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في أول اعتـراض من نوعه بـدعوى
عقوبات يفرضها االحتاد األوروبي
عـلى سوريـا أعـلنت حـكـومة إقـليم
جــبل طــارق احـتــجــاز نـاقــلــة نـفط
عـمالقـة لالشتـبـاه في كـونهـا تـنقل
نـفــطـا خـامـا إلـى مـيـنــاء بـنـيـاس..
وبـــالـــتـــزامن مع هـــذا االعـــتــراض
للـناقلـة االيرانيـة  صدرت اشارات
قوية من واشنـطن عبرت عن سعي
ـتحدة االمـريكيـة لقيادة الواليات ا
حتالف عـسكـري بحـري في مناطق
( اخلـلــيج الـعـربي ومـضـيق هـرمـز
وخــلـيج عــمــان  وبـحــر الــعـرب)  
االمـر الذي يـجعل أهـداف وطـبيـعة
مـثل هـذا الـتـحـالف مثـيـرة لـلـجدل
خـاصـةً مع تـصـاعـد الـتـطوّرات في
مـوضـوع الــعـقـوبـات االقــتـصـاديـة
االمريـكيـة ضد طـهران عـلى خلـفية
ــلف الـنــووي االيـراني  في وقت ا
تـخــتـلف فـيه وجــهـات الـنــظـر بـ
ـنطـقة عـلى خلـفيـة مواقـفهم دول ا
مـن طــــهــــران بــــ مـن يــــرغب في
حـصــارهــا ومن يـرتــبط بــعالقـات
مـــعــهـــا جتــعـــله مــتـــرددا أو حــتى

رافضا أليّ مبادرة ضدها.
إعالن سعي واشنـطن لتشـكيل هذا
الـتحـالف الـبحـري جـاء على لـسان
ــشــتــركــة رئــيس هــيــئــة األركــان ا
األمـريـكـيـة اجلـنـرال دانـفـورد غـير
أن هــذا األخـيــر لم يــعط تــفــاصـيل
كــثــيــرة بــاسـتــثــنــاء أن الــتــحـالف
راقـبة واالسـتطالع سيـركز عـلى ا
دون حتـــديــد الـــدول الـــراغـــبــة في

شاركة في هذا التحالف. ا
ـــتـــحــدة وقـــد ســـبق لـــلـــواليـــات ا
االمـــريــكــيـــة ان شــكــلـت مــثل هــذا
الــتـحــالف الـبــحـري في 6حـزيـران
 2012عـنــدمــا اعـلـن وزيـر الــدفـاع
االمــيــركي االســبق لــيـون بــانــيــتـا
خالل قــــمـــة فـي ســـنــــغــــافـــورة ان
ــتـحــدة سـتــعـيــد نـشـر الــواليـات ا
القسم االكبر من اسطولها البحري
بــاجتــاه احملــيط الــهــاد بــحــلـول
العام  2020في اطار استراتـيجية

عـســكـريـة جــديـدة تـتــمـحـور حـول
اسـيـا.  وقـال بـانيـتـا ان قـرار نـشر
مزيد من السفن في احمليط الهاد
بــالـتــوازي مع تـعــزيــز الـشــراكـات
ـنـطقـة يـندرج في الـعـسـكريـة في ا
سـيــاق جـهــد "مـتــعـمــد" يـرمي الى
تـفعـيل الدور االمـيركي في مـنطـقة
تحدة. ستقبل الواليات ا حيوية 
واوضح بانيتا في ذلك الوقت  انه
"بــحــلــول الــعـام 2020 فــان حـجم
الــقــوة الــبــحــريــة االمــريــكــيــة في
احمليط الهاد سيرتفع بنسبة 50
ـئــة وذلك بـتــحـويل مـا نــسـبـته بـا
ـئـة  من الـقـوة ـئـة- 40 بـا 60 بـا
الــبـحــريــة االمـريــكــيـة فـي احملـيط
االطلـسي لصـالح احمليـط الهاد "
ـا يـشـمل ست حـامالت طـائرات
اضــــافـــة الى اكـــثـــريــــة ســـفـــنـــنـــا
وغـواصــاتـنــا"  بــحـسب تــصـريح
بانيتا .. وتضم البحرية االميركية
حـالـيـا حوالى 285 قـطعـة بـحـرية
متنـوعة ومتطـورة  ينتشـر نصفها
حاليا في احمليط الهاد  أي على
ناطق الـتي سيغـطيها مقربـة من ا
التحالف البـحري اجلديد( اخلليج
الـعــربي ومــضــيق هـرمــز وخــلـيج
عــمـــان  وبــحـــر الـــعــرب)  وتـــعــد
الــتــرســانــة الــبــحــريــة االكــبــر في
العالم سواء من حيث العدد أو من
حيث الـتطـور التـكنـولوجي فضال"
عن الـقـدرات الـتـدمــيـريـة الـكـبـيـرة
الـــتي تــتـــمــتـع بــهـــا مــنـــظــومــات
الـتـسـليح الـتي تـتـمتع بـهـا الـقطع

البحرية االمريكية .
 وكـان تـقـريـر سـابق نـشـره مـعـهـد
الــــســــيــــاســــة االســـــتــــراتــــيــــجي
Australian Strate-))األسـتـرالي
gic Policy Institute    (
 ? ASPI)قـــد أشــــار إلى ســــبـــاق
التـسلح اجلـاري في آسيـا: "يجري
الـيـوم حتـديث وتـوسـع عـسـكـريان
مــلـفــتـان لـلــنـظــر عـلـى مـدى قـوس
ـتـد من بـاكـسـتـان والـهـنـد حـتى
الــيـابــان مــروراً بــجــنـوبـي شـرقي
آسيا." مـشيرا" الى تصـاعد متدرج

لـلــقـوة الـبـحــريـة االمـريــكـيـة حـول
الـــصــــ خـــصــــوصـــاً أســــاطـــيل
الــغـــواصــات في مــنــطــقــة آســيــا-
. فـي مـــــؤشـــــر احملـــــيـط الـــــهـــــاد
اسـتـراتـيـجي عـلى نـوايـا امـريـكـية
لـلــضـغط عــلى الـعــمالق االسـيـوي
وذلك بـإبــقـاء مـســافـة من الــتـفـوق
االســتـراتــيــجي لـصــالح الــواليـات
ـــتـــحــــدة االمـــريـــكــــيـــة من خالل ا
سـيــطـرة اســاطـيـلــهـا عــلى الـطـرق
الــبـــحــريـــة احملــاذيـــة لــلـــســواحل
الـشرقـية واجلـنـوبيـة للـص وهي
طــرق وصـول الــنـفط الـى الـصـ !
وهـو مــا سـنــحـاول الــقـاء الــضـوء
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سوف تبـقى معاضل ايـصال النفط
اخلـــام من مــــنـــابـــعـه في الـــشـــرق
ــــنـــاطق االوسـط الى مــــخـــتــــلف ا
تقدم الشغل الصناعية في العالم ا
الشاغل للمخطط االستراتيجي

وصــــنـــــاع الــــقــــرار فـي الــــعــــالم .
وتــســتـــحــوذ طــرق ومــســالك نــقل
النفط البحرية على االهتمام االكبر
واالبـرز الســيـمـا بــعـد الـتــهـديـدات
ـــضـــائق الـــتي تــــتـــعـــرض لـــهـــا ا
ـــائــيــة الـــدولــيــة ذات ـــمــرات ا وا
األهـميـة اإلستراتـيجـية مـن اخطار
مــخــتــلــفــة قـــد تــؤدي الى عــرقــلــة
ـــراكــز انــســـيـــابــيـــة الــنـــفط الى ا
الصناعية في اوربا غربا" واليابان
والص وكوريا اجلـنوبية شرقا" .
فـالــتـهــديـد بــإغالق مـضــيق هـرمـز
وأخــطــار احلــرب فـي الــيــمن قــرب
ـندب  بـاتت أمور ال مضـيق باب ا
ــكن الــســكــوت عــلــيــهــا من قــبل
ـستفيدة وصاحبة القوى الكبرى ا
ــصــالـح الــدولــيــة في اســتــمــرار ا
االنــــســــيـــــاب اآلمن لــــلــــنـــــفط الى
األسواق االوربية واآلسيوية .  وال
يخفى على أحد أن الـتزود بالطاقة
شــديــد االرتــبـــاط بــاألمن الــقــومي
لـلـدول كـافـة وبـنـمـوهـا وبـقـدراتـها
الـعـسـكـريـة. فـلـو تـوقف أو أعـيق
الـــتــــزود بـــالـــنـــفط  ألي دولـــة من

الـــدول الـــيـــوم لـــوقــــعت في وضع
حرج وتعرضت للـشلل واالختناق.
ومن هــــنـــا فــــان تـــأمــــ الـــطـــرق
ـــضــائق ــمـــرات وا ـــســالـك وا وا
الــبـحــريـة عـاد  لــيـفــرض أهـمــيـته
االستراتيجية على القوى البحرية
ية ية  حيث أن التجارة العا العا
عـبر الـبحار والـطرق الـبحـرية هي
أيـضـاً هـدف لنـظـام سيـطـرة تـعمل
تــــلك الــــقــــوى الــــبـــحــــريــــة عــــلى

ترسيخه. 
ي إن الــتــصــور الـعــســكــري الــعـا
لألطماع االمـريكيـة اجليوسـياسية
تــكـشــفه أكـثــر فـأكــثـر الــتـحــركـات
والـتـطورات الـعـسكـريـة االمريـكـية
في الــــشـــرق االوسط ومــــنـــطــــقـــة
اخلـلـيج الـعربي مـنـذ الـعام 1991
ومـــرورا" بــالــعــام ) 2003احــتالل
الــعــراق) وصــوال" الى مــا يــجــري
الــيـوم من حتـركـات عـسـكـريـة ازاء
ايــران وســوريـــة  بــاإلضــافــة الى
مـنـظـومـة االتـفــاقـيـات االمـنـيـة مع
ـنطـقة (دول مـجلس عدد من دول ا
وزيـادة حدة الـتعـاون اخللـيجي)  
الـــتــســـلح وتـــنــوع الـــتـــحــالـــفــات
الـعــسـكـريـة  مــسـتـنــد الى شـبـكـة
اتـفــاقــيــات عــســكــريــة قــائـمــة في

نطقة .  ا
ــســتــهــدف من كل ذلك يــؤكــد أن ا
خـلف ذلك كــله عـمــالـقــة أوراسـيـا:
ــا الـهــنـد  روسـيــا والــصـ ور
وهـو ايـضـا" صـراع مـتـصـاعـد ب
مـــنــتـــجي الـــنـــفط(امـــريـــكــا ودول
اجملـــلس الـــتـــعـــاون اخلـــلـــيـــجي)
ومــــنـــتـــجـي الـــغـــاز(ايــــران قـــطـــر
ـكـنـنـا فـهم وروسـيـا) . ومن هـنـا 
اسباب الـتمنع الـصيني والروسي
واحلياد الهندي ازاء ما يجري من
حتـركـات دولـيـة بــقـيـادة الـواليـات
تـحدة ازاء سوريـا وايران . لذلك ا
تـــقف الـــصــ وروســـيـــا وإيــران
الــــيـــوم عـــلـى رأس مـــحـــور أورو
ـواجهة آسيـوية في طور الـتشكل 
ــــتــــحــــدة والــــقــــوى الـــــواليــــات ا
نعها من الوصول تحالفة معها  ا

والسيطرة على قلب آسيا.
ـتــحــدة قـطع وحتـاول الــواليــات ا
جـمـيع الــطـرق الـتي تــزود الـتـنـ
الصيني بالـنفط من خالل التعاون
الــنــفــطي عــبــر- اآلســيـوي والــتي
تـــصل مـــبـــاشــرة إلـى الــصـــ من
مـرات البـحريـة التـقلـيدية خـارج ا
ــراقــبـــة من جــانب الـــعــطــوبـــة وا
البحـرية األميـركية. فـكل االتفاقات
عــبــر- اآلســيــويــة حــول الــطــاقــة
كـأنــبـوب غــاز إيـران- بــاكـســتـان-
الــهــنــد تــعــتـــبــر مــتــعــارضــة مع
ـــصـــالح األنـــكـــلـــو- أمـــيـــركـــيــة ا
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وبـرنـامج حـلف األطـلـسـي للـتـحـكم
بـــأوراســــيــــا. ويــــولي األســــطـــول
األميركي في احمليط الهاد أهمية
إسـتــراتـيـجــيـة جلــزيـرة غـوام  في
احمليط الـهاد ولـهذا فـإنهـا تعزز
تعاونـها مع أستـراليا وسـنغافورة
والــفـــيــلــيــبــ والــيــابــان من أجل
. وفي هذا استكمال تـطويق الص
الصـدد فإن قضـية صـواريخ كوريا
الشمالية النووية تستخدم كذريعة

 . زيد من تطويق الص مثالية 
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لغـرض التـحكم بـالبـحار والـتجارة
ية و تطويق عمالقي أوراسيا العا
الــصـ وروسـيـا تـسـعى الـواليـات
ـتــحـدة الــيـوم لـتــشـكــيل مـا بـات ا
ة) عو يعرف بـ (القوات البحرية ا
ــتــحــدة. فــقـد بــقــيــادة الــواليـات ا
صـرح األميـرال مـايك مـولن رئيس
ــشـتــركـة األمــيـركــيـة أن االركـان ا
ــتــحــدة حتــاول بــنــاء الــواليـــات ا
"أسـطـول من ألف بـارجـة" لـلـتـحـكم
ـــــيــــــاه الـــــدولـــــيـــــة . و هـــــذه بـــــا
اإلســتـراتــيــجـيــة في نــهـايــة األمـر
تــعـني انــدمـاج الــقـوات الــبـحــريـة
حلــلف األطـلـسي وقـوات الـبـحـريـة
لــلـــحــلـــفــاء اآلخـــرين في "شـــراكــة
ـية"- الـعـبارة لـلـبحـرية بـحـرية عـا
األمـــيــركــيــة - تـــوحــد "األســاطــيل
والــشـــرطـــة الــبـــحـــريــة والـــقــوات
ــرافئ الــبــحــريــة ومــســتــثــمــري ا
ـؤسـســات الـتـجـاريــة الـبـحـريـة وا
ـــنــظــمــات وكــثــيـــراً غــيــرهــا من ا
احلكـوميـة وغيـر احلكـومية." وهي
اســتــراتـيــجــيـة هــدفــهــا االسـاسي
تـطــويق مـراكــز الـقــدرة االسـيــويـة
ا ـتـمـثـلـة بـالـصـ وروسـيـا ور ا
الـــهــنـــد ..  وهــذا مـــا يــهـــدد تــزود
الص بالـطاقة كما يـهدد التجارة
الـدولـيــة بـ إفـريـقــيـا و أوراسـيـا

عبر احمليط الهندي. 
ــنـــاطق الــتـي شــهــدت أمــا أولـى ا
تـطـبـيق هـذه اإلسـتـراتـيجـيـة فـهي
اخلــلـيج الــعـربي ومــيـاه إفــريـقــيـا
الـشـرقـية وبـحـر عُـمان. ولـقـد أشار
األمــيـرال مـولن أيــضـاً إلى أن هـذه
ـية تـضم في الـقـوة الـبـحـريـة الـعـا
عـدادهـا  45عــمـارة حــربـيــة تـعـود
بـغــالـبــيـتـهــا إلى حـلـف األطـلـسي
وهي مـنتـشـرة في اخللـيج الـعربي
وميـاه الـشرق األوسط . وقـد اطلق
عــلى هــذه الـقــوة تـســمــيـة (الــقـوة
152) ( Joint ــشـتــركـة الــواجب ا
 Task Force (JTF)تـضـم قـطـعـاً
انية حربيـة إيطاليـة وفرنسيـة وأ
وتعـمل في اخللـيج العـربي  ومقر
ـا له قـيــادتــهـا فـي الـبــحــرين . و
داللــــته أن تـــكــــون وحـــدة "الـــقـــوة

ـاركــســيــة وكــمـا هي الــشــيـوعـي وا
احلــــال في حتــــر حــــزب الــــبــــعث
ـا اقــتــربــنــا قـلــيالً من وافــكــاره  ر
قاعدة يرددهـا العراقيون ويـختلفون
في تـفـسيـر اسبـابـها وهي تـلك التي
ـلـكي افضـل العـهود تعـتـبر الـعـهد ا
السيـاسية ,رغم ان من عاش في ذلك
الـعــهـد كـان اليـرى نــظـامـاً اسـوأ من
ـراسيم ذلك الـنـظام السـبـاب مـنـهـا ا
الـتي اصـدرهـا رئـيس الـوزراء انذاك
نــوري الــســعـيــد بــتـعــطــيل احلــيـاة
احلـزبـيـة واغالق الصـحف احلـزبـية
والسـياسيـة للمـعارضة ,بل انه اقدم
عـــــلى اشـــــرس قــــرار ال دســـــتــــوري
ـعــارض الــسـيــاسي من بــتـجــريــد ا
اجلنسيـة العراقية وقد فـعلها عندما
اصـدر مـرسـومـاً بتـجـريـد اجلـنـسـية
الــــعــــراقــــيــــة عـن مــــجــــمــــوعــــة من
الشـيوعـيـ حضـروا مـؤتمـراً خارج
الــعــراق وكــان من بــيـنــهـم صـديــقي
ـناضل كـاظم السـماوي الـشخـصي ا
رحــمـة الـله عــلـيه رغم هـذا فــسـمـعـة
ـــلــكي تــرقى الى مــشــارف الــعــهــد ا
ـثالية والـسبب هو ذاته هو الدولة ا
ــلــكي كــان يــتــحـرك في ان الــعــهـد ا
نـطاق الدولـة االجتمـاعيـة التي ليس
لــهـا نـظـريــة تـعـمــمـهـا بـالــقـوة عـلى
الــــنــــاس كـــــمــــا حـــــدث مع احلــــزب
الـشـيـوعي عام 1959 وحـزب الـبعث
عـام 1963 والـقـومــيـ الـنـاصـريـ
عــام 1964 من خالل مـــبــدأ االحتــاد
االشـتـراكي. وهـكذا دخـل العـراقـيون
في الــفخ عــنــدمـا اســتــبـدل الــنــظـام
ــــلـــكـي االجـــتــــمـــاعـي بـــالــــنـــظـــام ا
اجلـــمــهــوري الــســيــاسي ,فــأحــتــدم
الـصراع ب الـشيوعـي والقـومي
واي مــنــهم ســيــكــون صــاحب احلظ

ســابــقـاً والــعــراق ســابـقــاً وســوريـا
حـالياً والـسعـودية معـها تسـير على
نظرية عمل مستقاة من اآليدولوجيا
الــكـبــرى اسالمــيــة ام مـاركــســيـة ام

قومية. 
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ــكن ان نــضع وفـي هــذا الــســيــاق 
الـدولة الـسعـودية والـص وفـيتـنام
في خانة الدول السياسية اخلاضعة
لـــبــرنــامـج مــحــدد بـــاآليــدولـــوجــيــا
ـــســــتـــخـــدمــــة في هـــذا الــــنـــظـــام ا

السياسي او ذاك. 
هـــذه مـــحـــاولـــة لـــتــرســـيـم احلــدود
الـفكريـة للدولـة السيـاسية والـتركيز
ـطــروح هـنـا ـعــنى اجلـديــد ا عــلى ا
ونعـني به الـدولـة االجتـمـاعـية وهي

خلوُ من اي تأثير آيدولوجي. 
امـا تــسـمـيـتــهـا بـاالجـتــمـاعـيـة فألن
اجملـــــتـــــمع حـــــر فـي اخــــتـــــيـــــاراته
السـيـاسـية واحلـزبـيـة اال اذا حرمت
الـدولـة االنـتــمـاء الى حـزب او فـكـرة
تـعتبـرها معـادية لهـا كما كـان العهد
ـــــلـــــكي فـي مـــــوقـــــفه مـن احلــــزب ا

سـيــحـتّج اكـثـر من اصــبع مـتـسـائًال
وكــيف التـكــون الـدولــة سـيــاسـيـة ??
ي. وهي نتاج الفكر السياسي العا
انـهـا لـعـبـة االلـفـاظ أم لـعـبـة الـكـتّاب
الذيـن يحـلـو لـهم أن يأتـوا بـاجلـديد
ســـواء كـــان جـــديــدهـم مــتـــنـــاســـقــاً
مــتـنـاســبـاً مع الـعــرف الـعـام ام كـان
نـاشزاً خارج قـوان الـدولة. مـانريد
تـأكـيـده ان اننـا وبـعـد بـحثٍ اسـتـمر
اكـثـر من ثالث سنـوات تـوصلـنا الى
مــايـؤيـد فـرضـيـتـنـا بـأن هـنـاك دولـة

اجتماعية ودولة سياسية. 
ـيـز امــا الـطـريق لــلـوصـول الـى مـا
, الــدولــتــ فــأظــنه ســهالً مــيــسـوراً
فــالــدولـة االجــتـمــاعـيــة لــيـست لــهـا
ـعنى فـلـسفـة او نـظـرية فـكـريـة او 
انــهــا ال تــضع غــطــاءاً آيــدولــوجــيـاً
تــسـعـى لـفــرضـه عـلـى اجملـتــمع ,اي
انهـا دولة خارج اآليـدولوجيـا وبهذا
الـفــهم تــصـبح الــدولـة االشــتـراكــيـة
والـدولة الـبعـثيـة والدولـة االسالمية
ـاذج شاخـصـة لـلـدول السـيـاسـية.
وعـلى االرض فــاالحتـاد الـســوفـيـتي

عـارف على الـسن ولم يحـتج وزيـر ا
هــذا الـســلـوك بل كــان عـلى الــعـكس
عـــونــــاً لـــرجـــال االمن عــــلى اتـــمـــام
مـهـمـاتـهم الـقـمـعـيـة يـسـتثـنى وزراء
رفضوا هذه الـسياسية امـثال محمد
ــلـكي رضى الـشــبـيــبي في الـعــهـد ا
واســــمـــاعــــيـل عــــارف في الــــعــــهـــد
اجلـمهوري  لـقد انـتهت احتـجاجات
الـطلـبة في عـهدنا غـير الـزائر حـالياً
وقـد غــابت االحـزاب الـوطــنـيـة الـتي
حتـرك الـشــارع فـاسـتــبـد بـالــسـلـطـة
رجـال اسالمـيـون قـادمـون في بعض
االحيان من وراء احلدود وهؤالء اذا
اعتقلوا محـتجاً غيبوه الى االبد فال
احـد يعـرف االن اين يعـتقل ابـناؤهم
الــذين التـسـاوي افــعـالـهـم اجلـرمـيـة
ـا تـسـمى اجلـنـحة ال سوى احلـكم 
اكـثـر كـان رجـال الـقـانـون في الـعـهد
ــلـكـي وهـو احملــامـون او الــقـضـاة ا
يـحتجـون وقد يـستقـيلـون اذا اعتقل
شـاب دون الــسن الــقــانـونــيــة وكـان
الفقيه الدستوري عبدالرحمن البزاز
قــد اسـتـقــال من كـلـيــة احلـقـوق عـام
 1956احــــتــــجـــــاجــــاً عــــلى مــــوقف
احلـكــومـة الــعـراقــيـة في عــدم ادانـة
الــعــدوان الـثالثـي عـلى بــور سـعــيـد
وتدمير قنـاة السويس وكنت شاهداً
علـى ذلك لكن مـوقـفـاً كهـذا لم يـتـكرر
االن فـــقــد صــار احملـــســوبـــون عــلى
الــقـضــاة جــزءاً من رجــال الـســلــطـة
التـنفيذيـة يأتمـرون برئيس وزراءها
ـة تـلـفـونـية وكـنت شـاهـداً عـلى مـكا
بـ رئـيس الـوزراء ورجـال الـقـضاء
تختص بقضايـا االعتقال والتصرف
ضـد حـركة سـياسـيـة معـارضة  ومن
ــظــاهـر الــتي اخــتــفت في عــهــدنـا ا
ـدعي الـعام لم يـعد يـقوم الـقائم ان ا
بــواجـــبـه في طـــلب الـــتــحـــقـــيق مع
اخلـارج عـلى الـقانـون وهي مهـمة
خــاصـة به ولـهــذا فـقــدت الـدولـة من
يدافع عـنـها دسـتـورياً وهي تـتـباكى
على احليـاة الدستوريـة ان الدستور
الـعـراقي احلـالي تـشـيع مـنه انـفاس
لـيــبـرالـيــة لـكن احلــيـاة الـســيـاسـيـة
القائمة مـازالت ثورية صرفة العالقة
ا يقتضي لها باحلياة الدستورية 
ان يـتـحـرك مــجـلس الـقـضـاء االعـلى
احملـترم بالـطريقـة التي كان الـقضاء
ــلــكي وبـعض يـتــحــرك في الـعــهـد ا
الـــعــهـــود الـــتي تـــنــتـــمي الـى عــالم
الــدســتـور ولــيس لــعــالم االجــتــهـاد

الشخصي لرئيس الوزراء  

والـقوة في نـشر افـكاره عـلى حساب
ا ادى الى حدوث صدامات االخر ,
وســـقـــوط ضــحـــايـــا وانــقـــســـامــات
اجتـماعـية مـازالت تـأثيـراتهـا قائـمة

حتى اآلن.
اذا يـحن العـراقيون بـشكل عام الى

لكي?? النظام ا
ســيــكــون جــواب بــعــضــنــا انه كــان
االفضل وهـنـا يـختـلف الـسيـاسـيون
ومـراقـبـو احلـركـة االجـتـمـاعـية عـلى
لكي نوعية هذه االفضـلية فالنظام ا
كـان مــرتـبـطـاً بـاالحالف الـعـسـكـريـة
حـــــتى ســـــمّـي احلــــلـف االمــــريـــــكي
الـبـريطـاني الـبـاكـسـتـاني الـتركي ب
ـلــكي كـانت حـلف بــغـداد والــعـهــد ا
قــاعـــدته االقــتــصـــاديــة تـــقــوم عــلى
حتالف االقطـاع وشيوخه مع شيوخ
السياسة في بغداد ولم يكن شي من
الـعـدالــة االجـتـمــاعـيـة مــتـوفـراً وقـد
شكل تـأسيس االمن العـامة اخلاصة
ـراقــبـة واعـتـقـال الـسـيـاسـيـ في
ــعـــارضــة صــدمـــة لــدعــاة احـــزاب ا
اللـيـبرالـيـة ورجال احلـركـة القـومـية
عـلى الـسـواء  وكـانت الـدولـة تواجه
بــعـنـف غــيــر مــبـرر اي تــعــبــيــر عن
احـتـجـاج ســيـاسي يـقـوم به ثـلـة من
الــــــطـالب الــــــصــــــغــــــار في احــــــدى
الـثانـويات فـيتـحول اعـتقـال الطالب
الى ورطة سـيـاسيـة تـقع بهـا الـدولة

عارضة.  وتستثمرها ا
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ولم تعالج احلكومة انذاك بحكمة او
بــأبــويـة احــتــجـاجــات ابــنــاءهـا في
ــدارس الــثــانــويــة ويــتـذكــر كــاتب ا
السـطور انه اعـتقل وكـان مدرساً في
ثــانــويــة الــرمــادي ومـــعه طالبه في
ــتــوســطــة ومــكــثــوا في الـــدراســة ا
مـعتـقل جـلـوالء مـايـقرب مـن عام في
سلطـة ثورية جاءت لـتصحح اخطاء
ـلــكـيـة وذلك في عـام 1961 الـدولـة ا
رغم ان قـوانـ الـسجـون فـي العـالم
راهـق وصـغار السن تمـنع وضع ا
الى جـانب مـعتـقلـ كبـار وفي غرف

واحدة وحمامات واحدة . 
فأذا حدث هذا في الـعهد اجلمهوري
وهو االفضل فماذا كان يحدث داخل
ـلـكي وكوى االمن مـعـتقالت الـعـهد ا

العامة ?? 
ـــلـــكـــيـــ وال احـــد من ال احــــد من ا
ـكن له ان يـبـرر هذه اجلمـهـوريـ 
الــسـيــاســة الــتي تــخــشى من طالب
صغار فتزجـهم في االعتقال مع كبار
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ا سيحصل أما الباقي فكله توصيف ودراسة معطيات  همة االصعب في السياسة هي التنبؤ  ا
شكـلة احلقـيقيـة في ذلك ان هنـاك جماهـير تريـد منك ان تتـنبأ وغير ذلك من االمـور البسـيطـة  وا
ـسـتـقـبل كـمـا تـريـده هي ولـيس كـمـا تـراه انت  وهـناك جـمـاهـيـر تـصـدق مـثال تـصـريح الـسـيد بـا
روحاني األخيـر (( ان امريكا وبريطـانيا ستندمـان على حجز السفـينة االيرانية )) وهـناك جماهير
تترك كـل مقاالتك ومقاالت غيرك لتصدق كاريكاتير تتصافح فيه امريكا وايران من حتت االرجل 
وهـنـاك جمـاهـير تـريـدك ان تـقول ان الـتـحالف االسـرائـيـلي (اجملوسي) لـتـدمـير االسالم في ذروته
ولـذلك لن تـضـرب امـريـكـا ايـران وهـكـذا اســرائـيل  وال ادري حـقـيـقـة هل ان حـمـلـة هـذه االفـكـار
ـدمرة هي كلها حلقة من حلقات برامج يتصـورون ان كل هذه البوارج والطائرات وهذه العقوبات ا
الكامـيرا اخلفية او النكتة  وهكذا كنت اسـأل ايام التحشد االمريكي االوربي العربي على العراق

والناس تقول انها لعبة فأقول هل رأيتم لعبة يشترك فيها اكثر من مليون جندي.
ـاضي بعـنـوان (اصول الـبحث الـعـلمي) وكـنت اركـز على الـقيت مـحـاضرة في تـسـعيـنـات القـرن ا
ـكن ان يـتوصل الـى استـنـتـاجات واقـعـيـة  وجـدت طلـبـتي غـير حـياديـة الـبـاحث الـتي بدونـهـا ال 
فرفـعوا وسألت من مـنكم يـؤمن بالله مرتاحـ للـفكرة فـسألت : من مـنكم يؤمن بـالله فـليرفع يـده 
وان محمـدا (هو) رسول الله (قصدت بهو انه الوحيد ) فـرفعوا اال واحدا لكونه مسيحي ..فسألت
من مـنكم يـؤمن بقـدسيـة البـقرة ?? فلم يـرفعـوا ..فسـألت من منـكم لديه اسـتعداد ان يـفكـر بقـدسية
ليون ?? فلم يرفع احد يده. فقلت لهم ان غاندي ونهرو وعشرات االالف البقـرة ولو بنسبة واحد با
من الـفالسفـة والعـلـماء الـهنـود وهم جزء من  600ملـيـون انسـان يؤمـن بقـدسيـتـها فـهل كل هؤالء

اغبياء ??.انهم ولدو وآبائهم يقدسونها
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كل ما نـقدسه قدسنـاه ألن ابائنـا قدسوه ويـقول احلديث الـنبوي الـشريف ((ما من مـولود إال يولد
ـجسـانه )) وبـالـتـالي فـنـحن لم نـخـتـر مـقـدسـاتـنا عـلى الـفـطـرة فـأبـواه يـهـودانه أو يـنـصـرانه أو 
ذهب) وبالـتالي فأن احلياد الـعلمي مطلـوب فعندما ابـحث في الصراع العربي الدين  ا (القومـية 
الـصـهيـوني انـسى اني عـربي وأن الـصـهـيـونـيـة اغـتصـبت ارض فـلـسـطـ كي اكـون مـحـايدا وأال
ان ان امـريكا سـتدمر سأضر اهـلي وناسي وأجـعلهـم يصدقـون الفيـديو الـذي نشر مع اغـلظ اال
ايـران يوم الـرابع من تـمـوز . عـليـه ايهـا االخـوات واالخـوة علـيـنـا ان نـنزع خـواتـمـنـا عنـدمـا نـحلل

خصوصا عندما نحلل امرا له عالقة وثيقة بحاضر ومستقبل عراقنا احلبيب
قـلت لـكم في مـقـال في ايـار ان صـاحب االطالقـة االولى سـتـكون ايـران  وقـلت لـكم ان الـعـقـوبات
ـتواليـة هندسـية  وكذلك قـلت ان امريكـا ستحـاول التملص مـن الرد على اي حترش ستتـصاعد 
ايراني ألـنـها تعرف ان مـصلحـتها ستـتحقق باحلـرب االقتصـادية االقل كلفـة واالكثر تأثـيرا  كما
قـلت ان ورقة مـضيق هـرمز ان لـعبـتهـا ايران فأنـها سـتحـقق ألمريـكا حتـالفـا دوليـا معـها وهو جل
ـضيق  وقد الحـظت ايران ان االجنرار احالم امريـكا  وقد حـققتـها لهـا ايران بتـحرشـاتها في ا
ـضي في طريق العـقوبات االقـتصادية الى ردود االفعـال ليس من خيـارات امريكا  وأنـها قررت ا
الـذي قلت سـابقـا انهـا ستـشمل كل شيء ومـنهـا الفـستق والـكافـيار والـسجـاد بل قد تـقيم حتـالفا
امنيـا اقتصـاديا ضد حتى جتـارة اخملدرات . وستـتف بالـعقوبـات ليكون لـيس حزب الله الـلبناني
محظـورا على احلكومة اللبنانية التعامل معه  بل ان هـناك حكومات اخرى سيجري حظر تعاملها
مع احزاب وقوى مـوالية ال يران لديها  بل ستعمل على دعم ومراقبة تنفيذ االمر الديواني االخير
تعلق باحلشد الـشعبي . قال مكيا فيلي قبل ستة قرون (( اذا اردت ان هدي ا للسـيد عادل عبد ا
تــقـاتل فال حتــسب كم لــديك من جــنــد وسالح بل احـسـب كم في خــزائـنك من ذهـب)) وأني والـله

اراها وجهت للعراق سابقا  وتوجه ال يران ومعها العراق حاليا .
اخيـرا ارجو من كل من يـهمه األمـر ان ال يسـتمع الى تـصريـحات تـرامب التي يـنثـرها هـنا وهـناك
وأنه مستـعد للمفـاوضات دون شروط مسبـقة فأنها لـيست اكثر من حتسـ سمعة فالـصياد يتف
ــضي ســيف الــعــقـوبــات في حلم في اخلــداع  وتـرامب مـن خالل ذلك يــريـد كــسب الــوقت كي 
الشعـب االيراني وجيشه  وايران تعلم انه سيجلس على الـطاولة دون شروط مسبقة ويبدأ بعرض
ـفاوضات ولن يـرفعهـا مطلـقا  ولو ان واد االثنـي عشرة  ولـذلك اشترطت رفع الـعقوبـات قبل ا ا

طلقة السياسة ال تقبل التنبؤات ا
تكافئة تكافئة  وا حما الله العراق اوال وحمى اجلميع من شرور احلروب غير ا

شتركة" JTF) ) 152وهي بإمرة ا
قيادة الـبحريـة األميركيـة والقيادة
ركـزية سـانتـكوم  الـلتـ تقودان ا
الـعــمـلـيـات الــبـحـريــة في اخلـلـيج
الــــعــــربي وكل الــــشــــرق األوسط .
فــعــمــلــيــة "احلـــريــة لــلــعــراق" في
اخلـلـيج الـعـربي وعـمـلـيـة احلـريـة
ـطـلقـة في عـرض القـرن اإلفـريقي ا
هما بالتحديـد عمليتان استخدمت
ــشـتــركـة") 152 فــيـهــمــا "الـقــوة ا
 .JTF)ولــــقـــد جتــــمـــعـت كل هـــذه
األســاطـــيل حتت ذريـــعــة "احلــرب

ية على اإلرهاب."  العا
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ـــا الشك فـــيه أن الـــصـــ تــدرك
نــقــطـة ضــعــفـهــا إزاء الــتـحــركـات
العسكرية البـحرية االمريكية التي
تسـتهـدف جتارتـها وطـرق تزودها
بالنفط . ولـذلك اندفعت الص في
سـياسـة بحريـة مؤثـرة هدفـها أمن
بحر الـص الشرقي وبـحر الص
اجلنـوبي واحمليط الهـندي . وهذه
ـناطق الـبحـرية تـطابق جـميـعها ا
ــمـرات الــبـحــريـة الــدولـيــة الـتي ا
تنقل نفط إفريقيا والشرق األوسط
نـــــحــــو الــــصــــ . ولــــهــــذا طــــور
الـصـينـيون اسـاطـيلـهم وقـواعدهم
ـنــاطق وعـلى الـبــحـريــة في تـلـك ا
ـمـرات الـبـحـريـة احلـيـويـة. طـول ا
ومن هــــنـــا فــــان الـــصـــ بــــحـــكم
توترة مع الهند ووقوع عالقاتها ا
الــبــاكـســتــان عــلى طــرق امـدادات
الـنفط  فـقد سـعت الى االتـفاق مع
الـبـاكــسـتـانـيـ عــلى بـنـاء قـواعـد
لـلــبــحــريــة الـصــيــنــيــة في  مــرفـأ
غـــوادار في الـــبـــاكـــســتـــاني عـــلى
ســاحل بــحــر عُــمــان . كــمــا ســعى
الصـينـيون الى توقـيع اتفـاقية مع
وجبها سريالنكا حتصل الص 
عـــــلى حـق اســـــتـــــخـــــدام مـــــرفـــــأ
هامابـاتوتا جنوبـي  اجلزيرة. كما
أن الــصـ صـمـمت بـنـاء مـرفـأ في
ار وهي حـليفـة للـص على ميـا
أهمية جيوستراتيجية. وبناء هذا
ــرفـأ من شــأنه الـقــضـاء عـلى أي ا
عـــقــبـــة أو تــهـــديــد لـــلــحـــركــة في
مـضـيقـي تايـوان ومالقـا. والـص
ـايـنمـار عـبـر شـبـكة من متـصـلـة 
السـكك احلديـدية وطـرق للـنقل ما
يـــصـل بـــ ســــواحل مـــايــــنـــمـــار
وجـنوبي  الـصـ . وتبـذل الـص
رات اجلهد لبناء مرافئ نفطية و
نـفــطـيـة بـريــة تـصل مــبـاشـرة بـ
آســـيــا الـــوســطـى والــصـــ عــبــر
االحتاد الـروسي . إن التـعاون ب
الـــــــصـــــــ وروســـــــيـــــــا وإيــــــران
وجمهوريات آسيا الوسطى يهدف
ــر أطــلــسي- آســيــوي إلى فــتح 

يــضــمـن اســتــمــرار تــزود الــصــ
بـالــطـاقــة عـنـدمــا تـعـمــد الـواليـات
ـتـحـدة إلى فـرض حـصـار بـحري ا
في احملــيـطــات. وثـمــة مــبـاحــثـات
دائـرة الـيـوم بالـتـعـاون مع روسـيا
حـول مـد أنــبـوب لـلــغـاز من إيـران
إلى الـــصــ مــروراً بــبــاكــســتــان

والهند. 
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John Bol-] بــلـور جـون بــولـتـون
 [tonمـــســـتـــشـــار االمن الـــقـــومي
االمـريـكي استـراتيـجـية لـلـسيـطرة
ـياه الـدوليـة  يوم الـشامـلة عـلى ا
كــان مـســاعــداً لـوزارة اخلــارجــيـة
راقـبة عمليات األميركية ومـكلفًا 
الـــــتــــســــلـح واألمن الـــــدولي حتت
ذريــعــة إيــقــاف تــهــريب مــكــونـات
وتــكــنــولــوجــيــا أســلــحــة الــدمــار
الــشـامـل وأنـظــمــتـهــا يــهـدف إلى
ـواد األولـية الـسـيـطـرة عـلى نـقل ا
ـيــة بــاسـتــخـدام والــتــجـارة الــعــا
الـقـوات الـبـحـريــة الـتي أسـسـتـهـا
ــــتــــحـــــدة مع حــــلف الــــواليــــات ا
األطــــلــــسـي و تــــطــــويــــر هــــذه
اإلســتـراتــيـجــيـة لــلـســيـطــرة عـلى
ـيـاه الدولـية. ـية وا الـتجـارة الـعا
وأعــــــدّ الــــــبـــــيـت األبـــــيـض هـــــذه
اإلستراتيجية في  31أيار ?2003
وفــيــهــا قــرر الــســمــاح بــانــتــهــاك
الــقــوانــ الــدولـــيــة. فــالــقــوانــ
الدوليـة ال تسمح لبـحرية الواليات
تـحدة وحـلف األطلـسي بتـفتيش ا
واسـتـجــواب الـبـحـريــة الـتـجـاريـة
ــيــاه ــتــواجــدة في ا األجــنــبــيــة ا
الــدولــيــة. وبــالــتــالي فــعــمــلــيــات
ــتــحـدة هــذه هي غــيـر الــواليـات ا
ـوجب القسم السابع من شرعية 
ـتـحـدة حـول حق "اتــفـاقـيـة األ ا
الـــبــحــار 1982 إال في حــال وافق
عليهـا البلد الـذي تأتي منه السفن
الـتــجـاريــة. فـالـقــوات الـبــحـريـة ال
يحـق لها تـفتـيش غيـر سفن بـلدها
بــالـذات ألـلـهـم إالّ إذا كـانت هـنـاك
اتــفــاقــيــات ثـنــائــيــة مع بــلــد آخـر

يسمح لها  بذلك. 
ـتــحــدة تـنــتـحل احلق الـواليــات ا
ــراقــبــة الــتــعــســفــيـة لــلــســفن بــا
األجــــنـــبــــيـــة: ال يـــحـق تـــفــــتـــيش
واسـتـجـواب الـسـفن األجـنـبـية في
ـيـاه الـدولـيـة إالّ إذا كـانت تـلـوث ا
ياه على مقـربة من بلدان القوات ا
ـبرر الـبـحريـة أو في حـال الـشك ا
بــــالـــقـــرصـــنـــة. وعـالوة عـــلى ذلك
فـــالـــســــفن الـــعــــائـــدة لـــبــــلـــد مـــا
ـــيــاه الـــدولـــيــة ـــوجـــودة في ا وا
تتمتع باحلصانة: ال يحق توقيفها
وتفـتـيـشـهـا أو الـقـبض عـلـيـها من

قـبل بـحـريـة أخــرى. وعـلـيه تـبـعـاً
لهـذه القـواعد الـدوليـة يكـون قيام
البحرية األميركـية بتوقيف سفينة
تـعـود إليـران أو لكـوريـا الـشمـالـية
أو ســوريـة أو الــصــ عــمالً غــيـر
شــرعي. ولـكن مع الــنـظـام اجلـديـد
الـــذي طــــرحـــته وطـــبـــقـــته اإلدارة
األميركية إزاء كوريـا الشمالية بدأ
كل شيء يــتــغــيــر خــصــوصــاً في
. مــيـاه احملــيط الــهـنــدي والــهـاد
ولـهــذا فـإن الـعــديـد من حــكـومـات
البلـدان اآلسيويـة ومنها مـاليزيا
انــتــقـدت عــلــنــاً هــذه الــعــمــلــيـات

وشككت بشرعيتها.
وهــكـــذا  بـــشـــكل غـــيـــر شـــرعي
توقـيف وتفتـيش النـاقلة االيـرانية
الـعـمالقـة قرب مـضـيق جـبل طارق
وسـبق ذلك تـوقـيف وتـفـتـيـش عدة
سـفن كـوريـة شمـالـيـة منـذ تـطـبيق
ــــبــــادرة; وايــــران الــــيـــوم هــــذه ا
كغيرها من البلدان عرضة للتهديد
ـية غيـر شرعيـة تذكر بعـمليـات عا
ـــنــــاطق احلـــظـــر اجلـــوي الـــتي
تحدة وفرنسا فرضتها الواليـات ا
بشكل غير شرعي على العراق فبل
اجـــتــيـــاحه في عــام  .2003وهــذا
األمـر يـعتـبـر سـابقـة خـطيـرة تـزيد
ـنطـقـة فـيـما من حـدة الـتـوتـر في ا
لــو تــكـــررت عــمــلـــيــات اعــتــراض
الــسـفن االيـرانـيـة  ومـنع الـتـجـارة

مع ايران . 
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يـــبـــدو أن الـــعـــراق الـــذي تــربـــطه
عـالقـات قــويــة مع إيــران يـرى في
أيّ خطوة إلغالق مـضيق هرمز او
لتـشـديـد الـرقـابـة والـتـفـتيـش على
السـفن في منـطقـة اخللـيج العربي
"عـقــبـة كـبــيـرة" القـتــصـاده الـهش
االمـر الــذي سـيــجـعل بــغـداد جتـد
نــفــســهـا في وضـع صـعب إزاء أيّ
حتالف يسـتهدف مـحاصرة إيران
فـي وقت  ال يــــزال فــــيه الــــعــــراق
يحتـاج للدعم األمريـكي خصوصاً
مع استـمرار القـوات األمريـكية في
هـــذا الـــبــــلـــد وفي نــــفس الـــوقت
يـحتـاج ايضـا" الى استـيراد الـغاز
والـطــاقـة الــكـهــربـائـيــة من جـارته
الــــشــــرقــــيــــة ايــــران  لــــذلـك فـــأن
احلـكــومـة الــعـراقــيـة سـتــكـون في
وضع مــــحـــرج لـــعـــدم رغــــبـــتـــهـــا
بـإغــضـاب طـهــران وهـو مــا ظـهـر
عندما وجه الـرئيس العراقي برهم
صالح لوما كبيرا" لدونالد ترامب
عــنــدمــا صــرّح أنه يــريــد مــراقــبــة

إيران من األراضي العراقية.

ركز االوربي {  مستشار ا
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