
www.azzaman.com

Í√d «  U¼U&≈3

w½UMJ « vÝu  wKŽ

بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6625 االربعاء 8 شعبان 1441 هـ 1 من نيسان (ابريل) 2020م
Issue 6625 Wednedsday 1/4/2020

أصـدرت مــجـلـة الـشــؤون اخلـارجـيـة
التـابـعة جملـلس الـعالقـات اخلارجـية
بعددهـا الصادر في تـموز عام 2016
مـقــالـة لـلـبـاحـثــ األمـريـكـيـ جـون
ــر وســتــيــفن والـت جـاءت مــيــرشــا
حتت عنوان (الـتوازن خارج اجملال :
اســتـراتــيــجـيــة الـتــفـوق األمــريـكــيـة
الــكـبــرى) والــتي تـرجــمــهـا الــبـاحث
اجلـزائـري جالل خـشـيب اذ يـقـدمان
ـقالـة اطـروحـة يـعتـبـرانـها في هـذه ا
اإلستـراتيـجيـة األمثل إلدامـة التـفوق
نظور أو ما ستـقبل ا األمريكي في ا
يـسـمـيّـانه بـإسـتـراتـيـجـيـة “الـتوازن
خــارج اجملــال”وهـــو ذات الــعـــنــوان
ــــقــــالـــة ويــــبـــرر الـــذي جــــاءت به ا
الـكــاتـبــان هـذه االطــروحـة وضـرورة
االخــذ بــهــا بــســبب اســتــمـرار فــشل
االسـتـراتـيـجـيـة االمـريـكيـة فـي تبـني
ياً وخاصة في الهيمنة الليبرالية عا
ظـل انــتـــشـــار الـــسالح الـــنـــووي في
آســيــا ووجــود الــتــحــدي الــصـيــني
ـــشـــاكـل الـــكـــبــــيـــرة في اوروبـــا وا
والـــقـــوات االمـــريــكـــيـــة في الـــعــراق
وافغـانـستـان وظـهور تـنـظيم داعش
االرهـابي ( تنـظـيم الـدولـة االسالمـية
في الـعـراق وبـالد الـشـام) فـضالً عن
ـمـارسـات االمـريـكـيـة جتـاه قـضـايا ا

حقوق االنسان.
ونـتـيجـة لـهـذا الـفـشل الـذي واجـهته
وتواجـهه االسـتراتـيـجيـة االمـريكـية
يـؤكـد الـبـاحـثان بـان احلل يـكـمن في
تـبـني اسـتـراتـيـجـيـة "الـتـوازن خارج
اجملـــال" والســـيـــمـــا جتـــاه االقـــالـــيم
الـثالثـة (شـمـال شـرق آسـيـا واوروبا
واخلـليج الـفـارسي) بـاالعتـمـاد على
زايا اهداف االستراتـيجية ذاتـها وا
اجلــيــوبــولـيــتــيـكــيــة واالقـتــصــاديـة
والعـسـكريـة الـتي تمـتلـكـها الـواليات
ــتــحـدة االمــريـكــيـة الــتي تــؤهـلــهـا ا
العتماد هذه االستراتيجية وتنفيذها
مـن خـالل االدوات والــــــــــــوســـــــــــائـل
الـــدبـــلــــومـــاســـيـــة واالقــــتـــصـــاديـــة
والعسكـرية والثـقافية وبـالتالي فان
هنـالك منـافع ومـصالح كـبيـرة سوف
تــــتــــحــــقـق اذا مــــا  تــــبــــني هــــذه
االسـتـراتـيـجـيـة اسـتـنـاداً الى االدلـة
قـالة وال الـتاريـخـية الـتي قـدمتـهـا ا
سيـما تلك االدلـة التي سـبقت انـهيار
نظومة الـشيوعية عام  ?1991لكن ا
ابـتــعـاد صــانع الـقـرار االمــريـكي عن
اسـتـراتيـجـيـة الـتـوازن خـارج اجملال
قـد حتـم الفـشل في اكـثـر من سـيـاسة
فـي مـــرحـــلـــة مـــا بـــعـــد عــام ?1991
بـاعـتـبـار ان اسـتـراتـيـجـيـة الـهـيـمـنة
الليبراليـة وقيادة العالم هي االفضل
لـتـحـقـيـق الـتـفـوق االمـريـكي بـيـنـمـا
ـقالـة على فشـلها في الـتعامل تؤكد ا
ية واالقليمية مع اغلب القضايا العا

صالح االمريكية. التي تمس ا
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ولــتـحــقـيق اســتـراتــيـجــيـة الــتـوازن
ـقـالـة خـارطة خـارج اجملـال تـطـرح ا
لــتـنـفــيـذ هـذه االســتـراتـيــجـيـة جتـاه
االقـالـيم الثـالثة وعن الـكـيـفـيـة التي
يــتم الـتــعـامل االمــريـكي وفــقـهـا مع
تقـد اسس االستـراتيـجيـة اجلديدة
الــتي جــاءت نــابـــعــة من الــتـــفــكــيــر
ــــوقع االمــــريـــــكي تــــاريـــــخــــيـــــاً وا
اجلـيوبـولـيـتيـكي وامـتالك مـقـومات
الـــقــــوة وذلك فـي ســــبـــيـل حتـــقــــيق
ومة التفوق االمريكي. صالح ود ا
لـذا ومن اجل ايـجـاد رؤية حتـلـيـلـية
نـقديـة لـلمـقالـة يـثار فـي هذا الـصدد
الـعـديـد من الـتـسـاؤالت الـتي حتـتاح

الى اجابة وهي كاالتي :
ـــاذا  اســتــخـــدم مــصـــطــلــحي 1. 

التوازن واجملال?
 .2هل ان االستـراتيـجيـات االمريـكية

الـسابـقـة لم تكن مـتـوازنة بـاسـتغالل
اجملال ?.

 .3مـــــا هي نــــــقـــــاط ضـــــعف وقـــــوة
استراتيجية التوازن خارج اجملال?
 .4مـــا هي الــفـــرص الــتي تــقـــدمــهــا
ــتـحـدة االســتـراتــيـجـيــة لـلــواليـات ا
االمــريــكــيــة ? وهل هــنــالـك حتــديـات
استراتيجية حتول دون حتقيقها في
تغيرات االقليمية والدولية? ضوء ا
ولألجابة على هذه التساؤالت سيتم
ـقالـة والـتـعـامل مـعـها وفق حتـلـيل ا

االتي : 
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التـوازن : ويقـصد به وصف ايـجابي
لــعـمــلــيـة الــتـفــكـيــر الــتي تـؤدي الى
نتـائج صحـيحـة وايجـابيـة ومرادفه
ـنـطق في الـتـفـكيـر وذلك عـن طريق ا
الــبـــحث عـن مــقـــدمـــات صــحـــيـــحــة
للـوصـول الى نتـائج ايـجـابيـة وهذا
يـعــني ان لـلــبـاحـثــ قـصـد من وراء
ــصـطــلح من حـيث اســتـخــدام هـذا ا
كونه تصحـيح للمسـار االستراتيجي
وضــــبط الــــســــلـــوك اخلــــارجي وان
االسـتـراتـيـجـيـة االمـريـكـيـة قـد عـانت
وتــعـاني مـن اخـتالل كــبـيــر وتـشــهـد
حـالـة التوازن بـ مـا هـو صـالح لـها
او غيـر صـالح جتاه الـعـالم من حيث
االنــــدفـــاع والـــتـــراجع واســـتـــخـــدام
الوسيـلة االفضل التـي ترتقي وحجم
ــشـكــلـة او احلــالـة وبــالـتــالي فـان ا
كن ان يـكـون عمـليـة تألف التـوازن 
القـوى او العـنـاصر بـهدف الـتنـسيق

العام.
   اما اجملال فاصطالحاً هو حقل او
مـيـدان او نطـاق او فـراغ فـاسـتـخدم
ــقــالــة لــوصف ــصــطــلح في ا هــذا ا
الـــعالقـــة مــا بـــ اجملــال االمـــريــكي
نـطـقـة الـواقـعة واالقـالـيم الـثالثـة وا
بينهما وهنالك العديد من النظريات
اجلـغرافـيـة واالجتـمـاعيـة والـنفـسـية
الـــتي جـــاءت حتت مـــســـمى (اجملــال
احليوي) فاجتـماعياً وسايـكولوجياً
يـقــصـد به نـتــيـجـة تـفــاعل الـفـرد مع
الــقــوى نـاجتــة عن طــبــيـعــة تــركـيب

وقف ذاته. ا
  امــــا اجملــــال احلــــيــــوي بــــوصــــفه
مـصـطـلـحـاً سـيـاسـيـاً فـهـو مـصـطـلح
اســتــعــمــاري  قــبل ظــهــوره تــبــنــته
ــــة اذ االمــــبـــــراطــــوريــــات الـــــقــــد
استـعـملـته الدول االسـتـعمـارية كـافة
كنظـرية من نـظريات اجلـيوبولـيتيك
واول من اسـتــخـدم مـصــطـلح اجملـال
ـاني احلــيــوي هـو عــالم االحــيــاء اال
أوسـكار بـيـسـكال في الـقـرن الـتاسع
عـشـر في كـتــابه الـذي حـمل عـنـوان:
(مراجعة أصول األنواع عند داروين)

الصادر عام .1860
 واجملــال احلــيـــوي بــشــكل عــام هــو
ــسـاحــة الالزمــة لــنــمـو عــبــارة عن ا
واستمـرار الكائن احلي و تـطبيق
ـعـنى عـلى اجلـانب الـسـيـاسي هـذا ا
لـلــدول فـفي عـام  1897نـقل الــعـالم
ـــانـي فـــردريك راتـــزل مـــصـــطـــلح األ
اجملـال احلـيوي مـن علـم األحيـاء إلى
الــســيــاســة في كــتــابه (اجلــغــرافــيـة

السياسية).
كن تـعـريفه بـانه (حـاجة الـدولة   و
التي اعتُبرَت كـكائن حيٍ إلى مساحة
ت أكـثـر) من األراضي أوسع كـلـمـا 
ـعــنى هـو تـبــريـر تـوسع الـدول أي 
الـكبـرى عـلى حـسـاب الـدول األخرى
لتـأمـ حاجـات شـعبـهـا دون النـظر
إلى حاجات الشـعوب في هذه الدول
ا يتناسب مع مصـلحتها) لذلك إال 
يـبـدو ان اسـتـخـدام مـصـطـلح اجملـال
ــــقــــالــــة يــــقــــصــــد به هــــو ذلك في ا
ـوقع ـصـطـلح اجلـيـوبـولـيـتـيـكي (ا ا
ـــتــــحـــدة اجلـــغــــرافي لــــلـــواليــــات ا

االمـــريــكـــيــة) الـــذي يــراد بـه احــكــام
السيطرة عليه بوصفه اقليماً وطنياً
يــتـمـتع بــاهـمـيــة كـبـيــرة في حتـقـيق
ــــصـــالـح والــــتــــفـــوق االمــــريــــكي ا
وبـالـتـالي وبـعـد الـسـيـطـرة علـى هذا
اجملـال يــنـبــغي الـتـوازن فـي حتـقـيق
صالح االمـريكيـة خارج هذا اجملال ا
بـاجتـاه االقـالــيم الـرئـيـسـة الـثالثـة (
شمـال شرق اسـيا واوروبـا واخلليج

الفارسي).
ـــــــقـــــــالــــــة ان جـــــــاء فـي بــــــدايـــــــة ا
االسـتـراتيـجـيـة االمـريكـيـة قـد فـشلت
بسـبب اعـتمـادهـا بشـكل اسـاس على
نـظريـة الهـيـمنـة الـليـبـراليـة وفق ما
يلي "ينـبغي أالّ يبـدو نفور األمـريكان
من اإلسـتراتـيـجـية الـكـبرى الـسـائدة
أمراً مـفاجـئاً نـظراً لـسجـلّهـا السيء
عــبــر الـربـع قـرن األخــيــر. في آســيـا
قامت دول كـالهنـد باكـستـان وكوريا
الـشــمــالــيــة بــتـوســعت تــرســانــتــهـا
النوويـة كمـا أنّ الص تـتحدّى اآلن
ـيـاه اإلقــلـيـمـيـة الـوضع الــقـائم في ا
هناك..."  لـكن لو افـترضنـا جدالً بان
تـحـدة االمـريـكـية لـم تكن الـواليـات ا
لــتـتـبــنى الـهـيــمـنـة الــلـيـبــرالـيـة هل
ستـمنع اسـتـراتيـجيـاتهـا االخرى من
التوسع النـووي لبعض دول اسيا ?
عـــلـى الـــرغم من ان امـــتـالك الـــهـــنــد
وبــاكــســتــان لــلــسالح الــنــووي جـاء
ـسـاعـدة ومــبـاركـة امـريـكـيـة اثـنـاء
احلـرب الـبـاردة بـهـدف انـشـاء توازن
اقـلـيمـي ب الـبـلـدين عـلـمـاً انه جاء
ــقـالــة في مـواضع مــتـقــدمـة مـا في ا
نـصه:" ال تُـوجد إسـتـراتـيجـيـة كـبرى
رجّح لهـا أن تُثـبت جناحاً كـليّا من ا
في مـــنع اإلنـــتــشـــار الــنــووي إالّ أنّ
إسـتـراتيـجـيـة الـتـوازن خـارج اجملال
ـهــمــة أفـضل بــإمــكـانــهـا أن تــقــوم 
مقارنـة بالـهيمـنة اللـيبرالـية. قبل كل
شيء فقد فـشلت هذه اإلسـتراتيـجية
في إيـقـاف كل مـن الـهـنـد وبـاكـسـتـان
من تــكـثـيـف قـدراتـهــمـا الــنـوويـة أو
احلـــيــلــولـــة دون أن تــصـــبح كــوريــا
الـشمـالـيـة عـضواً جـديـدا في الـنادي
ـقالـة تـنطـوي على النـووي" اي ان ا
تــنــاقض في مــوضــعـ مـن بـاب ان
تــوسع الــقـدرات الــنـوويــة الــهـنــديـة
والـبـاكـستـانـيـة قـد جـاء بـسبـب فشل
االسـتــراتـيـجــيـة االمـريـكــيـة في كـبح
ـقــال في جــمــاحه بــيــنــمــا يــشــيــر ا
مــــــوضـع اخـــــــر بــــــانـه ال تــــــوجــــــد
ـرجح ان اسـتــراتـيـجــيـة كــبـرى من ا
ـعـنى تـثـبت جنـاحــاً كـلـيـاً في ذلك 
انه حـتى لـو  تـبـني اسـتـراتـيـجـيـة
التوازن خارج اجملال فانها لن تنجح

في ذلك ايضاً.
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ـقالـة لتـؤكد انه ولـنتـيجة   وتذهب ا
لـــهــذه الــنـــكــســات واالخـــفــاقــات في
االسـتراتـيـجيـة االمـريكـيـة فان احلل
يــكــمن في "مــتـابــعــة إسـتــراتــيـجــيـة
” (Offshoreالتـوازن خارج اجملال“
 ...(Balancingباحلفاظ على هيمنة
ـتحـدة في الـقسم الـغربي الواليـات ا
من الــعــالـم ومــواجــهـــة مــهــيـــمــنــ
مـحـتمـلـ في أوروبـا وشـمـال شرق
آسـيـا واخلـلــيج الـفـارسي" اي انـهـا
تـهـدف الى الـســيـطـرة عـلى مـجـالـهـا
) و"الـتـدخل احلـيــوي (االمـريــكـيـتــ
حلـظــة الـضـرورة فــقط" اي ان تـتـبع
ــتــحــدة االمـــريــكــيــة في الـــواليــات ا
استراتيجـيتها ما يـسمى باالنغماس
الـــذكي جتـــاه االقـــالـــيم الـــثالثـــة في
اوروبا وشـمال شـرق آسيـا واخلليج

الفارسي.
 ان اســـبــاب جنــاح اســتـــراتــيــجــيــة
الـتـوازن خـارج اجملـال تـعـود لـوجود
مـقـومـات امـريكـيـة ال تـمـتـلـكـهـا دولة
ـوقع اجلــيـوبــولــيـتــيـكي غــيـرهــا كــا
ـوارد الطبيعية (القاري) وامتالكها ا
والـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة والـــقـــوة
االقـتـصاديـة والـعـسـكـرية فـضالً عن
امـــتالكـــهـــا لـــلـــسالح الـــنــووي وان
ــتــحــدة االمـــريــكــيــة قــد الـــواليــات ا
امتـلكت عـناصر الـقوة الـشامـلة التي
تؤهـلهـا الى اداء دور كبـير في ادامة
الــتـفـوق االمــريـكـي لـكن ان الــتـطـور
الـعـلـمي الــكـبـيـر احلـاصل في مـجـال
الــتـســلـيح وال ســيـمـا وجــود تـقــنـيـة
الصواريخ الـعابرة لـلقارات ( الـعديد

من الـــدول الـــكـــبــــرى تـــمـــتـــلك هـــذه
وقع القدرات) قد حجمت من اهمية ا
ـتـحدة اجلـيـوبـولـيتـيـكي لـلـواليـات ا

نسبياً.
ــتــحــدة الــقـوة "تُــعــتــبــر الــواليــات ا
الــكــبــرى األكــثــر حــظّــا في الــتــاريخ
تحدة لم احلديث .. إالّ أنّ الواليـات ا
تعش هذا الوضع ألكثر من قرن من
الــزمن. كــمــا أنّ الــقــوى الــبــعــيـدة ال
تُـشـكّل تــهـديـداً كـبـيـراً نـظـراً لـوجـود
مـــحــيـــطـــيْـن عـــمالقـــيْن كـــعـــائق في
تـحدة الطـريق.... تـفتـخر الـواليـات ا
صـادر الطـبيـعية بوفـرة األراضي وا
وحـيـويـة الـسـكـان الـتّي أتـاحت لـهـا
ــيـاً تــطـويــر اإلقــتـصــاد األضــخم عـا
واجلـيش األكـثـر إقـتـداراً أيـضـا كـما
أنّ لـديــهـا اآلن أيـضــاً آالف األسـلـحـة
الــنـوويــة الـتّي جتــعل من إمــكـانــيـة
الهجوم على األراضي األمريكية أمرا

أقل ترجيحاً"
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 وكما هو معلوم ان اية استراتيجية
ال بــد لـهـا ان تــتـضـمـن بـ طـيــاتـهـا
االهـداف الـتي سـوف تـنـفـذ من حـيث
ـــوقع اجلـــغــرافي وبـــالــتـــالي فــان ا
"استـراتيـجيـة التـوازن خارج اجملال"
قـــد حــددت االقـــالـــيم الــتـي يــجب ان
تـتـفــاعل جتـاهـهـا فــضالً عن الـقـسم
الــــغـــربي اي ( اجملــــال االمـــريـــكي )
ـناطـق الثـالث التـي يجب ان وهـذه ا
ــتــحـدة هي : تــهــتم بـهــا الــواليـات ا
أوروبا وشمال شـرق آسيا واخلليج
ـنــطــقــيــتــيْن الــفـارسـي. " تُــعــتــبــر ا
ــراكـز األسـاسـيـة ـثـابـة ا األُولـتــ 
لــلــقــوة الـصــنــاعـيــة واألمــكــان الـتّي
ية تتـواجد علـيهـا بقـية القـوى العـا
ـنطـقـة الـثـالثـة فـتُـنـتج حوالي أمّـا ا
ـي" وهـــذه  %30مـن الــــنـــفـظ الــــعـــا
ـقـالـة قـد االقـالـيم الـثالثـة وفق رأي ا
صــنـفـت حـسب اهــمــيـتــهــا من حـيث
وجود (الـدول الصـناعـية الـكبرى في
آســيــا واوروبــا  –روسـيــا والــصـ
والــهــنـــد- ووجــود الــطــاقــة في دول

اخلليج الفارسي" .
   ويأتي التأكيد على أهمية منطقتي
"أوروبـا وشـمـال شـرق آسـيـا" بسـبب
وجود مسعى صيني  –روسي القامة
تــوازن اقــلــيــمي ويــكــونــان حتــالــفـاً
اســتـراتــيـجــيـاً في اوراســيـا  وهــنـا
تمت االشارة الى كيفـية مواجهة هذا
التحدي وفق ما يـلي "لذلك ينبغي أن
يــكــون الــهــدف األســاسي لــلــواليــات
ـــتـــحـــدة فـي أوروبـــا وآســـيـــا هـــو ا
احملافظة على تـوازن القوة اإلقليمي"
اي خلـق توازنـات اقـليـمـية من خالل
تمكـ احللفـاء واالصدقاء في كل من
اســيـــا واوروبــا ( كــوريــا والــيــابــان
وحــلف الـنــاتـو ...) بــهـدف مــواجـهـة
ـنطـقت هّـيمن احملـتمل في كلـتا ا ا

ـــعـــنى اعـــتـــمــــاد عـــلى بـــعض اي 
استـراتـيجـيـات احلرب الـبـاردة التي
تــســتـنــد عــلـى انــشــاء الــتــحــالــفـات

االستراتيجية .
  ومـن اجـل حتــــــــــقــــــــــيـق اهـــــــــداف
"إستـراتيـجيـة التـوزان خارج اجملال"
فـانـهـا اي االستـراتـيـجـيـة يـنـبغي ان
تتضمن الـوسائل التي حتـققها وهي
الـوسائل الـدبـلومـاسـية والـسـياسـية
واالقتـصادية وحـتى العـسكـرية "هذا
ال يـعـني أنّ عـلى واشـنطـن أن ترحّب
بـالــنـزاع في أي مــكـان من الــعـالم أو
أنّـهـا لن تـكـون قـادرة عـلى إسـتـخدام
وســائل دبـلــومـاسـيــة أو إقـتــصـاديـة
لــتـثـبــيط مـســاعي احلـرب. لـكــنّـهـا ال
يـنـبـغي أن تُـلـزم الـقـوات الـعـسـكـريـة
األمريـكيـة بآداء هـذا الهـدف لوحده"
وهذه استراتيجية القوة الذكية التي
 تـبنـيـهـا خالل ادارة بـاراك اوبـاما
عام  2009والتي تعني جمع القوت
الصلبة والناعمة لتكون قوة ذكية.
ــقـالــة في طــرحـهــا بـان   وتــقـتــرح ا
اسـتـراتيـجـيـة الـتـوازن خـارج اجملال
دى يـنـبغي تـتضـمن اهـداف قريـبـة ا
حتقـيقـها في سـبيل حتـقيق االهداف

الكبرى ومنها :
ـتــحــدة عـلى  •ان تــعـمـل الـواليــات ا
مـوازنـة نـشر قـواتـهـا الـعـسـكـرية في
االقاليم الثالثة حسب طبيعة االقاليم
من حــيث احـتـمــالـيـة وجـود مــهـيـمن
إقـليـمي في األفق فـإذا لم يـكن هـناك
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في أيّ مـن أوروبـــا وشــــمـــال شـــرق
آســيــا واخلــلــيج الــفــارسي فــلــيس
هــنــاك داعي لــنــشــر قــوات بــريــة أو
جـويــة هـنـاك ويــقـصـد هـنــا بـتـبـني
ســيــاســة عـســكــريــة تـعــتــمــد عـلى (
االنـتـشـار الــعـسـكـري الـذكي) ولـيس

االنتشار العشوائي الكثيف.
 •نشر قوات نوعية وليست كمية في

االقاليم الثالثة.
ـــســـاعـــدة لـــلـــحـــلـــفــاء  •تـــوفّـــيـــر ا
واالصــــدقــــاء بـــهــــدف خــــلق تـــوازن
مكن اقليمي اال ان هـذا الهدف من ا
ان يــجــعل مـن سـبــاق الــتــســلـح هـو

شهد احملتمل في تلك االقاليم. ا
 •الــتـــدخل الـــعـــســـكـــري االمــريـــكي
السـريع خلـلق الـتوازن االقـلـيمي اذا
مــا تــطــلب االمــر واالنـســحــاب بــعـد
ـهام القتالـية ( االنغماس استكمال ا

الذكي واالنكفاء االذكى).
وبـــعــد حتــقــيـق هــذه االهــداف فــان
هنالك منـافع سوف تتحقق بـالنسبة

تحدة االمريكية وهي : للواليات ا
 •تــقــلـــيص االنــتـــشــار الــعـــســكــري

االمريكي وجعله انتشاراً ذكياً .
 •تقليل االنفاق العسكري .
 •تعزيز االقتصاد الوطني.

 •القضاء على االرهاب.
  لــكـن من الــعــيــوب الـــتي تــقــلل من
ـتـحـدة احـتـمـالــيـة تـبـني الـواليـات ا
االمريكـية وال سيـما في مجـال تقليل
الـنـفـقـات الــعـسـكـريـة هي تـلك الـتي
تقول ( ان زيادة االنفاقات العسكرية
تــعـــني حتــريـك عــجـــلــة االقـــتــصــاد
االمــريــكــيــة ذاتـه من خالل تــنــشــيط
اجملـــمع الـــصــنـــاعي الـــعــســـكــري –
الصـنـاعات احلـربيـة والـلوجـستـية-
وبـالـتـالـي خـلق االالف من الـوظـائف
لالمــريــكــيــ فـضـالً عن عــدم تـقــبل
فـكـرة حتـجيـم االنفـاقـات الـعـسـكـرية
ــرتــبــطــ ــصــالح ا من اصـــحــاب ا

بصناعة القرار االمريكي).
ـــقـــالــــة في اثـــبـــات    وتـــعـــتــــمـــد ا
فـرضــيـتـهـا (اسـتـراتــيـجـيـة الـتـوازن
خارج اجملـال) على االدلة الـتاريـخية
الـــــنــــــاجـــــحــــــة لـــــلــــــســـــيــــــاســـــات
واالســتـراتـيــجـيـات االمــريـكـيــة مـنـذ
القرن التاسع عشر اذ  تبني فكرة
االنـــــعـــــزال من اجـل بـــــنـــــاء الــــذات
االمـريـكـيــة وامـتالك عـنـاصـر الـقـوة
الـشـامـلـة وفـيـمـا بـعـد اثـنـاء احلرب
ـيــة الـثـانـيـة  تـبـني سـيـاسـة الـعـا
التدخل االنـتقائي وخـروجها االقوى
بـــعــــد احلـــرب في اوروبـــا وتـــبـــني
ســـيـــاســة الـــعـــمــوديـن في اخلـــلــيج
الـفـارسي (ايـران والـسـعـوديـة) (دعم
احلــلــفـاء واالصــدقــاء) بــهــدف خـلق
الـتــوازن االقـلــيـمي وانـشــاء قـواعـد
عــســكـريــة في شــرق آسـيــا ( قــاعـدة
اوكــيــنـاوا الــيـابــانــيـة) وعــلــيه فـان
(استراتيجـية التوازن خارج اجملال)
ليست اسـتراتيجـية جديـدة بالكامل

حـيث انهـا امـتـداد لتـجـارب امريـكـية
سـابــقـة جتـاه االقــالـيم الــثالثـة الـتي

تعد خارج اجملال االمريكي. 
  لـذا وفـي سـيـاق االدلــة الـتـاريــخـيـة
الــســـابــقـــة فــان اصـــحــاب نـــظــريــة
الهـيمنـة اللـيبرالـية عـندهم عدداً من
ــقــنــعــة) دفــاعــاً عن احلــجج (غــيــر ا
قــضـيــتـهم والــتي تـقــول ان الـقــيـادة
االمـريــكـيـة قـادرة عــلى احلـفـاظ عـلى
الــــنــــظــــام الـــــدولي وان الــــقــــيــــادة
االمـــريــكــيــة تــعــني احلــيــلــولــة دون
صــعـــود اخــطــار وحتــديــات الــقــوى
ــهـيــمـنــة فـضالً عن الــقـضــاء عـلى ا
االرهـاب والــدول الـفـاشـلــة وغـيـرهـا
لكن السؤال هنا : هل ان حجج تبني
ـــتـــحــــدة االمـــريــــكـــيـــة الـــواليــــات ا
الستـراتـيجـيـة التـوازن خـارج اجملال
من قـبل اصــحـابـهـا سـتـكـون مـقـنـعـة

تماماً ??.
ــقــالــة فــيــمــا اذا تــبــنت   وتـــقــارن ا
ـــتـــحــــدة االمـــريــــكـــيـــة الـــواليــــات ا
اسـتـراتيـجـيـة الـتـوازن خـارج اجملال
فـان الـفـوائـد سـتـكـون اعـظم كـمـا في
الــتـجــربـة الــصـيــنـيــة خالل الـعــقـود
الـثالثــة الـسـابـقــة والـتي ركـزت عـلى
اهـدافهـا الـتـنمـويـة اذ بـلـغت مراتب
ـيـاً وفي كـافـة اجملـاالت مـتـقـدمــة عـا
قارنة ليست واقعية حقيقة ان هذه ا
ـتبعة من من حيث االستراتـيجيات ا
قبل كال الـبـلدين بـاعتـبار ان الـص
لـيس لــديـهـا تـاريخ اســتـعـمـاري ولم
تدخـل في حروب ولـيس لـها انـتـشار
عسكـري مقارنـة باالنتـشار االمريكي
فــــضالً عـن ان الــــصــــ ال تـــــســــعى

للهيمنة على العالم.
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ـا تـقـدم عن كـيـفـيـة عـمل وتـأسـيـسـاً 
استـراتـيجـيـة التـوازن خـارج اجملال
يطـرح البـاحثـان مقـاربات من شـأنها
ان تنجح استراتيجية التوازن خارج
اجملال وهي "أنّه مـن الصـعب الـتنـبؤ
بــوجـــود حتـــدّي جــدّي لـــلـــهــيـــمـــنــة
األمــريــكــيــة فـي الــقــسم الــغــربي من
ـهــيـمن الـعــالم وإلى اآلن ال وجــود 
مــــحـــتـــمـل يـــتـــربّـص في أوروبـــا أو
اخلـلـيج الـفــارسي" بـالـفـعل ال يـوجـد
مـــهــــيـــمن ضـــمن اجملـــال االمـــريـــكي
) اال ان هنالك مؤشرات (االمريكيتـ
تدلل عـلى مهيـمن محـتمل في اوروبا
وهي روسيـا ورغـبتـهـا للـوصول الى
ـفــقـودة ضـمن اوراسـيـا مـكــانـتـهـا ا
وارادة اوربـــيــة مـــســتـــقــلــة تـــســعى
لالبـتـعـاد عن الـتـأثـيـر االمـريكـي اما
في مـنـطقـة اخلـلـيج الـفـارسي فـاالمر
كـذلك من حـيـث انـهـا مـنـطـقـة مـلـيـئـة
ـشكالت والـتـوتـرات الـنـاجـمة عن بـا
الـــــدورين االيــــرانـي والــــســــعــــودي
ومـــســـعـى بـــعض الــــدول الـــكـــبـــرى
(باحلصـول على مـوطئ قدم فـيها من
اجل مـــزاحــمــة الـــدور االمــريــكي وال
تحدة سيما بعد ان صبت الواليات ا

االمــريــكــيـــة تــركــيــزهـــا عــلى آســيــا
الباسيفيك.

قالة الى ما نصه "أمّا وايضاً تشير ا
األخـبـار الـسـيـئـة فـتـقـول: أنّ الـصـ
ــذهل ومن تــســـتــمــر بــصــعــودهــا ا
احملـتمـل أن تسـعى إلى الـهـيـمـنة في
تـحدة آسيـا. ينـبغي عـلى الواليـات ا
أن تـشـرع في مبـاشـرة جـهـود جـبّارة
للحـيلـولة دون جنـاحها في ذلك". في
الـــواقـع ان الـــصـــ لم ولن تـــســـعى
لــلـهـيــمـنــة عـلى اســيـا بــقـدر مـا هي
تسـعى لـتعـزيـز مكـانـتهـا ودورها في
التفاعالت االقليمية عبر طرح مبادرة
جـيـوسـتـراتـيجـيـة عـابـرة لالقـلـيـمـية
(مــــبـــادرة احلــــزام والـــطــــريق) عـــام
 ?2013اذ تــبــنـــتــهــا اكــثــر من 106
دولة وبـالـتالي اقـامـة عالقات دولـية
نـفعة قائـمة عـلى اساس الـتعـاون وا

شتركة. ا
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 لــذا فــان الــكــيــفــيــة الــتي يــتم بــهــا
احتواء الص تاتي وفق مايلي" من
ــثــالـيــة ســوف تـعــتــمـد الــنــاحــيـة ا
واشنطن على القوى احمللية الحتواء
ـــمـــكـن لـــهـــذه الــــصـــ إالّ أنّه مـن ا
اإلسـتـراتـيـجـيـة أالّ تعـمل. لـيس فـقط
بـسـبب إحـتـمالـيـة أن تـصـيـر الـص
أكـثـر قـوة من جـيـرانـهـا ولـكن نـظـرا
ألنّ هـــذه الــدول أيـــضـــا تــتـــمــوقع –
جــغــرافــيــاً  –بــعــيــدة عن بــعــضــهــا
كان البعض جـاعلة من الـصعوبـة 
تـشـكـيل إئـتالف تـوازني فـعّـال" نـعم
ـــا لـــيس لـــدى ـــبـــدأ ر مـن حـــيث ا
ــتــحــدة االمــريــكــيــة ايــة الــواليــات ا
خـيـارات اخـرى سـوى االعـتـماد عـلى
حلفائها في اسيا الباسيفيك ( كوريا
اجلــنـــوبــيـــة والــيـــابــان والـــفــلـــبــ
واستراليا) لتـحقيق هذا الهدف لكن
ال تـــمــتــلك تـــلك الــدول الـــقــدرة عــلى
مـواجـهـة الـصـ العـتـبـارات تـتـعـلق
بــعـنـاصــر الـقـوة الــشـامـلــة وخـاصـة
االقــتـصـاديــة مـنــهـا فــضالً عن كـون
الـــصــــ تـــتـــبـع ســـيــــاســـة االغـــراء
االقتـصادي عـبـر مشـروعهـا ( احلزام
والــــطــــريـق) ورغــــبــــة تـــــلك الــــدول
تعددة. نافعها ا بادرة  باالندماج با
 "امــــا في أوروبــــا يــــنــــبـــــغي عــــلى
ـتحـدة أن تُـنهي وجـودها الواليـات ا
الـــعــســـكـــري وتـــعـــيـــد الـــنــاتـــو إلى
. ليس هـناك سبـب جيّد في األوربيـ
إبـقـاء القـوات األمـريـكـيـة في أوروبا
فـلـيس أليّ بـلـد هـنـاك قـدرة الـهـيـمـنة
عــلى اإلقــلــيم" لــكـن بــهــذه اخلــطـوة
ـتـحدة اهم سـوف تخـسـر الواليـات ا
اداة عـســكـريـة مـنـذ مــنـتـصف الـقـرن
الـعشـرين وهـو حـلف الـنـاتو واالهم
تـحـدة االمركـيـة بان ترى الـواليـات ا
لهـا الفضل بـانقـاذ اوروبا من تـهديد
حــلف وارشــو ابــان احلــرب الــبـاردة
والصراع مع االحتاد الـسوفيتي لذا
فــان اخلـيــار سـيــكـون تــقـلــيص عـدد

ـنـتشـرة هـناك دون اعـتـماد الـقوات ا
خــيــار االنــســحــاب الــكـلـي اذا مـا 

تبني االستراتيجية.
  وكـذلك ورد مـا نصـه :" في اخلـليج
ـتـحـدة أن تـعود إلى عـلى الـواليات ا
إسـتـراتيـجـيـة الـتـوازن خـارج اجملال
التّي خدمـتهـا بشكل جـيّد منـذ العمل
زدوج. ال بـإسـتراتـيـجـيـة اإلحـتـواء ا
توجد اآلن قـوة لها مـكانة تـسمح لها
بالهيمـنة على اإلقليم لـذلك فبإمكان
ـتــحـدة أن حتـرّك قـواتـهـا الـواليـات ا
رجـوعاً عـبـر األفق".حـقـاً ان الـواليات
ـتـحـدة تــبـنت هـذه االسـتـراتـيـجـيـة ا
خالل ادارة بـاراك اوبـامـا عـام 2012
وهي اســتــراتــيــجــيــة (االنــتــقــال من
الـــشـــرق االوسـط الى اقـــلـــيم آســـيـــا
الــبــاســيــفــيك والــتــركــيــز عــلى تــلك
ـنـطقـة اال ان هـذه اخلـطـوة جـعلت ا
نطـقة تعـاني من فراغ استـراتيجي ا
وهذا الـفـراغ يتـطلب مـلـئه وبالـتالي
اصــابـة حــلـفـاء واصــدقـاء واشــنـطن
بــنــوبـة مـن اخلـوف والــتــوتــر ضـمن
منطقة اخلليج الفارسي ال سيما مع
تنـامي الـدور االيـراني السـاعي نـحو
السـيطـرة ومن احملتـمل انه ستـعمل
ــنـطــقــة بــتـعــزيــز دورهـا دول هــذه ا
وتــدخل بــســبــاقــات تــســلـح تــتـؤدي
ـنــطـقــة قـاب قــوسـ او ادنى من بــا

الصدام العسكري.
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يستنتج الـباحثان في مقـالتهما على
مايلي :

 •تــقــلـيـص الـنــفــقـات الــدفــاعــيـة مع
انــتـشـار ذكي لــلـقــوات الـعـســكـريـة (

التركيز على شمال شرق اسيا) .
ـتـحـدة أن  •يـنـبـغـي عـلى الـواليـات ا
تُـحـافظ عــلى أصـول بـحـريـة وجـويـة
قابل- اساسية لكن أن تُحافظ –في ا

على قوات برية مؤهلة .
 •ان إســتـراتــيــجـيــة الـتــوازن خـارج
اجملــــال نـــــابــــعــــة من الـــــتــــفــــكــــيــــر

االستراتيجي االمريكي.
ـوقع اجلـيـوبـولـيـتـيكـي االمريـكي  •ا
الذي يدفع بتبني هـذه االستراتيجية
تحدة االمريكية . •امتالك الواليات ا

لعناصر القوة الشاملة.
 •تبني سياسة االنعزالية الذكية .

 •تهـدف االستـراتيـجيـة اجلديدة الى
قيـادة الـعالم بـطريـقـة اكثـر ذكاءاً من
ـــصــــالح وتــــضـــمن اجـل حتـــقــــيق ا

ومة التفوق االمريكي. د
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ـقـالـة بـالـتـحـلـيل  بـعـد مـا تـنـاولـنـا ا
والـنقـد من الـنـاحيـة االسـتـراتيـجـية
فــانــنـا نــخــلص الى االســتـنــتــاجـات

التالية:
 •ان االستراتـيجيـة قد قسـمت العالم
من الناحـية اجلغـرافية الى قـسم :
االول (اجملـــــــــال) ويــــــــقـــــــــصـــــــــد به
) اما الثـاني فهو خارج (االمريكيـت
اجملال والذي يتـكون من ثالثة اقاليم
( شــــمـــــال شـــــرق اســــيـــــا واوروبــــا

واخلليج الفارسي).
 •تعتمد االستراتـيجية اجلديدة على
اســــتــــخــــدام الــــوســــائـل كــــافــــة في
حتـقيـقـهـا السـيـاسـية واالقـتـصـادية
والـثــقـافـيـة اضـافـة الـى الـعـسـكـريـة

وهذه هي عناصر القوة الذكية.
 •تـعتـمـد االسـتـراتيـجـيـة الى حتـليل
ومـراقــبـة االقـالــيم الـثالثــة من حـيث
تنـامي او صعـود دولـة مهـيمـنة ومن
احملـــتــمل عــدم الــتـــوازن االقــلــيــمي
وبـــالــتـــالـي ضـــرورة االخـــذ بـــنـــظــر
االعتبار الـتحرك االمريـكي والوسيلة
ـصالح) نـاسبـت ( حـجم تهـديد ا ا
ــــــوازنــــــة بـــــ االنــــــكــــــفـــــاء اي ( ا

واالنغماس).
 •تـهــدف االسـتـراتــيـجـيــة الى قـيـادة

امريكية للعالم بطريقة اكثر ذكاءاً .
 •اسـتـراتـيـجـيـة لـيـست جـديـدة عـلى
الـتفـكـير االسـتـراتيـجي االمـريكي اذ
 تـبني بـعـضهـا في مـراحل مـحددة

من قبل صانع القرار االمريكي.
 •ان اســتـراتــيــجـيــة الـتــوازن خـارج
اجملـال هي اســتـراتـيـجــيـة قـد جـاءت
كــنـــتـــيـــجــة جلـــوانب الـــســـيـــاســات
واالسـتــراتـيـجــيـات االمـريـكــيـة الـتي
جنـحت في الـسابق اي هـي خالصة
جملــمـوع الـنــجـاحــات االمـريــكـيـة في

العالم.

  ال يـخـفـى عـلى الـعـلـمـاء واخلـبـراء
والـبـاحـث واخملـتـصـ في الـعـلوم
شــــتى الـــتــــغـــيـــرات والــــتـــطـــورات
االنــــســـــانـــــيــــة  واالقـــــتــــصـــــاديــــة
واالجــتــمــاعــيــة والــتــطــورات الــتي
طـرأت عــلى حــيـاة الــبـشــر نــتـيــجـة
تــفــشي وبــاء  جــرثــومي فــايـروسي
ط يـفــتك بــحـيــاة الـبــشــر ويـغــيـر 
ومــا فــايــروس كــورونـا اال احلــيــاة 
ــكن االسـتــفـادة مــنه ألعـداد مــثـاال 
تـصـورات ودراسـات ورؤى وبـحوث
ـالي تــخــدم الـواقـع االقـتــصــادي وا
الــــعــــراقي خــــصـــوصــــا والـــعــــربي
االقـــلـــيــمـي عــمـــومـــا وتـــقــد رؤى
استشرافية ومستقبلية .  أن األفكار
االبـداعــيــة واالبــتــكـاريــة وتــولــيـد
طـية وانـتاج عـقلـيات قـياديـة غيـر 
مـرنـة تـنـسـجم مع واقع الـتـغـيـيرات
ـالـيـة والــتـطـورات االقـتـصــاديـة وا

ــيــة واإلقـلــيــمــيــة والــعــربــيـة الــعــا
واحمللية  ضرورية إلحداث تغييرات
جـوهريـة وحـقيـقـية; لـتـحريـك عجـلة
االقـتــصــاد وتــصــمــيم نــظـام مــالي
وطــنـي عــلى أســاس مــتــ ورصــ
عــلـى وجه اخلــصــوص في الــعــراق

وفي الوطن العربي عموما 
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فــضالً عن إعــادة الـتـنــظـيــر في هـذا
ـــوضـــوع اجلـــوهـــري واألســـاسي ا
نطق ومـوضوعية ألنه يـعد حجر
األساس في صـنع وتـخلـيق العـقلـية
ــالي ـنــقــذة  لــلــواقع ا الــقــيــاديــة ا
ـرضي الـعراقي واالقـتـصادي غـيـر ا
ـكن والـعـربي ومـن خالل مـا تـقـدم 
طـرح أفـكـار بـاجتـاهـات جديـدة ومن
زوايا جديدة وتنم عن حرص وطني
عـال وتــقـيـيم مــوضـوعي وحـيـادي
ـسـؤولة وأيـضاً مـطـالبـة اجلـهات  ا

فـي الـدولــة الـعــراقـيــة واحلـكــومـات
الــعــربـيــة  وأصــحـاب صــنع الــقـرار
بضرورة وجود امـدادات وحاضنات
فـكريـة متـطورة تـكنـولوجـيا وتـقنـيا
وعلـميا وبـحثـيا  للـتمـكن من  انتاج
عـقـلـيات قـيـاديـة مـاليـة واقـتـصـادية
جـــديـــدة غـــيـــر مـــألـــوفـــة مـــقـــتـــدرة
ومــــتـــمــــكـــنــــة عــــلى ادارة االزمـــات
ـالـيــة   ومـواجـهـة االقــتـصـاديــة وا
ة اخـتـنـاقات الـعـمل بـروحـيـة وعـز
وبــفـلـســفـة ادارة وحتــلـيل  االزمـات
وتـرتـقـي الى حتـديـاتـهـا   عـقـلـيـات
ــعـرفـة مـقـتــدرة صـقـلـت نـفـســهـا بـا
ـــهـــنـــيــة ـــؤهالت ا الـــعـــلـــمــيـــة وا
ــعــززة بــاخلــبــرات والــعــمــلــيــة  وا
مارسة العملية  لقيادة تراكمة وا ا
ــــالي في الــــواقع االقــــتـــصــــادي وا
الــعــراق والــوطن الــعــربي بــعــقـول
تبحث عن األفكار اجلديدة االبداعية
واالبــتــكــاريــة غــيــر الــنــمــطــيـة . إنّ
األفــــكـــار والـــعـــقــــلـــيـــات اجلـــديـــدة
وارد تجـددة ينتج عـنها تـعظيم  وا
وارد فضالً البشـرية وتنـمية هـذه ا
عـن إضـافـة قـيم انـتـاجــيـة لـلـمـعـرفـة
ـنـتـجـة ليـست مـسـتـهـلكـة  ومن ثم ا
تـــولــــيـــد قـــيـم مـــعــــرفـــيـــة مــــالـــيـــة
واقــتــصــاديــة اضـــافــيــة تــســهم في
طية وتوليد حتقيق تغييرات غـير 
فرص اقتـصاديـة جديدة تـكرس هذه
ـــتــطــورة في ــعـــرفــة الــعـــقــلــيــة ا ا

مـــعــاجلـــة االزمـــات بـــشــكـل عــلـــمي
ومــهــني  ومـعــرفي مــتـمــيــز وكـذلك
الـعــمل عــلى ايـجــاد قـيـم لـعــقـلــيـات
قــيـاديـة إلحـداث تـغـيـيـرات هـيـكـلـيـة
ــطــيـة. وجــذريــة حــقــيــقــيــة غــيــر 
ـط اســتــهـالك وانــتــاج وتــغـــيــيــر 
ــعـــرفــة الـــتي نـــأمل أن تــبـــنى في ا
ضوئهـا متطلـبات ووسائل الـتطوير
والــتـــأهــيل وإحـــداث الــتــغـــيــيــرات
ـــنـــشـــودة من دون أن ـــنـــتـــجـــة ا ا
يقـتصـر األمر عـلى إحداث تـغيـيرات
بــــرمـــجـــيــــة كـــمـــا هــــو حـــاصل في
احملـاوالت الـتـي تـسـعى لـتـغـيـيـر أو
إيـــقــاف أو إحـــداث بـــرامج مـــالـــيــة
واقـتـصـاديـة جـديـدة ال تتـمـاشى مع
فلسـفة العـمل وطبيعـة العقـلية التي
تشـرف وتـدير وتـنفـذ هذه الـبرامج 
إذ يالحظ  وبـشـكل واضح االهـتـمام
الية الكبير للوحدات االقتصادية وا
 إلحداث أو ايجـاد برامج اقتـصادية
أو مــالـيــة مــحــدثــة  ولــكـن جنـد أن
هنـاك عقـبات وتـعثـرات حتصل عـند
الـتـنـفـيـذ احلـقـيـقي; بـسـبب فـجوات
ـهــنـيـة  وقـلـة ـعـرفـة الـعــلـمـيـة  وا ا
ـعرفي; رونـة واجلمـود الفـكري وا ا
جلـمـود وعـدم مـرونـة الـعـقـلـية الـتي
تتـحكم بـالعـمل التـنفـيذي وتـتعامل
مع آلـــيــات تـــنــفــيـــذ هــذه الـــبــرامج
بفلسفتهـا اخلاصة ( التي تركز على
إحـكام قـبـضتـها الـتـنفـيـذية وإيـقاف

مـسيـرة وإحـداث الـتغـيـير واإلحالل
ـؤسـساتـية ) بـعيـداً عن الـفلـسـفة ا
إلحــــداث االصـالح والــــتــــغــــيــــيـــر
والــتــطــور. وكــان هــذا واضـحــاً من
خال طبـيعة الـتعـامل والتـنفيـذ غير
الـــــســــلـــــيم وانـــــحــــراف االهــــداف
الــــتــــنـــفــــيــــذيـــة حلــــزم االجـــراءات
االصالحـــيــة والـــتـــطــويـــريـــة الــتي
ابـدعت فـيهـا الـشخـصـيات الـعـلمـية
ـتـخـصـصة ـالـيـة واالقـتصـاديـة  ا ا
واخلبيرة واالستشارية الوطنية في
اعـداده   و صـياغـتـهـا وادخـالـها
ضــــــمـن الـــــبــــــرامـج االصالحــــــيـــــة
ــتـعـاقـبـة احلـكـومـيـة لــلـحـكـومـات ا
وخــصــوصــاً فـي حــكــومــة الــســيــد
هدي العـبادي والـسيد عـادل عبـد ا
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 إنّ هــــــذه األفــــــكــــــار والـــــــبــــــرامج
االصالحـيـة االبـداعـيـة واالبـتـكـاريـة
الـتي تعـد اسس ومتـطـلبـات  فكـرية
وحـاجـات اسـاسـيـة تـبـنى وتـؤسس
عليـها السيـاسات واالستراتـيجيات
وسـيــاسـات ادارة االزمــات احلـرجـة
ـــنـــطـــقـــة ســـوآءا في الــــعـــراق او ا
الــعــربــيــة واالقــلــيـمــيــة   مــا زالت
ــرحــلــة احلــالــيــة مع تــتــجــدد في ا
ــيــة  وطـــبــيــعــة الـــتــغــيــرات الـــعــا
ــشــهـد الـتــطــورات احلــاصـلــة في ا
الي واالقـتصـادي وتعـقيـده بشكل ا

أكــبــر ومـركب بــوجــود تـفــشي وبـاء
ــتـــزامـــنــة مع فـــايــروس كـــورونـــا ا
انـخــفـاض شـديـد في اســعـار الـنـفط

ية.  العا
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يـناقش الـقـادة واصحـاب الـعقـلـيات
ـقتدرة عـلميـا ومهنـيا  الذين الفذة ا
يـراقـبــون تـطـور األزمـة عن كـثب مع
الــقـــوة واألهـم مــا يـــجب فـــعـــله في
ـسـاعدة الـوضع احلـالي والـقيـام بـا
ـــنــــاقـــشـــات عــــلى االنــــتـــقـــال مـن ا
ــــدى إلى والــــقــــرارات قــــصــــيــــرة ا
ـــدروســـة اإلجـــراءات والـــقــــرارات ا
ألغــــــــراض  اتـــــــخـــــــاذ االجـــــــراءات
الـــــتـــــحـــــوطـــــيـــــة واالحـــــتـــــرازيـــــة
واالســتــعــدادات الالزمــة لــتــحــقــيق
مـقومـات  االدارة الـفـاعلـة والـكـفوءة
إلدارة االزمــات . واصـــبــحت عــكــازاً
تـتـعـكـز عـلـيه عــقـلـيـات الـدولـة غـيـر
ــالي ــرنــة والــتي تــقــود الــعــمل ا ا
واالقـتــصـادي بـدون احـداث تــغـيـيـر
جــــوهــــري وحــــقـــيــــقـي واالهـــداف
ــرجــوة من إحــداث هــذه الــبــرامج ا
احملـدثة أو اجلـديـدة لم تـتحـقق كـما
يــراد مــنــهــا في إحــداث تــغــيــيـرات
حـــــقــــيـــــقـــــيـــــة في واقـع االعـــــمــــال
الـيـة واالقـتـصـادية; والـسـيـاسـات ا
ــا يـوعـز ذلك لـطـبــيـعـة تـركـيـبـة ور
ـألـوفة الـنـمطـية الـعقـلـية الـسـائدة ا
ـنـتجـة الـتي تنـفـذ وتديـر هذه غـير ا

األفكار والبرامج االصالحية بطريقة
غيـر مـرنة ولم حتـسن ادارة وتـنفـيذ
هــذه الــبــرامج بــحــجــة عـدم امــتالك
االدوات التـنفـيذيـة الصـحيـحة وفـقاً
ـطلوبة فضال عن قلة للمواصفات ا
ـــاديــة  أو ـــالـــيـــة وا االمـــكـــانـــات ا
حلـصـول حتـريف غـيـر مـقـصـود عن
ـنـشودة هـذه االهـداف االصالحـيـة ا
لــــــوجــــــود اخــــــتالف فـي الــــــرؤيـــــة
االصالحية والتطويريـة ب العقلية
االسـتـشاريـة والـعـقلـيـة الـتنـفـيـذية 
ولـعــدم جتــانس واكــتـمــال تــخــلـيق
عرفة ـنسجمة مع ا هنية ا عرفة ا ا
العلمية  خلق فجوات جديدة تولدت
خالل العمل وهي فجـوة  عدم الثقة
بـالـبــرامج االصالحـيـة وفـجـوة عـدم
امـتثـال وانسـجام الـعـقلـية الـقيـادية
ـــالــيــة واالقـــتــصـــاديــة لــلـــبــرامج ا
االصالحــيـة والـتــطـويـريــة وهـذا مـا
جنـــده غـــالـــبــا فـي عـــدد كــبـــيـــر من
ـــالــيــة الــوحـــدات االقــتـــصــاديــة وا
ارسة مظاهر العزل او التسقيط و
ــبــدعــة إلعــاقـــة هــذه الــعــقــلـــيــات ا
االبتـكاريـة ان تشق طريـقهـا للـقيادة
ارسـة دورها احلـقيـقي  بدواعي و
الـتــجــهــيل وافــراغ الـســاحــة مــنـهم
والـتـضـلـيل  بـعدم تـوافـر الـعـقـلـيات
طلوبة إلجناز واالمكانات البشرية ا
ية تلك البرامج االصالحية والتقو
  وكذلك هـناك  فجـوة اخرى تـتمثل

ــعــرفـة بــعــدم  اتــســاق وتــخــلـيـق ا
ـنـسـجـمـة مع ــهـنـيـة  والـعـمـلـيـة ا ا
ـــعــرفـــة الــعـــلــمـــيــة  والـــذي جنــد ا
مــــظــــاهــــره  فـي قــــسم كــــبــــيــــر من
ؤسسـات احلكـومية  اواخـر القرن ا
( ( 21لــــــــــعـــــــــدم وجــــــــــود االسس
هـني ونـتائج الـســـــــلـيـمة لـلـعـمل ا
االخـــتـــيـــار الــعـــكـــسي لـــلـــقـــيــادات
ـــالـــيــة  وضـــعف االقـــتـــصــاديـــة وا
مــســتــوى االداء وتــفــشي  الــفــســاد

بشكل واسع.
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االمــــر الــــذي يـــســــتــــلــــزم ردم هـــذه
الــفـجــوات بـشـكـل حـقـيــقي وواقـعي
وتــفــكــيـــر الــوحــدات االقــتــصــاديــة
ــالـــيــة    بـــشــكل اســـتــراتـــيــجي وا
ـــــبـــــني عـــــلى ومــــؤســـــســـــاتـي  وا
ــــوضــــوعـــيــــة واحلـس الـــوطــــني ا
وبــخـطـوات عــمـلـيـة مــدروسـة  عـلى
ـصـادر تـخـلـيق وتـولـيـد االهـتـمـام 
ــالــيـة الــعــقـلــيــات االقــتــصـاديــة وا
وتــوفـيــر وسـائل الـدعـم وتـمـكــيـنـهم
ــواقع الـقـيــاديـة  لـغــرض الـلـحـاق ا
بـــركب الــتـــطـــورات والــتـــغــيـــيــرات
ـيـة بــعـقـلـيـة وفــكـر اقـتـصـادي الـعـا
ومـالـي جـديـد بـشـكـل يـحـاكي تـطـور
ـي  إلعــادة بــنــاء االقــتــصـــاد الــعــا
االقـــتـــصـــاد الـــعـــراقي ومـــواجـــهـــة
االزمـات على اسس مـنـطقـيـة علـمـية

وعملية واقعية  مدروسة.  

…b¹b'« W¹œUB² ù«Ë WO U*« W¹œUOI « WOKIF « oOK ð  wŽ«Ëœ 

‚«dF « w   U “_« …—«œù

 wKŽ d³ł qOIŽ

بغداد


