التفاصيل . 1002في تموز  بالتفصيل اذا المشروع في دراسة ن دية نشرو تناولت   (1002تموز ) من االحتالل بعد ثالثة ارهر  

. المشروع االقتصادي لسلطة االحتالل مالحتاو أولية حول .لصارمةبين الصخا االديولوجي وح ائق الواقع اة العراق عملية رفاايصالح ياسر، 

 .   ، المل ق االقتصادي للعدد ذاته1002تموز /10 -10، 05السنة /11، العدد "الشاب  ري "

 المشروع االقتصادي لسلطة االحتالل ـ الجذور صالح ياسر،.د: ، ولم يد من التفاصيل انتر ذاته كما نشرو الح ا دراسة اخرى حول المشروع

 .والح ا 2، ص 212/1005، العدد "الث افة الةديدم"والمرجعياو واالاداف الفعلية، 
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 "ارد الستخدمها على الوجه األك ر  نتاجيةضرور  تشجيع ال طاع الخاص على  عاد  توزيع المو " .1

ت في  نمو المؤسساو الخاصة الصعير  والمتوسطة، ال ادر  بصور  أفضل من غيراا على "  ضافة الى 
 ."الخلق السريع لفرص العمل

 ."ت لي  الدعم للمؤسساو المملوكة للدولة" . 1

 ."وتبني قانون اقتصادي واضح ورفاف" .2

 

 : مستندا على نا واضح في توجهه ذن ا( المشروع)    

  ؛وان لم ي دد أي قطاع خاص يريد؟ جشةي  ال قاع الماص -

 ، واو نف  التوجه الذي تروج له المؤسساو المالية والن دية الدوليةالدولة مم االقتصاد  ردو  -

 .الرأسمالية

 

االنت ال اذ  عندما ي ين الج ا األصعا من عملياو " يستدر  عندما يشير الى أن ( المشروع)ولكن     
أوال وضع ربكة حماية اجتماعية من  "أن اذا يتطلا ( المشروع)ويفترض . "موعد ت لي  نتام الدعم

على الرغم من ان ت لي  الدعم . اجل العمال الذين سيتأثرون من  غالق بعض الشركاو المملوكة للدولة
علما أن تجار  البلدان التي  ،"أن يكون رحيمايشكل عنصرا حاسما في السياسة االقتصادية،  ال انه يجا 

 طب ت بها وصفة ت لي  الدعم أنه لم يكن رحيما قطعا بل كان قاسيا الى أقصى حدود ال سو 
53
. 

  

بالشأن الداخلي بل يؤرر الى كيفية ارتباط االقتصاد العراقي بالعالم ( المشروع)وم ابل ذلك ال يكتفي     

طبعا من دون ت ديد طبيعة  - "انفتاح العراق على العالم"كيد على ضرور  من التأ يطقل وانا  .الخارجي

وتفترض  ستراتيجية . "ت  يق فوائد جمة"، من "االنفتاح"، نترا الى ما يجلبه اذا -ووجهة اذا االنفتاح 

 :ما يلي  –ب سا المشروع االقتصادي لسلطة االحتالل  –االنفتاح على الخارج 

. من رؤوس األموال والت نياو اإلدارية والتكنولوجياو ال دي ةستثمارات ارجطبية فتح اربواب أمام اال -

تشجيع الوصول الى كل اذ  الموارد للمست مرين الم ليين بمن هم حرية التبضع في  "ويتطلا ذلك 
 ."األسواق العالمية وأمام المست مرين األجانا ذوي الخبراو في مجاالو م دد 

ب سا رؤية مهندسي اذا  –ونترا ألن اإلصالح العالمي . "باإلصح  الاالم  اإلصح  المقل "ربط  -

او تلك البرامو التي يتم تطبي ها في البلدان التي تخضع لوصفة المؤسساو المالية والن دية  -المشروع 

 يجا: ، فنن جوار أطروحة بريمر واض ة اناوفي م دمتها الصندوق والبنك الدوليين الدولية الرأسمالية

را  تلك المؤسساو المشار  ليها المطبق ت ت حِ  "اإلصالح العالمي"بعجلة  "اإلصالح الم لي"ربف 

 .أعال 

  

 :يتطلا -( المشروع)ب سا ما او مطروح في  - ستراتيجية االنت ال  جق ي  ن     

 ؛ومنضبطة م اربة مرتك   على السوق اجباع . أ

  ؛ياقراراو صعبة وت مل تض ياو على المدى ال ر اجماذ .  

 . الشعا العراقي يساندسالبرنامو من ان  اوال بد لنجاح اذ . ج

 

يتم ور حولها  كان و ضافة الى ما جرو اإلرار   ليه من مالحتاو فنن األطروحة المرك ية التي    

بين ال رية االقتصادية وال رية السياسية  الربط الاضوياي  - (بريمر)كما تعبر عنه م الة  -( المشروع)

يست يل أن تتهر مستوياو المعيشة المرتفعة وال رية السياسية  ذا منعت ال رية " د على أنه عندما يؤك
اي  ن قة االنقح أن  نستطتجو ذا دفعنا اذ  األطروحة الى نهايتها المنط ية أمكننا أن . "االقتصادية

على مبادئ  ي تل بناا اقتصاد عراقي مرتك " وجوار اذ  األطروحة او أن ". ال رية االقتصادية"

                                                           
53
 مقاولتة فت  ن تد –بتيم خيبتات الا يتدم ورهانتات الواقت  " االصتححات االقتصتادية"المصمصتة و صالح ياسر حسدن، : لم يد من التفاصيل قارن 

 .(1010دار الرواد الم دار ، : بعداد) المقاب والممارسة
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وعندما يتم ت  يق اذ  المهمة سيكون ممكنا . في جهود سلطة االحتالل "السوق ال ر، موقعا مرك يا

 . القرية السياسيةال دي  عن الخطو  الالح ة أي 

 ن الت والو السياسية المطلوبة والمفضية الى انت ال ديم راطي،  عال أ، تعني المالحتة بعبار  أخرى    

ة حكومة عراقية سواا كانت مؤقتة أو غيراا، مؤجلة ل ين بناا اقتصاد عراقي قائم على بما فيها  قام

يتجاوز متاار األرياا ليدخل في جوار  ن اراواذ  ال ضية تست ق !!     السوق ال ر  لياوآومبادئ 

م دمتها ل ل األزمة البنيوية وفي ( بريمر) "نموذج"اإلركالياو والمرجعياو النترية التي استند  ليها 

الليبرالية الجديد   "ثوار"آخر مستعار من الترسانة النترية لـ  "نموذج"الجانا االقتصادي، واو 

   ".االماجد"وص وراا 

وملخ  ال ول، اننا كنا أمام مشروع طموح إلعاد  ايكلة االقتصاد العراقي وتكيفه مع ما يعنيه ذلك     

الو طب ية ومن صعود  . على حسا  أخرى وررائح فجاو من حرا  اجتماعي ومن ت وا

 

سبتمرب /أيللل 22حماولة لقراءة املشروع االقتصاد  يف سياق التبدالس االسرتاتيجية بعد 
1002  

 (! حىت ال صر" الليربالية اجلديدة " حتت راياس )
 

" لماتالمس"المالحتاو التالية حول بعض  جسةيليمكن  بريمراستنادا الى العرض الم دم لم الة السيد     

 مطقل اتالتي تضمنها الم ال المذكور، منطل ا في البداية من بعض المالحتاو الضرورية التي تشكل 

 : للمشروع المذكور المرجايات الطظريةلفهم 

الت   هدجها  ال يمةم فها جوهر المقاب االقتصادي للسيد بريمر مم دون فها التةليات الةديدم .1

يقر  مم خقابات  ر  ومااصرم مم جقورها وما الرأسمالية الاالمية ف  المرحلة ال

 إختيارل د كانت قضية  .وأ روحات  وم اربات نظرية متطوعة جستهد  جوصيف هالس المرحلة

ب لسجاالو ساخنة في سنواو  الشكل الم دد لتدخل الدولة، في  قتصاد السوق الرأسمالية، موضوعا

او النترية الصرفة الى ح ل الممارسة ال مانيناو من ال رن العشرين، و نت لت من ح ل الن ار

جديد  في سنواو ال مانيناو من  أباادا  اذ  الن اراو واتخذو  حتدمتاف د . اإلقتصادية الملموسة

وبريقانيا ( ريغان)السلقة الى المقافظيم ف  الواليات المتقدم  إنت الال رن العشرين،  ي ل تة 

بتطبيق مذابهم المتطرف في الممارسة " لجددالليبراليون ا"ففي اذ  السنواو بدأ (. جانشر)

ب في الوالياو المت د . اإلقتصادية ـ ت ت  وقد بلعت المناقشة ِحداتها في بداية التسعيناو، وخصوصا

تأثير المخاطر التي خل تها اليابان أمام اإلقتصاد األمريكي، والتي لم يستطع األمريكان تذليلها في 

السجال السابق بالن اراو التي كانت تدور حول  جغالىوقد . جديد روف سياد  المذاا الليبرالي ال

فمن المعلوم أن اذا البلد قدم م االب ألام نجاح  قتصادي بعد . "الماةزم اليابانية"مايسمى بـ 

لصالح كل من أنصار  حةةستخدمت بم ابة ا نتائةهال ر  العالمية ال انية، ومن انا فنن 

تدخل ال كومي يرجعون النجاح الياباني في ال  ل اإلقتصادي الى فأنصار ال. النموذجين الساب ين

السياسة الصناعية والدور الفعال للدولة، في حين يرجع أنصار المذاا الليبرالي الجديد ذلك الى 

 .   السوق لياوالنشاط العفوي آل

ن و  التقولى أن بداية، ومن أجل فك االرتبا  بين ال  ي ة واالواام اآليديولوجية يتعين التأكيد عل .1

نترية داخل اإلقتصاد السياسي المسيطر في البلدان " بدعة"مذاا الليبرالية الجديد  لي  

 "التقول الفةري"أن هالا بسيطة قوامها  فرضيةمن  إنقحقا  الرأسمالية المتطور  بل يجا دراسته 

ال بداية السبايطات مم هو نتاج ار مة اإلقتصادية الامي ة الت  عان  مطها اإلقتصاد الرأسمال  مط

يتعين،  ذن، . خرال رن الاشريم، بالرغا مم كل مظاهر الفر  السياس  الغامر بإنهيار ال قب اآل

لعمق األزمة في النسق الرأسمالي العالمي وتم ل إناةاسا  بنعتباراا " الليبرالية الجديد "النتر الى 

الذي  المالهباو اذا  الطظرية الممارجأحد  ن . إلدارم جلا ار مة البطيوية كاملة آيديولوجية

دوراب " الم افتون الجدد"أرتبف بهيمنة العناصر الم افتة أو تكتالو ال وى التي لعا فيها 
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فمع استمرار اذ  األزمة وتفاقم األوضاع االقتصادية بدأ يترس  وعي م دد في أوساط . م رراب 

ت به فلسفة  دار  رأسمالية الدولة نيال وى المسيطر  في اذ  البلدان ب  ي ة الفشل الذي م  

 Johnجون ميطارد كيطز )اإلحتكارية التي وضع أصولها اإلقتصادي اإلنكلي ي المعروف 

Maynard Keynes .) ل د كانت الوصفة الكين ية عاج   عن مواجهة األحداث المع د  التي

م بولة  طق يةم ج ديا جفسيراتجهازاا المفاايمي عن  عةزجرو في بداية السبعيناو بسبا 

حلول  صياغةفي  عدم قدرجهالل ضايا والصعوباو التي  رتبطت باألزمة المذكور ، وبالتالي 

تتجاوز األزمة المذكور  
54

ستندو الى تدخل اعلى أن السياساو الكين ية، التي انا يتعين التأكيد . 

إلقتصادي نشيف للدولة في ال يا  اإلقتصادية، قد ح  ت نجاحاو ملموسة على الصعيدين ا

التي  ستخدمتها تلك السياسة لم تستطع كبح جماح التضخم أو على  اردواتغير أن . واإلجتماعي

بذلك من  إقترنوجه الدقة لم تستطع مواجهة أزمة الكساد التضخمي وما راف ها من متاار، وما 

الي بدأو تفشي للبيروقراطية والعسكر ، مما وضع اذ  السياساو موضع الن د والمساالة، وبالت

 .تف د بري ها لصالح السياساو الليبرالية الجديد 

في الفكر اإلقتصادي المسيطر في البلدان  الةطا  اليميط اذ  ال  ائق، راح  مواجهةوفي  .2

ب على الكين ية بوصفها قد أصب ت وصفة  يشمالرأسمالية المتطور   ب قويا ب "بائرم"اجوما ، داعيا

سياسة جديد ، وضعت أسسها النترية في  جبط ذاته الى لنبذاا والتخلي عنها، و في الوقت 

، واي السياسة التي ع رفت (Milton Friedmanميلتون فريدمان ) ب ياد " مدرسة  يةاغو"

". المدرسة الكالسيكية الجديد "ينتمي الى  رجياواو  "مدرسة  يةاغو"أو " الط دوية"بمصطلح 

ب رعاراته الشهير بالرأسمالي الاودم ن اذا التيار حاول جااداب  القرية : ة الى جذوراا األولى رافعا

ب في الوقت نفسه الى السو  القلي ة لياتآاإلقتصادية و دور الدولة في النشاط  ج ليص، داعيا

الدور الذي تلعبه كمضخة للطلا الفعال، أو من حي  التركي  على مايسمى بـ  وإلغاعاإلقتصادي 

 .امالنتآلياو لتنشيف " الار  إقتصادات"

ذلك كله بالهجمة العاصفة للديم راطية على صعيد عالمي، قادتها ال وى المسيطر  في  اقترنوقد  .2

مجموعة من المعادالو التي  جشةللمتابع المشهد المت ر  على األرض  بدااذ  البلدان، حتى 

( اسيةكبنية سي) الديم راطية  مساوامعلى  اإللقا فعلى سبيل الم ال جرى . يتعين التوقل عنداا

ونتراب ألن اذا . الديم را ية= السو   :باإلقتصاد الليبرالي وبالتالي يمكن كتابة المعادلة الشهير 

الذي يجري التأكيد عليه، او لي  م ولة معل ة في الهواا، بل أن المطلو  او سوق " السو "

و ذا . ماليةالرأس= السو   :رأسمالي في  طار الرأسمالية، فننه يمكن كتابة معادلة أخرى اي

تلك المعادالو " جوهر"أن  نستطتجالوثي ة بين ااتين المعادلتين، نستطيع أن "  الرابقة"كشفنا 

واذ  المعادلة  .ديم را ية= رأسمالية  :ب سا أطروحاو الفكر اإلقتصادي المسيطر او التالي

ال ق  يملطف، على الديم راطية في م ل اذ  الترو التشديدذلك أن . منذ بدايتها جثير الشةوك

فمن ناحية التطور التاريخي . المفةر االقتصادي المصري سمير أميمبالباطل، على حد تعبير 

ن، حي  أن سياد  مبادئ آفي  الديم را ية وال م كأحد موديالو التطور ت مل  الرأسماليةكانت 

  التراكم البدائي للدخول في التفاصيل فتاري ةبالتدخل اإلستعماري، وال حاج اقترنتالليبرالية قد 

لرأس المال رااد ال يخطئ على اذ  الفكر  
55

ب .  ل د ح  ت الرأسمالية عبر تطوراا التاريخي  ،ح ا

غير أن . المديد ركالب أو صيعة للديم راطية، أفضل بالم ارنة مع التجار  التي سب تها أو راف تها

يعة النتام ذاته، تسير ديم راطية المستوى السياسي  لت، وستتل كذلك ألسبا  تكمن في طب

متناقضة مع المستوى اإلقتصادي، الذي ال يمكن أن يكون ديم راطيا، ألنه يرتكن الى منطق 

 ال انون اإلقتصاديأن تكون ديم راطية أصالب، ألن  نالملكية الخاصة والمنافسة، التي ال يمك
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والح ا؛  01، ص (1050مرك  دراساو الوحد  العربية، : بيروو) اإلقتصاد الارب  جقت القصار ،رم ي زكي.د: قارن لم يد من التفاصيل  

 102، ص 12/1055، العدد  " الفةر الديم را " ،جدلية العام والخاص في األزمة اإلقتصادية الرأسمالية الدولية ،صالح ياسر حسن.د: كذلك

ب  ، مصدر سبق ...مقاولة ف  فها الةالور –االقتصاد السياس  لح مات االقتصادية ف  الطس  الرأسمال  الاالم  ، صالح ياسر.د: ؛ كذلكوالح ا

 . ذكر 
55

، التاريخ الط دي للتملفزكي، رم ي .د: كذلكمصدر سبق ذكر ؛ . عصر رأس المالريك اوبسباوم، أ: لم يد من التفاصيل راجع العمل الهام 

 .(1052، اكتوبر المجل  الوطني لل  افة والفنون واآلدا : الكويت( )115)سلسلة عالم المعرفة 
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بنتفاق ساد  ( أس المالر/العمل)بين أطراف العملية اإلقتصادية  جق ي ه يالم ر  للنتام ال يجر

. نآم ليا ودوليا في عبر عمليات صراع ومطافسة ضاربة وإبتحعات متواصلة، ، بل "جنتلمان"

اذا او المنطق الموضوعي لعمل ال وانين النا مة للتشكيل المذكور ولي  من  ختراع خصومه 

ب، بل ل د تم الت. الفكريين عبر وصل  ليها  ن النمف الرأسمالي ال يفرض الديم راطية فرضا

. بين ال وى المتصارعة، وكانت اذ  الصيعة معمد  بالدم والتض ياو الجسيمة مساومات جاريمية

غير أن التشكيل الرأسمالي قد خلق مجموعة من الميكاني ماو اإلقتصادية وغيراا تجعل أفراد 

( لديم راطيةا) السياس باإلضطهاد المرافق للتناقض النارئ بين المستوى  نالمجتمع ال يشعرو

وذلك بفضل ( الملكية الخاصة والمنافسة بصيعتها الت ليدية أم المعاصر ) اإلقتصاديوالمستوى 

التي ت كم جميع أوجه ال يا  اإلجتماعية والوعي  ظاهرم اإلغتراب
56

 . 

يتعين التأكيد على أن الليبرالية االقتصادية المهيمنة على صعيد عالمي اي ليست حدي ة العهد بل  .2

ن ارجاعها الى جذوراا التاريخية، الى ال ور  الصناعية، حي  كانت البرجوازية االوربية يتعي

الى مجتمع صناعي  للس وطيل الصاعد  تخوض معاركها ال اسمة لت ويل المجتمع االقطاعي اآل

بدأ يترسمل بسرعة اائلة، واذ  ال ضية اامة جدا لفهم الفروقاو الجذرية بين ليبرالية ال رن 

ج دمية  كانت،  ذن، ليبرالية ال رن الثامم عشر يمكن ال ول أن. عشر والليبرالية المعاصر  ال امن

ن رجعية في ن عنها الت ويلية، في حين أن ليبرالية ال رن العشرين واآل -بمنطق ذلك العصر  -

م خذاا بنتر االعتبار حين ي يا أينبعي ومهمة  مفارقةاذ  . معادية للت دم االجتماعي في جواراا

غير أن اذ  المفارقة غير كافية لوحداا . المرا وبالملموس جوار وتوجهاو الليبرالية المعاصر 

فمن المهم االرار  الى أن ". البلدان المتخلفة"من دون التأكيد على مفارقة اخرى تتعلق بوضع 

ست وليد  الليبرالية التي جرى ويجري خلق الشروط لتطوراا والترويو لهيمنتها في بلداننا اي لي

طبيعي لعالقاو ال وى االجتماعية داخل اذ  البلدان، م لما حدث في تجربة البلدان /تطور منط ي

قد " منط ة التخلل" ن  هور الليبرالية االقتصادية في بلدان . االوربية في ال رن ال امن عشر

لتص يح تجلى بشكل فجائي في ثمانيناو ال رن العشرين عبر ما يسمى ببرامو التكييل أو ا

كما أنها من ناحية اخرى ال . الهيكلي، التي فرضها الدائنون وصندوق الن د الدولي والبنك الدولي

تتشابه، على االقل ركليا، مع الليبرالية السائد  في البلدان الرأسمالية المتطور ، التي كفلت 

لعاملة وحلفائها ابعد صراعاو خاضتها الطب ة  لإلنسان العديد من ال  وق وال رياو والضماناو

الديم راطية  غياب واستنادا الى التجربة التاريخية الملموسة يمكن ال ول  ن. في تلك البلدان

لتطبيق عناصر الليبرالية   ر ا ضروريا تم ل" منط ة التخلل " وح وق االنسان في بلدان 

" الوصفة"طبيق اذ  واستنادا الى التجربة التاريخية الملموسة كذلك والتي تبين أن ت. االقتصادية

ل ق أفدح االضرار بالف راا وم دودي الدخل، في حين أن اراعة الديم راطية بكل ابعاداا أ

ور ناتها االنسانية كفيل بعرقلة أو ال د من تطبيق أغلا عناصر الليبرالية االقتصادية، وبالشكل 

، في العديد من البلدان اآلنالفو الذي طب ت وتطبق فيه 
57

 ويطرح مفارقة شير الى ن الواقع ي. 

من التطبيق فنن السياساو  ونيل او انه بالرغم من مضي ما ي يد على ثالثة ع ود سؤاال حارقا

الليبرالية الجديد  التي طب تها الدول الرأسمالية الصناعية لم تنجح في مواجهة أزمة الرأسمالية 

االجتماعية /اديةالمعاصر  في قالعها، فهل يمكن لهذ  الوصفة أن تعالو االوضاع االقتص

" منط ة التخلل "المتفاقمة في بلدان 
58

 . 

                                                           
56
: ، كذلك 212– 152، ص 2/1002كتا  العلوم االجتماعية، العدد  -"جدل" ،العالم-الرأسمالية والمنتومة ،سمير أمين: قارن لم يد من التفاصيل 

 :؛ كذلك، مصدر سابق...عصر رأ  المال: وم أريك اوبسبا

Ernest Mandel & George Novack, The Marxist Theory of Alienation, 2nd ed, 1973.  

Alvin W. Gouldner, Alienation: From Hegel to Marx – Chapter 6, The Two Marxisms, New York: Oxford 

University Press, 1980, pp. 177–198. 
الطبعة . االجتماعية والسياسية لبرامج التةيف ف  الدول الطاميةاآلثار دراسة ف  . الليبرالية المستبدم ،رم ي زكي.د: نلم يد من التفاصيل قار 57

 .12، ص (1002دار سينا للنشر، : ال اار )األولى 
بيم خيبات " االصححات االقتصادية" المصمصة و صالح ياسر حسن،  :لم يد من التفاصيل قارن. عالجت  اذ  االركالية في عمل مست ل 58

 .والح ا 152وخصوصا البا  ال اني، ص   ، مصدر سبق ذكر ،....مقاولة ف  ن د المقاب والممارسة –الا يدم ورهانات الواق  
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للمؤسساو المالية والن دية  الترسانة الطظريةبعيداب عن الصخا اإليديولوجي الذي ت دمه لنا و .0

حتى " الليبرالية الةديدم"بصيعته "  إقتصاد السو " البد من التأكيد على أن ، الرأسمالية الدولية

من  خليقا  ال صلة لها بالواقع ال ري، الذي قدم  بطية نظرية، لي  سوى في أك ر أركالها  بتذاالب 

ب على ذلك يتعين. أركال التسيير  م را يةالدي= السو  : المعادلة الم عومة  يفكشل  وتأسيسا

بنقتصاد السوق،  ذ أن تطور الديم راطية السياسية بمعنااا ( كبنية سياسية)أو مساوا  الديم راطية 

ياد  الملكية الخاصة تطابق بالضرور  مع ال  ل األقتصادي الرأسمالي حي  سالواسع ال ي

واستنادا الى المدخل (. سواا بين المؤسساو الخاصة وبين اإلحتكاراو العمالقة)والمنافسة 

يم ل " المانيفست االقتصادي الةديد"في  (بريمر)بأن الطرح الذي قدمه  االستطتاجالسابق، يمكن 

وينطلق اذا النموذج (. نسبة الى آدم سمي  رائد االقتصاد الكالسيكي)السمي ي استعار  للنموذج 

. يؤدي، آليا، الى حل مختلل المشكالو التنموية( وميكاني ماته)قوامها أن السوق  فرضيةمن 

ب بذلك يكون من الضروري خلق الشروط لل رية التامة لنشاط الميكاني ماو السوقية . و رتباطا

، واليد الخفية دعه يامل دعه يمر: للمبدأ السمي ي "مرادف معاصر"الموديل او ومن انا فنن اذا 

ب بالطرح السابق فنن . للسوق الدولة من "  رد"اذا النموذج يتجلى بالسعي الى  جوهرو رتباطا

دوراا في الهياكل اإلرتكازية، التي تسهل نشاط المؤسساو الخاصة  وج ليصال  ل اإلقتصادي، 

وانا البد من اإلرار  الى أن  .يسمى اذا الموديل بالموديل الليبرالي الجديد ماوتطور المنافسة، ك

ولي  بنية تشتعل في  بطية نظرية خالصةيم ل ( بصيعته المتطرفة)اذا المفهوم للسوق ال ر  

كما اررنا ساب ا، واو بهذ  الصور  لم يت  ق حتى نظري صاف  " موديل" نه . الواقع الملموس

. ي تدعي تطبيق المذاا الليبرالي الجديد، م ل الوالياو المت د  األمريكية وبريطانيافي البلدان الت

ب الع ود السائد  خالل اآليديولوجية بعض النتر عن الهرط ة  من البلدان الرأسمالية  االخير  فنن أيا

ياو السوق فيه  قتصاد السوق ال ر  بصيعته الخالصة،  ذ يالحظ ارتعال آلل دالمتطور  ال يسو

المتصاعد  الطزوعوبالرغم من . الم ترنة بضبف متعدد الجوانا لتلك اآللياو من طرف الدولة

، ورغم الجنوح المتصاعد ن و (نسبة الى دولة) Etatisation يلت لي  اذا الضبف الدوالن

 ن . ، فنن الضبف اذا مازال يعمل، وفي بعض ال  ول يشتعل ب و privatization الخصخصة

ب ب سا الوصفة الليبرالية الجديد ، بل الوا ، اقتصادا ممتلقا  قع ي دم لنا،  ذن، لي  اقتصادا سوقيا

ب بتدخل حكومي مل و  في قطاعاو متعدد  ويعني ذلك أن األمر ال . حي   قتصاد السوق م رونا

، بل يخيةبتدخل أو عدم تدخل الدولة، فم ل اذا األمر حسمته التجربة التار ،، في الممارسةقيتعل

 ن خصوم النموذج الليبرالي . في حجم وأركال التدخل ال كومي اذا وقاأن ال ضية تتعلق بالفرو

دد يطرحون الفكر  ال ائلة بأن مفهوم  ب "أو " السوق ال ر  "الج  او مفهوم ينتمي الى " المدار  ذاتيا

ون ارتعال الماضي، أو ل  ل النترية الصرف، وقد تجاوز  التاري  والواقع، وام بذلك ينكر

 ن السوق : "باراو التالية تؤكد اذ  األطروحة ال ائلة ن الع. سوق كهذ  في التروف المعاصر 

وقد كانت ال ر  . (ي.ص -ال رن العشرين) المدار ذاتيا قد بدأ بالموو مع بداية اذا ال رن

اإلقتصادية  لمرضة المميت اذا، في حين كانت األزمة ئالعالمية األولى تم ل المعلم الذي ال يخط

ب يتضمن . تم ل رصاصة الرحمة 1022 – 1010 يتم ل السبا في ذلك في أن السوق المدار ذاتيا

" العديد من العناصر الطوباوية 
59

 . 

( صندوق الن د الدولي والبنك الدولي ت ديداب )المؤسساو الدولية المتخصصة  إصراروالرك أن  .2

ية صنواب إلقتصاد السوق وحصيلة للت رير وال كوماو العربية من خالل التبشير بالديم راط

ب للنمو اإلقتصادي في  طار  اإلقتصادي الليبرالي، والتأكيد بأن الديم راطية سبا ونتيجة معا

فالتاري  اإلقتصادي . الليبرالية اإلقتصادية،  ن اذا اإلصرار مناقض ل  ائق التاري  الصارمة

والبنك الدوليين بصدد ديم راطية الت رير غني بالدروس والِعبر المناقضة لم والو الصندوق 

اإلقتصادي الليبرالي، ذلك ألن ال ور  اإلقتصادية الرأسمالية والتنمية قد ت   تا في غيا  

الديم راطية والتعددية في بلدان عد  منها ت ديداب في ألمانيا زمن بسمار  وفي فرنسا زمن نابليون 

التي رهدتها البلدان " اإلصالح اإلقتصادي"تجار  كذلك فنن . ال ال  وفي اليابان زمن الميجي
                                                           

59
 Kovacs J., Regulative planning , Referat in UNESCO Conference in Budapest 1998, p.1   
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في  طار الرأسمالية أو الليبرالية اإلقتصادية في البرازيل " النمو العارم"العربية والنامية وتجار  

ت ديداب بعيا  الديم راطية وتواصل الن عة السلطوية  إقترنتوفي دول الجنو  األسيوي قد 
60

 .

الرأسمالية  وسيلة، بطبعتها المتطرفة، على الصعيد العالمي اي "الةديدم الليبرالية"و ذا كانت 

إلعاد  ال يوية لتراكم رأس المال والنفي ( المائل لالنخفاض)المعاصر  لرفع متوسف معدل الربح 

يعني، من بين أمور عديد ، " منط ة التخلل"الج ئي لتناقضاتها الداخلية، فنن تطبي ها في بلدان 

ن اإلحتكاراو المتعدية مناطق و بتكار آلياو جديد  لالحتواا واالستعالل تمكا السعي الحتواا اذ  ال

" فائض قيمة تاريخي جديد"الجنسية والبلدان الرأسمالية المتطور  في خلق 
61
ب عالج يمواِ   ل ج ئيا

ونتم اإلرتراكية الديم راطية بعد فشل الليبرالية المعاصر  في  "دولة الرفا "تناقضاو تصدع 

 .المال في عالج اذا التصدع وتناقضاتهقالع رأس 

فرضية في مشروعه االقتصادي الذي ي وم على  بريمروارتباطا بال لول التي طرحها السيد  .5

لمفهوم   الترويجعلى  تستند، "الخطا  الليبرالي الجديد"اساسية تم ل ركنا اساسيا في  مطقل ية

، البد من "ت دم  قتصادي"ألي " منها ضرور  المندوحة"، بنعتبار  privatisationالخوصصة 

يعيشها ( وال ي ال)التساال عن مدى قدر  الخصخصة في  روف االزمة البنيوية التي كان 

االقتصاد العراقي، أي  حالل ال طاع الخاص في العراق م ل ال طاع ال كومي كوسيلة للتعلا 

على اذ  االزمة ومواجهة مشكالو التنمية في  روف بالدنا الراانة 
62

وال يمكن تطبيق ، 

ثرو  "، وكتابه الذائع الصيت دعه يمر .. دعه يامل(: نسبة الى آدم سمي )الوصفة السمي ية 

 ".منط ة التخلل"كمنطلق ل ل مشكالو التخلل والبؤس في بلد من بلدان " األمم

مرجعياو العلى لسلطة االحتالل ال يستند ف ف االقتصادي  من المهم اإلرار  الى أن المشروع .0

التي جرو اإلرار   ليها في الن طة أعال  بل يسعى لتبرير مشروعيته للتطبيق في العراق نترية ال

فمع . في مناطق أخرى واالدعاا بأنها ناج ة ويمكن االستناد  ليها تجار  تاريخيةباالتكاا على 

 " :نيقائل ونيستدرك مأنه  ال، "مشكالو فريد "بأن العراق يواجه   قرار مهندسي اذا المشروع

غطاع اال تراكية الساب ة وجقليح لطةاحات البلدان الرأسمالية، إل لةططا نمتلا المبرم مم البلدان
  .امطظورن

 

 :مةموعتيمتن سم اذ  التجار  الى 

 

التي تم تطبي ها في روسيا  االنت ال مم اال تراكية الى الرأسماليةوالمتعل ة بتجار   المةموعة ارولى

لن ندخل في تفاصيل اذ  التجار  التي طب ت في اذ  . والوسكى ن أوربا الشرقيةاالت ادية وبعض بلدا

والنتائو  هادروسبعض ن نعرض بتك يل لأنها ت تاج الى دراسة مست لة، لكن الذي يهمنا انا البلدان أل

التي تمت انا   الفعلية لعملياو الت ول
63

الدروس المطلوبة من اذ  التجار  التي  استمحصبهدف  

 . في العراق" الجنة الموعود "بصدد عملياو االنت ال الى   إلغناا منتور (المشروع)  ليهايرتكن 

وكما تشير التجربة . معروفة نتائو سلبيةوعملياو بتكاليل اجتماعية اائلة تلك الارتبطت كما معروف ف    

هور بدالب من  و ،راملة اجتماعية-قتصاديةاعن فوضى " اإلصالحاو" تلك أسفروالملموسة، ف د 

وما  ،  هر عشراو الماليين من الجياعفي حينه" المعج  "جرى الترويو لهذ  ، كما "ماليين المالكين"

الى  انا  الخصخصةعملياو  أدتومن جهة أخرى . وحاد رافق ذلك من است طا  اجتماعي واسع

وج منترو يرروج والى والد  طبيعية لطب ة رأسمالية، كما  اائل لل رو  الوطنية، ولم تؤدِ " لهف"

                                                           
60

 ،"الطهج"، (أساسية و ركاالو تطبي ية عربية  ركاالو نترية ) اإلصالح اإلقتصادي واستهداف السوق  ،لؤي أدام: لتفاصيل أنترلم يد من ا 

ب  22، 1000رتاا /21العدد   .والح ا
61

سلسلة عالم . الاالاجغيير  ،أنور عبد الملك: قارن. األستاذ أنور عبد الملك المفكر المصري الراحل ن ن مدينون بصياغة اذا المصطلح الى 

 .(1052المجل  الوطني لل  افة والفنون واالدا ، نوفمبر  :الكويت) (02)المعرفة 
62

االصححات " المصمصة و صالح ياسر حسن، : لم يد من التفاصيل انتر. آخربالتفصيل على اذا السؤال في عمل  حاولت اإلجابة ول د  

 .والح ا 211 ال ال ، صالبا   ،مصدر سابق، ..." االقتصادية
63

سابق، مصدر  ،"...االصححات االقتصادية"المصمصة و صالح ياسر حسن، : قارن" التجار  الناج ة"لم يد من التفاصيل حول اذ   

ج سمالية عبر منهو العالأمن االرتراكية الى الر" ل السعيداالنت ا... "التجار  االوربية : وخصوصا الفصل ال ال  من البا  ال اني والموسوم

 .والح ا 211، ص !بالصدمة 
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لرأسماليين جدد، أي نشوا " تعيين"، بل الى وحلفائهم الم ليين المؤسساو المالية والن دية الدولية

رري ة ضجيلة من  خل أدى كل ذلك الى و. الوقت نفسهفي  ونهابة كومبرادورية رأسمالية  فيلية

من المدقعين،  عريضةئح وفجاو ورراطب او  يمتلكون الج ا األعتم من الدخل الوطني ت ابلهم األثرياا

أعداد الفجاو الهامشية والرثة، حي  تشكل  وارجفاع ةجتماعياال اوالتوتر ا ديادفي النهاية الى  قادمما 

ب   .نسبة الفجاو التي ت يا دون حد الف ر أك ر من ثل  السكان ت ريبا

    

، التي طب ات لبلدان الاربيةومطها الاديد مم ا "البلدان الطامية"فتتعلق بـ  المةموعة الثانيةأما     

را  المؤسساو المالية تطبيق برامو التكييل الهيكلي ت ت حِ  قادف د  ".الليبرالية الجديد  "وصفاو 

 : مايلي في بلورجهايمكن  الطتائج الفاليةمن   ائفةوالن دية الدولية الى 

دفع عجلة االقتصاد لهذ  البلدان عموما بما ي وضاع االقتصاديةلا يقدث أي جقسم جالري ف  ار -

ما ديناميكية االقتصاد ف د  لت مرتبطة بصادراو أف د ب ي النمو االقتصادي ضعيفا، . مامالى األ

وعدا والمنتجاو ال راعية، ( ال ... النفف والعاز )ولية والخاماو ال طاعاو المنتجة للمواد األ

 .جنبي ضعيفا على العمومب ي االست مار األ است ناااو قليلة

فمع تصاعد البطالة . على المستوى االجتماع  فةان لهالس البرامج اناةسات سلبية واضقةأما  -

واكذا . كبير للتروف المعيشية لفجاو اجتماعية كبير  جدهوروساط الشبا  لوحظ أوخصوصا في 

أام متاار ال  ل االجتماعي في اذ  البلدان، وبصفة  من البقالة والتهميش االجتماع صب ت أ

 .والنساا وساط الشبا أمدن وفي خاصة في ال

جااظا ساسية الى رفع الدعم عن طائفة واسعة من السلع االستهالكية األ أدىومن جهة أخرى،  -

الطب او "وتداور مل و  في التروف المعيشية للطب او الشعبية وحتى  مستويات الف ر

رعبية ضد و انتفاضاندالع ذلك بتهور ونمو ال ركاو االجتماعية و ارجبطوقد ". الوسطى

 . سياساو صندوق الن د والبنك الدوليين، في عد  بلدان

التي  األصوليةوضاع االجتماعية ال ركاو المعارضة وخاصة ال ركاو اذ  األ ساعدتوقد  -

ال واعد المست ر  للدخول في مواجهاو واسعة، بعضها مسلح،  –وضاع أي تلك األ –وجدو فيها 

 .البلدانجه   ال كومية في العديد من مع األ

كبير للمديونية الخارجية لهذ   ونموالموازين العامة،  جدهورأدى تطبيق اذ  الوصفة كذلك الى  -

 . البلدان كمتاار ألزمة نمف التراكم االنفتاحي والمرتبف بالسوق الرأسمالية العالمية

ي وقابله االست طا  السياس جااظا    المواجهة، دا ر وجصاعدزماو االقتصادية   األحدا  جفاقاومع  -

. فق السياسي أمام ت والو جذرية بدأب من اكتسا  العملياو الديم راطية طابعا ركليااأل انسداد

قوى " ما يعرف بـ االست طا  السياسي بتنامي قو  ونشاط ماالاحد أتم ل ي فعلى سبيل الم ال

مل و  لل وى  م ابل تراجع وتهميش في العديد من البلدان العربية واإلسالمية" سالم السياسياإل

 .في الساحة السياسية والمدنية الديم راطية

فالسلف : بين مختلل ال وى السياسية صراعاوبنتيجة اذا الوضع ف د عرف المجال السياسي  -

عاد  بناا مشروعيتها،  زمة االقتصادية االجتماعية وال اكمة من ناحيتها عملت على تجاوز األ

ودم رطة الممارسة السياسية والنضال للتعلا على  والمعارضة سعت الى فتح المجال السياسي

عموما من وراا ن داا " سالميةاإل"سالم السياسي والمعارضاو ركليتها، في حين سعت قوى اإل

رض الى نفي جوار أي مشروع ت دي ي يعمل على فصل السياسي عن وممارساتها على األ

م اولة لدان العربية المطب ة لهذ  الوصفة بوتتمي  الساحة السياسية اليوم في العديد من الب. الديني

، وبتهميش المعارضة الديم راطية، العتماد بعضها خياراو عنفية ال ركاو الدينية بعض ت جيم

، وأدى ذلك االجتماعية/وبالم ابل يالحظ سيطر  الدولة من جديد على ال يا  السياسية واالقتصادية

 . بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني كله الى ضياع الل تة المطلوبة لفك االرتبا 

     

، يمكن ال ول أن الخلل يكمن في االنفصال بين الخطاباو التي قدمتها ال وى الجديد  في اذ  وباختصار   

 .البلدان وبين السياساو العملية الملموسة التي طب تها والنتائو الفعلية التي ترتبت عليها
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يعتبراا  غير أنهعن اذ  النتائو المراف ة لهذا الت ول  سائدالمقاب الومن الطبيعي أن يت دث     

فيدعي أنها تض ياو ضرورية من أجل  عاد  بناا اياكل !  "جضقيات ضرورية ولةطها مؤقتة ف ط"

تشير الى أن الخضوع األحادي الجانا لمنطق  التةربة التاريميةبيد أن . ! الح ا فعالة ستتيح تنمية مست لة

صدمة لن تجد لها حالب من تل اا نفسها، بل من خالل  حل ات انةما يةتمعاو في الرب ية يضع المج

تلك الصدماو نشير انا، على سبيل  أسبابومن بين . ته  منطق سياد  الرب ية وتضع حداب له خارجية

 الم ال ال ال صر، الى ان ال  موازين ال وى اإلجتماعية الذي يفرض تعديالب في توزيع الدخل، أو الدخول

في حرو  أو التهيجة لها، أو فتح مجاالو جعرافية جديد  للتوسع االستعماري، أو تبلور موجة من 

 . ال وراو الت انية

 

: السؤال الذي يطرح نفسه ب د  او . ، ثمة جةاليف اجتماعية هائلة جراف  عمليات التقولوباختصار   

 هل أنه يتوجب اعتبارها حتمية، أم ال ؟

 

في مرحلة اإلنت ال،  ؛اإلقتصاد جةييفيتعين  أنه الى" لسلفية اإلقتصادية الجديد ا"يدعو أنصار     

بالتكاليل اإلجتماعية المرتفعة وكأنها أمر  ال بوللمتطلباو الفعالية اإلقتصادية العالية وبالتالي يتوجا 

 .، كما جرو اإلرار   ليه أعال "الهائلة " طبيعي، ت صيل حاصل لهذ  العملية 

 

أنه يتعين التأكيد على خطأ م ل اذا الطرح، ألن التكاليل اإلجتماعية الهائلة للت ول المذكور ال غير    

 :يجوز  امالها لعديد من األسبا ، من بينها

 بالرغم من طبيعة ال وى اإلقتصاد كما هو مارو  يةب أن يمدم المةتم  ويرعى جقورس ،

بل كوسيلة أو أدا  لرفع الفعالية اإلقتصادية و ذا فهمت السوق، ليست كهدف ب د ذاته، . المسيطر 

ب ) ب لتكاليل معينة، لكن ال ينبع التقويلفنن ( ليست األدا  الوحيد  طبعا أن  ييمكن أن يتطلا تناميا

يؤدي ذلك  لى انخفاض مريع لإلنتاج والى تنامي البطالة بمدياو واسعة تضع كل عملية الت ول 

 .موضع تساؤل

 زع هام مم المةتم  وما يرجبط بها مم ف دان الث ة بالمست بل واآلفا إن جردي مستويات مايشة ج 

من ت ل  الدعم اإلجتماعي لعملياو  يراف هاالتوتراو اإلجتماعية وما  جطام ، يؤدي الى التطموية

 .  الت ول، مما يضع موضع المساالة  مكانياو استمراراا أصالب 

 

سمالية التي روجت لشعاراو الديم راطية السياسية الم رونة الت ول في اذ  البلدان ن و الرأ جةربة ن     

 جتماعية مدمر  وخرا   ثارآبلبرالية  قتصادية، أي المفصولة عن الجوانا اإلجتماعية قد أدو الى 

وقد أكدو اذ  التجربة أن . و عاد   نتاجه بشكل موسع الف ر والبؤساقتصادي، أي الى توسيع دائر  

المفصولة عن ال  ل اإلجتماعي تنتو اإلست طا  اإلجتماعي بكل ما يترتا عليه من الديم راطية السياسية 

أنه وبرغم مصاعا  زمة البنيوية والتي أكد فيها علىويبدو من وصفة السيد بريمر ل ل اال. ونتائو ثارآ

ساب ة وت ليال االرتراكية ال لكننا نمتلك الخبر  من البلدان "عملياو االنت ال الى اقتصاد السوق في العراق 
م صودا على عدم االستفاد  من الدروس " راانا"أن انا   ،"النجاحاو البلدان الرأسمالية، الغناا منتورن

فنن تطبيق اذ  الوصفة لن  ع دالبنيوية المتعدد  الص   االزمةوفي  روف . خرينالمستخلصة من تجار  اآل

ونتائو مدمر ، واو ما حصل فعال في  ارثآينتو سوى اإلست طا  اإلجتماعي بكل ما يترتا عليه من 

 .بالدنا

 

 ما ني إذن األنداف الفعلية للمشروع االقتصاد  لولطة االحتالل؟
ليبرالية آيديولوجية يسمح التأمل العميق في األصول الفكرية التي ترتك  عليها  ،بعيدا عن النياو الطيبة    

باالستنتاج بأن األاداف  حتالل الى مكوناتهصادي لسلطة االالتكييل وتفكيك ما طرحه المشروع االقت

 :يمكن بلورتها في ( المشروع)الفعلية لهذا 
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، مما يفتح الطريق أمام رؤوس  رد الدولة مم الق ل االقتصادي وإباادها كلية عم آليات السو  •

 .األموال األجنبية لفرض ايمنها من مواقع قوية، على النشاط االقتصادي الم لي

من خالل  رغام البالد على انتهاج  التدمير المطتظا والتدرية  للقاقات اإلنتاجية المقليةالامل على  •

وأساسا تجار  االستيراد، مما يساعد على غ و السلع ال ادمة من البلدان " ت رير التجار  الخارجية" مبدأ 

لمنتجة لتلك السلع، على المتطور ، التي تمتاز أصال ب در  تنافسية قوية مما يؤدي الى تدمير الصناعاو ا

 .الصعيد الم لي

في بالدنا لضمان خفض معدالو األجور  خل  جيش احتيا   متزايد مم البقالة وجطميته باستمرار •

يتعين أن كان ال  ي ية وتوفير عنصر العمل الرخي  أمام الشركاو األمريكية والمتعدية الجنسية التي 

 ".نت اليةالمرحلة اال"تبارر دوراا في ضمن متطلباو 

لي  بهدف تمويل عملية التنمية ولكن أساسا لتمويل  الامل على جوفير رصيد كا  مم الامحت الصابة •

،  ضافة (المشروع)ت ويالو أرباح ودخول الشركاو المتعدية الجنسية العاملة في بالدنا واي تطبق 

ها الناجمة من عاا المديونية لتمويل وارداو البالد وكذا تمكين السلطة الجديد  من تسديد الت امات

ا   . الخارجية أساسا

فئات اجتماعية جستفيد مم حزمة  "خل "التأثير ف  الاحقات االجتماعية المقلية مم خحل الامل على  •

لهذا المشروع يست  ، من   ن التطبيق الناجح والمضمون. السياسات الت  يتضمطها المشروع االقتصادي

والعمل على خلق الشروط لنشوا وتطور ت الفاو   الفاو االجتماعية الت ليديةبين أمور عديد ، تفكيك الت

اجتماعية جديد ، تتضمن تلك ال وى االجتماعية التي تدافع عن تلك ال  مة من السياساو الجديد  وتكون 

ب سا "  ستراتيجية االنت ال"أساسا أو قاعد  متينة للسلطة الجديد  ولها مصل ة فعلية في استمرار تنفيذ 

 .وصفة المشروع االقتصادي لسلطة االحتالل

 

 اخلالصة

طبيعة  اذ استطتاجاستخالص  نا ذا دفعنا الت ليل والخالصاو أعال   لى نهاياتها المنط ية أمكن    

 ستراتيجية وقوامه أن المشروع االقتصادي لسلطة االحتالل كان يراان ويعمل بشكل ح ي  على  خراج 

التطور الالحق من قبضة ال وى االجتماعية  فاقآاالجتماعية وت ديد /قتصاديةقضايا صنع السياساو اال

، أي الى المستوى الدولي مم ال بالمنتماو االقتصادية "قيادم مركزية خارجية"الم لية، و خضاعها الى 

 . الدولية ومان ي ال روض والمست مرين األجانا والشركاو االحتكارية المتعدية الجنسية

 

السنواو التي تلت الترويو للمشروع، وأمام عدم تبلور  ستراتيجية تنموية وطنية واض ة خالل     

عامال رئيسيا من عوامل بروز العديد من  أصب تالمعالم، كنا أمام عملية تهميش اجتماعية واسعة، 

يعاو االتجاااو بما في ذلك بروز اإليديولوجياو والممارساو المعادية للديم راطية والتي اتخذو تنو

في بعض جوانبها ولي   -مختلفة، من بينها تعا م الن عاو المتطرفة وحرو  الطوائل، والتي ما اي 

. عن اإلقصاا والتهميش الذي عانته ال وى المهمشة سياسيا واقتصادياآيديولوجية  ال تعبيراو  -كلها طبعا

ين عن العملية اإلنتاجية من كل المبعد ،سوسيولوجيا ،يتكون" جتمع التهميشم"فكما او معروف فنن 

حجمها  يت ايد، ويضم فجاو اجتماعية (بفعل جملة عوامل في م دمتها البطالة)واالستهالكية كذلك 

 . باستمرار

 0/2/1002اامة واي أن التعددية السياسية التي نشأو في بالدنا بعد  ا ةاليةومن المفيد االنتبا  الى     

مةاليم في الواقع  أفر تاالوحد، قد " ال ائد"ال    الواحد و على ان اض النتام الدكتاتوري وسلطة 

يضم مجموعة واسعة من " المةال الديم را  "بـ واو ما يمكن تسميته  المةال االول. سياسيين مختلفين

تكاون ما يمكن تسميته بالمجتمع المدني، أما ( اح ا  وقوى سياسية واجتماعية متنوعة)الفاعلين السياسيين 

منعا ألي التباس البد من التأكيد على أن اذين المجالين يعتمدان في تصنيفهما . المةال الديط هو ف الثان 

سياسية رم ية فلكل مجال رموز  ورجاله وتواريخه واركاله السياسية التعبيرية /على م ايي  ث افية

 . ومطالبه وتطلعاته واادافة المختلفة
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ن أن يساعد على تجاوز المشكالو الفعلية فننه ساام في بدال م( المشروع) ن اذا : ملخ  ال ول    

ب ألاتعميق  ومن انا يمكن ال ول . زمة البنيوية، ون لها  لى مديااو جديد ، وفاقم تناقضاتها المتوتر  دوما

  .إن للتاريخ خيباجه الت  ال جرحا: أيضا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


