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املتحدة  الواليات  حققته  الذي  االنت�صار  اإن 
�حلفا�ؤها على القوات الع�صكرية ل�صدام يف 
1991�حترير  عام  ال�صحراء  عا�صفة  عملية 
�مفاجئة  غريبة  ح��ال��ة  ا�ج���د  ق��د  ال��ك��وي��ت، 
اأ�صابت اأع�صاء اإدارة بو�ش االأ�ل �الباحثني 
�خرباء  الع�صكريني  �املحللني  االأكادمييني 
اخلارجية  ال�صيا�صية  �خ����رباء  ال�صحافة 
�هذه  املخت�ش،  غ��ر  ال�����ص��ارع  رج��ل  �حتى 
احلالة الغريبة هي بقاء �صدام يف ال�صلطة يف 
العراق �ا�صتمراره �بنجاح يف الوقوف �صد 
�بغ�ش   ،2003 ع��ام  حتى  ال���د�يل  املجتمع 
النظر عن االنت�صار الع�صكري االمريكي �صد 
بو�ش  الحقًا  اكمله  الذي  النجاح  ذلك  العراق 
الطويل  اال�صتمرار  ف��اإن   ،2003 عام  الثاين 
ل�صدام �بقاءه ما ميكن اأن يكون مفقودًا يف 
�صياغة �تنفيذ ال�صيا�صة اخلارجية االمريكية 
فح�ش  اإع������ادة  ���ص��ت��ت��م  امل��ق��ال��ة  ه���ذه  �يف   ،
االفرتا�صات الفكرية اال�صا�صية مل�صاألة ا�صبح 
 "engagement" م�صطلح  عليها  يطلق 
ما،  �صيء  يف  ال��ت��ورط  ا�  اال���ص��رتاك  �يعني 
االمريكية  اخل��ارج��ي��ة  ال�صيا�صة  م��ب��داأ  �ه��و 
العراق يف  االأمريكي نحو  ال�صلوك  قاد  الذي 
العقد الذي �صبق غز� �صدام للكويت ، �رغم 
العراق  يف  لال�صرتاك  الكامل  ال��ت��ام  الف�صل 
االأ�صا�صية  االفرتا�صات  فاإن    1990 عام  قبل 
االمريكي  اال���ص��رتاك  �صيا�صات  توجه  التي 
ب�صورة  فح�صها  يتم  مل  افرتا�صات  ظلت  قد 
باالخطاء  االعرتاف  الف�صل يف  �هذا  كبرة، 
التاريخية يطرح االحتمال املُربك بان حاالت 
ف�صل اخرى مماثلة لال�صرتاك ميكن ان حتدث 
مع  لوا�صنطن  ال�صرتتيجية  ال��ع��الق��ات  يف 
�د�ل  للم�صكالت  مثرين  د�ليني  ا�صخا�ش 

اخرى مثرة للم�صكالت املماثلة.

اال�صرتاك على ال�صعيد العملي:
ا�صا�صي  �صيا�صي  ك��م��ب��داأ  اال����ص���رتاك  ي��خ��دم 
يف  االم��ري��ك��ي  القومي  االم���ن  ل�صرتاتيجية 
القرن احلادي �الع�صرين، �عمليا فاإن تنفيذ 
املاهر  التعامل  على  �ب�صدة  يعتمد  اال�صرتاك 
يف  ا�صا�صية  ب�صورة  االقت�صادية  للحوافز 
للتاأثر على �صلوك  التجارة �املالية  جماالت 
ي�صتعمل  اال����ص���رتاك  �ان  االخ����رى،  ال����د�ل 
امل���ت���ب���ادل خل��ل��ق ر�اب������ط تربط  االع���ت���م���اد 
اق���رتح )ر�ب���رت كيوهن(  فقد   ، م��ع��ًا  ال���د�ل 
اأنه   Nye ن���اي(  �)�زي����ف   keohane
فهمه  االق��ت�����ص��ادي يجب  امل��ت��ب��ادل  االع��ت��م��اد 

التاأثر على كل د�لة  النفوذ ا�  بدالالت قوة 
بل  املتحدة  ب��ال��والي��ات  جت��اري��ة  ع��الق��ات  لها 
الد�ل  بان  اأ�صار  قد  الباحثني  من  الكثر  اأن 
القوة  �منذ فرتة طويلة اعرتفت بحقيقة ان 
املتبادل  االع��ت��م��اد  م��ن  تنبع  ع��ام��ة  ب�����ص��ورة 
مواكبة  �يف  الالمتوازن(،  )ا�  الالمتنا�صق 
 keohane ف��ان   االمريكية  التقاليد  ه��ذه 
�صرتاتيجية  عند تخطيط  اأن��ه  اأك��دا   Nye  �
يف  الالتنا�صق  حاالت  فاإن  فعالة  دبلوما�صية 
ُتز�د  ان  املحتمل جدًا  التي من  االعتماد هي 
يف  الفعالة  العنا�صر  )ن��ف��وذ(  تاأثر  م�صادر 
الفاعلني  �ان  البع�ش  بع�صهم  مع  تعاملهم 
با�صتطاعتهم  يكون  ما  غالبًا  اعتمادًا  االق��ل 
للقوة  م�صدرًا  املتبادلة  عالقاتهم  ا�صتعمال 
�رمبا  معينة  م�����ص��األ��ة  ح���ول  امل�����ص��ا�م��ة  يف 
املهارة  �ان   ، االخ��رى  امل�صائل  على  التاأثر 
على  بال�صر�رة  هي  ال��د�ل  بني  االقت�صادية 

ا�صا�ش مبداأ القوة غر املتنا�صقة. 
اإىل  اأدى  ا�صطرابا  االأ��صط  ال�صرق  �صهد  لقد 
ال�صرتاتيجي  امل�صهد  يف  االأب���د  �اىل  تغر 
االإقليمي، ففي عام 1979 مت  توقيع اتفاقية 
ب��ني م�صر �اإ���ص��رائ��ي��ل، �يف  دي��ف��ي��د  ك��ام��ب 
الثورة  ح��دث��ت   1979 ال��ث��اين  ك��ان��ون  �صهر 
قام   1979 االأ�ل  ك��ان��ون  ،�يف  االي��ران��ي��ة 
بغز�  مدمرة  حرب  ب�صن  ال�صوفيتي  االحت��اد 
افغان�صتان، �يف ايلول 1980 قامت احلرب 
العراقية االإيرانية، �بهذا فاإن م�صرح احداث 
دخول  عند  جذريًا  تغر  قد  اال��صط  ال�صرق 
البيت  يف  ري��غ��ان  ر�ن���ال���د  ال��رئ��ي�����ش  ادارة 
ال�صيا�صة  ف��ري��ق  راأي  �ح�����ص��ب  االب��ي�����ش، 
اخلارجية يف ادارة ر�نالد ريغان فاإن امل�صالح 
القومية االمريكية يف اخلليج العربي الرثي 
هما:  جديدين  تهديدين  تواجه  االآن  بالنفط 
التو�صع ال�صيوعي بو�صائل ع�صكرية مبا�صرة 
اأفكار  ال�����ص��وف��ي��ت��ي، �ان��ت�����ص��ار  م��ن االحت����اد 
املتحدة  ال��والي��ات  �صد  اإي���ران  م��ن  اإ�صالمية 
فاإن  التهديدين  هذين  �ب��وج��ود  االمريكية، 
انه  اليه على  ُنظر  قد  العراق لالرهاب  رعاية 
اقل ال�صرين �لذلك فاإن بغداد ُنظر اليها على 
يخدم  ان  ميكن  �ال���ذي  حمتمل  �صريك  انها 
امل�صالح ال�صرتاتيجية االمريكية يف املنطقة، 
االأمريكية  احلكومة  ب��داأت   1982 اآذار  ففي 
الد�ل  قائمة  من  العراق  ا�صم  باإزالة  ر�صميا 
الر�صمي  ال�صبب  �ان  االره���اب  ترعى  التي 
املُح�صن،  ال��ع��راق��ي  بال�صجل  االع���رتاف  ه��و 
�هو ادعاء مت تفنيده الحقًا من قبل م�صوؤ�ل 
"لي�ش  قال  عندما  الدفاع  �زارة  يف  امريكي 
هناك احد ي�صعر بال�صك بخ�صو�ش امل�صاركة 
امل�صتمرة للعراقيني يف االرهاب، �ان ال�صبب 
يف  للنجاح  العراقيني  م�صاعدة  هو  احلقيقي 
احل���رب �صد اي���ران ، �ل��ه��ذا ف��ان ال��ع��راق مل 
اخلا�صعة  االره��اب��ي��ة  ال���د�ل  قائمة  يف  يعد 
اإلزامية جدًا على �صادرات ال�صالح  اىل قيود 
��صادرات التكنولوجيا �بذلك ا�صبح العراق 
الئقًا �مقبواًل للح�صول على االئتمانات التي 
امل�صممة  االمريكية  احلكومة  بتمويلها  تقوم 

اىل  االم��ري��ك��ي��ة  ال�����ص��ل��ع  ت�����ص��دي��ر  لت�صجيع 
العراق �مت افرتا�ش ان العراق بعد ان يبداأ 
باالنتفاع من الر�ابط االقت�صادية االمريكية 
ق���ادرة على  امل��ت��ح��دة ت�صبح  ال��والي��ات  ف���اإن 
من�صجمة  ب�صورة  ليت�صرف  العراق  حتفيز 
اكرث مع املعاير الد�لية، �ان ا�صرتاك نظام 
اأ�صا�ش االفرتا�ش القائل بان  �صدام هو على 
غر  يكون  �صوف  التجاري  املتبادل  االعتماد 
االمريكية  املتحدة  الواليات  ل�صالح  متنا�صق 
ت�صكيل  على  ق���ادرة  �صتكون  ب��د�ره��ا  ال��ت��ي 
ك��اداة  ال��ت��ج��ارة  با�صتعمال  ال��ع��راق  �صلوك 
ت�صرين  ففي  لذلك  �كنتيجة  �التاأثر  للنفوذ 
فان  ريغان  انتخاب  اعادة  بعد   1984 الثاين 
�ا�صنطن ا�صتاأنفت عالقاتها الدبلوما�صية مع 

بغداد.
اىل  ب�صدة  ي�صر  للوقت  ال�صياقي  الو�صع  اإن 
كان  االمريكية  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  مثل  ان 
لها فر�صة ممتازة للنجاح، �كنتيجة حلاالت 
)ال�صحن  ب���احل���رب  امل��رت��ب��ط��ة  اال����ص���ط���راب 
احلرب  خ��الل  العربي  اخلليج  يف  التجاري 
نفط  اإي�����رادات  �ان   ،) االإي��ران��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
د�الر  (بليون   22  ( م���ن  انخف�صت   العراق 
يف عام 1980 اىل تقريبًا 9.5 بليون د�الر 
على  اع��ت��م��د  ال���ع���راق  �ان   ،1982 ع���ام  يف 
جتهيزاته  م��ن   %75 بن�صبة  اال���ص��ت��رادات 
الغذائية �كانت عليه ديون ثقيلة جدَا، �لهذا 
الرئي�صة  فاإنه ال عجب ان ثالثة من املجاالت 
ادارة  م�صوؤ�لو  عليها  رّكز  التي  التجارة  من 
فكانت  العراق  مع  اال�صرتاك  اأجل  من  ريغان 
، �يف عام  النفط �الزراعة �املالية  جماالت 
ال�صلع(  )ائتمان   CCC �صركة  ف��اإن   1984
قامت  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��زراع��ة  ل����وزارة  التابعة 
العراق  اىل  د�الر  مليون   )  513  ( بتقدمي 
املنتجات  ل�صراء  )قر�ش(  ائتمان  �صكل  على 
فاإن   1985 ع��ام  �يف  االم��ري��ك��ي��ة،  احلقلية 
قام  للت�صدير �اال�صتراد  االأمريكي  امل�صرف 
( مليون د�الر على   684 ( م�ن  اكرث  بتقدمي 
اإىل  االأج��ل  �طويلة  ق�صرة  اأئتمانات  �صكل 
العراق من اأجل بناء خط اأنابيب �صرتاتيجي 
عرب  النفط  لنقل  يوميا  برميل  مليون  طاقته 

فاأن  الع�صكرية  امل�صاعدة  �ب��دالالت  االأردن، 
على  حافظت  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
موقف احلياد من احلرب العراقية االإيرانية، 
باعت  املتحدة  الواليات  ف��اإن  حال  اأي��ة  �على 
من  ��ا�صعة  متنوعة  جمموعة  العراق  اىل 
ا�صرتى  مثاًل  اال�صتعمال،  امل��زد�ج��ة  امل���واد 
العراق اأكرث من ) 100 ( مئة طائرة هليكوبرت 
من ال�صركات االآمريكية مت حتديد ا�صتعمالها 
�عند  مدنية  الأغ��را���ش  الت�صدير  �ثائق  يف 
ار�صالها  مت  ف��ورًا  فاإنها  العراق  اىل  ��صولها 
يكن  �مل  اي����ران  ���ص��د  القتالية  اجل��ب��ه��ة  اىل 
ادارة  �اإن  �ا���ص��ط��ن  م��ن  اأع���رتا����ش  ه��ن��اك 
للنقل  �صامتة(  )موافقة  اأعطت  كذلك  ريغان 
غر ال�صرعي لالأ�صلحة االأمريكية اإىل العراق 
مبيعات  ذل��ك  �ي�صم  ثالثة  د�ل��ة  طريق  ع��ن 
طائرات  للدبابات،  امل�صادة   TOW قذائف 
ها�ن  مدافع  �صغرة،  ا�صلحة  الهليكوبرت، 
�ذخائر )اعتدة( من م�صر، االردن، الكويت، 

ال�صعودية.
قيمة  لها  التي  امل�صاألة  ف��ان  ح��ال  اي��ة  �على 
ع�صكرية كبرة جدًا هي البيانات اال�صتخبارية 
بو�صاطة  ال���ع���راق  اىل  جت��ه��ي��زه��ا  مت  ال��ت��ي 
اال�صطناعية،  باالأقمار  االأمريكي  الت�صوير 
�يف عام 1984 قام الرئي�ش االمريكي ريغان 
بتوقيع اأمر امن قومي يعطي �صلطة قانونية 
العراق  تدعم  ان  االمريكية  لال�صتخبارات 
�هي حركة قام املحللون الحقًا بو�صفها على 
انها انقذت العراق من الهزمية يف عدة معارك 

ا�صا�صية.
يف  ا�صتمرت  االمريكي  اال�صرتاك  حوافز  ان 
بو�ش  �اإدارة  ريغان   رئا�صة  خ��الل  التزايد 
االأ�ل ، �لذا فان ا�صتعمال االأد�ات االقت�صادية 
جدا،  ع��ال  م�صتوى  اىل  انتقل  الد�لة  ملهارة 
هي  التجارة  بان  ناق�ش  االنتقال  فريق  �ان 
املفتاح اال�صا�صي للنفوذ ال�صيا�صي، �يف عام 
1989 فان العراق ا�صبح اكرب �صوق للواليات 
املبيعات  بلغت  اإذ  ال��رز  ل�����ص��ادرات  املتحدة 
االمريكية من الرز اىل العراق  )180( مليون 
علف  الطحني،  احلنطة،  مبيعات  �ان  د�الر، 
اأكرث  االآخر بلغت  القطن �ال�صلع  احليونات، 

من ) 345  (مليون د�الر يف الدخل اال�صايف 
الزراعية  االعمال  �رجال  احلقول  ال�صحاب 
االمريكية ، �يف عام 1990 اقرتحت �زارة 
د�الر   بليون  تخ�صي�ش  االمريكية  الزراعة 
اجمايل  بلغ  �بذلك  للعراق  جديدة  قر��صًا 

االئتمان اكرث من )2 (بليون د�الر .  
بداية  فقط  املختارة هي  االأمثلة  اإن هذه       
ال��ت��ي حا�لت  امل��ت��ن��وع��ة  ال���ط���رق  ل��ت�����ص��وي��ر 
م�صرتكًا  العراق  جعل  فيها  املتحدة  الواليات 
�ع��ن��د احلاجة  االق��ت�����ص��ادي��ة،  احل��واف��ز  يف 
العراق  حول  االآن  مانعرفه  باحل�صاب  االخذ 
�صد  اخلليج  حل��رب  املا�صية  ال�صنوات  يف 
طرح  عند  معنوي  جم��رد  االم���ر  ف��ان  اي���ران 
كانت  االأمريكية  ال�صيا�صة  هل  ح��ول  ���ص��وؤال 
احلرب  قبل  حتى  ح��ال  اأي���ة  �ع��ل��ى  ناجحة؟ 
الوا�صح  م��ن  ك��ان  فانه  االإي��ران��ي��ة   العراقية 
لكثر م��ن امل��راق��ب��ني ان ا���ص��رتاك ال��ع��راق مل 
يكن عمليًا، �رغم قيام �صدام �ب�صورة علنية 
�ر�صمية بفتح كرد�صتان لل�صحفيني االجانب 
ا�صتمرت  االكراد  �صد  الوح�صية  االعمال  فان 
 1990�  1989 عامي  يف  كما  تقّل  ان  ب��د�ن 
بتوثيق  ق��ام��ت  ال��د�ل��ي��ة  العفو  منظمة  �ان 
طفل   300 من  اكرث  �تعذيب  خطف  عمليات 
الث��ارة  ب�صرية يف حم��ا�ل��ة  ك��ره��ائ��ن  ك���ردي 
اخلوف يف قلوب القيادات الكردية يف �صمال 
اخلا�ش  االن�صان  حقوق  تقرير  �ان  العراق، 
ب��احل��ك��وم��ة االم��ري��ك��ي��ة ي��ب��ني ب��و���ص��وح بان 
�صيا�صية  معار�صة  هناك  بان  اال�صتباه  جمرد 
�ع�صكرية �صد احلكومة العراقية يتم التعامل 
مع تلك املعار�صة ب�صورة ر�تينية من خالل 
التعذيب �االعدام لالكراد امل�صتبه بهم ، �ان 
بع�ش ا�صارات التحذير املربكة جدًا لالعمال 
الوح�صية امل�صتمرة ل�صدام جاءت من مراجعة 
الربنامج الذي يفرت�ش ان يكون �صريًا للعراق 
�صامل،  دم���ار  ���ص��الح  ت��ط��وي��ر  اىل  �ال���ه���ادف 
الدفاع  �زي��ر  م�صاعد  ق��ام   1985 اآذار  ففي 
perie)بت�صجيع  برل  )ريت�صارد  االأمريكي 
الواليات املتحدة على فر�ش فقرة )التاأكد من 
مكتوب  ك�صرط  نو�ية(  ا�صلحة  �ج��ود  ع��دم 
مقابل ت�صدير اجهزة كومبيوتر متقدمة اىل 

بانه  معر�فًا  كان  الذي   perie �ان  العراق 
مواقفه  يف  االمريكية  االدارة  �صقور  اح��د 
يكن  مل  لل�صوفييت  امل�����ص��ادة  ج���دًا  ال�صلبة 
االأمريكي  االق��ت�����ص��ادي  ب��االأ���ص��ل��وب  مقتنعًا 
اأهمية  يوؤكد  كان  �اإمن��ا  التكنولوجيا(  )نقل 
عن  العراق  الإبعاد  حما�لة  يف  ذلك  ا�صتعمال 
مو�صكو، �على اأية حال فان perie �اآخرين 
ا�لئك  عليهم  تغلب  قد  االأمريكية  االإدارة  يف 
احلاالت  هذه  مثل  بان  متاأكدين  كانوا  الذين 
لنقل التكنولوجيا �صر�رية القناع العراقيني 
بال�صداقة االأمريكية ، �منذ عام 1985 اىل عام 
1990 فان الرقابات االمريكية على �صادرات 
التكنولوجيا  ذات  املتخ�ص�صة  امل��ن��ت��ج��ات 
اإىل  تعر�صت  اال�صتعمال  �املزد�جة  العالية 
املتكررة  االحتجاجات  رغ��م  م�صتمر  �صعف 
التي كان يطلقها م�صوؤ�لون رفيعو امل�صتوى 
يف �زارة الطاقة ��زارة الدفاع االمريكيتني، 
�على اأية حال عند النظر اىل احداث املا�صي 
يت�صح اأنه حتى غز� الكويت يف عام 1990 
االمريكية  اخلارجية  ال�صيا�صة  �ك��االت  فان 
االقت�صادية  االد�ات  طريقة  اعتنقت  التي 
للد�لة )ب�صورة ا�صا�صية اخلارجية االمريكية 
قادرة  ك��ان��ت  االم��ري��ك��ي��ة(  ال��ت��ج��ارة  ��زارة 
�با�صتمرار على ال�صيطرة على تلك الوكاالت 
ال��ت��ي ت��رك��ز على االم���ن ال��ق��وم��ي )ال��دف��اع � 
CIA( �ب�صورة مناظرة فان �صجل العراق 
كبر،  تغير  ب��د�ن  ظل  االره��اب  بخ�صو�ش 
مبحا�لة  ال��ع��راق  ارت��ب��ط   1982 ع���ام  ف��ف��ي 
�كان  لندن،  يف  اال�صرائيلي  ال�صفر  اغتيال 
العراقية،  اال�صتخبارات  يف  عقيدًا  املهاجم 
�بعد طرد الفل�صطيني اأبو ن�صال حتت �صغط 
ا�صتمر يف  فان �صدام   االمريكي  الكونغر�ش 
�صكر  الذي  عرفات  يا�صر  مع  العالقات  ترقيع 
�اعادة  اال�صلحة  ل�صراء  تربعاته  على  �صدام 
بعد  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  تنظيم 
مغادرتها بر�ت، �يف ت�صرين اال�ل 1985 
رف�صت احلكومة العراقية اإلغاء جواز ال�صفر 
الدبلوما�صي للفل�صطيني )اأبو العبا�ش( املتهم 
يف قتل مواطن اأمريكي، �يف عام 1985 مت 
من  ج��اءا  اثنني  اإرهابيني  على  القب�ش  اإلقاء 

ل�صن  طريقهما  يف  �ه��م��ا  ر�م���ا  يف  ال��ع��راق 
هجمات خمططة على اهداف اأمريكية، �على 
الر�صمي ال�صريح من قبل  الرغم من  االإنكار 
االعرتاف  مت  فانه  االمريكي  التنفيذي  الفرع 
ادارة  م��ن  ���ص��ادرة  م�صنفة  غ��ر  �ثيقة  يف 
االرهاب،  دعم  يف  ا�صتمر  العراق  بان  ريغان 
لعدم  ج��دًا  ال��ب��ارز  الدليل  ب��ان  املحتمل  �م��ن 
�صلوك  تغير  يف  االمريكي  اال�صرتاك  فعالية 
العراق  ا�صتعمال  مراجعة  من  ج��اء  ال��ع��راق 
االإيرانيني  اجلنود  �صد  الكيميائية  لال�صلحة 
فان   1983 ع��ام  �يف  العراقيني،  �املدنيني 
احد التقارير االربعة حول ا�صتعمال اال�صلحة 
الكيميائية �صد القوات االيرانية قد مت ت�صلمه 
ا�صدار  مت   1984 ع��ام  �يف  �ا�صنطن،  يف 
توثيق  اأ�ل  اأعطى  املتحدة  االأمم  من  تقرير 
حول  ال���د�يل  للقانون  ال��ع��راق  النتهاك  ع��ام 
�ا�صتجابت   ، اال�صلحة  ه��ذه  مثل  ا�صتعمال 
باال�صلحة  الهجمات  ه��ذه  اىل  ريغان  اإدارة 
ق��دم��ت ا�راق  ب���ان  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
تلك  العراقية �قامت  اعرتا�ش اىل احلكومة 
لالمم  العامة  اجلمعية  ق��رار  برعاية  االدارة 
املتحدة �قامت برقابة �صديدة على �صادرات 
 ، �التكنولوجيا  الكيميائية  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
ا�صتمرت  نف�صه  ال��وق��ت  يف  ح��ال  اأي��ة  �على 
بالبيانات  العراق  بتز�يد  املتحدة  الواليات 
اال�صتخبارية حول حتركات القوات االيرانية 
�جتاهلت  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  اي����ران  �ت�����ص��ك��ي��الت 
ا�صتعمالها  يتم  البيانات  هذه  مثل  ان  حقيقة 
من قبل العراق للقيام باأف�صل ن�صر �ا�صتعمال 
�من  االإيرانيني.  �صد  الكيميائية  الهجمات 
�اخالقي  معنوي  منظور  من  ج��دًا  الوا�صح 
ا� ق��ان��وين ف��ان امل��وق��ف االم��ري��ك��ي يف هذه 
�على  للغاية،  �صيئ  موقف  هو  ال�صيا�صات 
غر  الواقعي  ال�صيا�صي  العامل  يف  ح��ال  اأي��ة 
االخالقي للدبلوما�صية الد�لية اإذ االهتمامات 
ال�صرتاتيجية غالبًا تاأخذ اال�صبقية على املبادئ 
االخالقية �املعنوية، فاملوقف االأمريكي لي�ش 
بال�صر�رة موقفًا غر منطقي �لكن هل هذا 
االخالقي  غر  الواقعي  لل�صيا�صي  التحليل 
ال�صديد بدالالت  التدقيق  يكون �صحيحًا عند 
حقيقية؟  ب�����ص��ورة  ال�����ص��رتات��ي��ج��ي  م��ن��ط��ق��ه 
هو:  ا���ص��ا���ص��ًا  نف�صه  ي��ط��رح  ال���ذي  ال�����ص��وؤال 
ريغان  حمل  االأ�ل  بو�ش  ج��ورج  حل  عندما 
للفكرة  حدث  الذي  ما  االمريكية  ال�صلطة  يف 
لال�صرتاك  اال�صلية  ال�صرتتيجية  العقالنية 
مع العراق؟ يف عام 1988 بعد نهاية احلرب 
طائرات  با�صتعمال  ���ص��دام  ق���ام  اي����ران  م��ع 
الواليات  م��ن  ا�صتوردها  التي  الهليكوبرت 
بالغازات  �ح�صية  هجمات  ب�صن  امل��ت��ح��دة 
ال�صامة على االكراد، �ان  )30( قرية كردية 
�العوامل  ال��غ��از  لهجوم  تعر�صت  تقريبا 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة �ال���ت���ي ���ص��م��ل��ت غ����از اخل����ردل 
�ال�صموم الع�صبية، �ب�صورة طبيعية قامت 
الد�لية  اال�صتجابة  بقيادة  املتحدة  الواليات 
الوح�صية،  االع��م��ال  ه��ذه  مثل  �صد  العلنية 
�يف احلقيقة فان ادارة ريغان قامت برعاية 
ا�صتعمال  ي�صجب  ال��ذي  املتحدة  االمم  ق��رار 
بت�صديد  قامت  �اإن��ه��ا  الكيميائية،  اال�صلحة 
ال�صادرات  على  االمريكية  الرقابات  بع�ش 
ف��ان االغلبية  اي��ة ح��ال  ال��ع��راق، �ع��ل��ى  اىل 
امل���واد  ت�صدير  اج����ازات  جلميع  ال�����ص��اح��ق��ة 
امل�صادقة  متت  قد  امل���زد�ج  اال�صتعمال  ذات 
ال�صجل  �بينما  ريغان،  ادارة  قبل  من  عليها 
رف�صت  املتحدة  الواليات  ان  بو�صوح  يبني 
املتابعة ال�صديدة للعراق )على �صكل عقوبات 
اإىل  ي�صر  دليل �صغر  فان هناك  اقت�صادية( 
�ا�صنطن قامت مبحا�لة جادة لتغير �صلوك 
�الذي  لل�صغط  �صكل  اأي  با�صتعمال  �صدام  
التي  الالمتنا�صقة  التجارية  العالقات  خلفته 
هي يف بداية تكوينها �التي مت خلقها خالل 

6 �صنوات من اال�صرتاك االمريكي العراقي.

 

ا�  ���ص��ه��را  ���ص��ت��ت��اأخ��ر  االن��ت��خ��اب��ات  ان  يعني  ه���ذا 
االأمور  �صارت  لو  فيما  تقدير،  اق��ل  على  �صهرين، 
اأمور االنتخابات ال ت�صر  ب�صياقها الطبيعي. لكن 
ب�صياقها الطبيعي هذه االأيام. ح�صة املغرتبني يف 
متخا�صمني،  بني  �جذب  �صد  اىل  حتولت  اخلارج 
جديدة  �رغبات  �تعديالت،  متاهات  يف  �دخلت 
�صيعطل  ما  موؤثرة،  �صيا�صية  �ق��وى  نيابية  لكتل 
عملية االنتخابية برمتها، ا� يف اأبعد االحتماالت 

قد ميزق العملية ال�صيا�صية �صر متزيق. 
حد  على  تقف  ال�صيا�صية  التوازنات  ان  املعر�ف 
�صكني. توازنات طائفية �قومية �حزبية، �اأحيانا 
العملية  تدمر  ان  اختلت  اذا  لها  ميكن  مناطقية. 
اتفق  التي  الوطنية  الثوابت  �تن�صف  ال�صيا�صية، 
امل�صكوك  الد�صتور  االأخ���ر.  الد�صتور  يف  عليها 
يعاين  قي�صرية  بعملية  ��ل��د  االآخ��ر،  هو  بثباته 

اآثارها حتى االآن. 
قبل  من  اخل��ارج  يف  للعراقيني  املقرتحة  فالن�صبة 
الربملان كانت خم�صة باملئة، �هي ن�صبة ال تتالءم 
مع العدد احلقيقي للمغرتبني. اذ اعتربه البع�ش، 
من خمتلف اأحزابهم، موجهًا �صدهم، كون ماليني 
�م�صر  �االأردن  �صوريا  يف  اليوم  يعي�صون  منهم 
�االإمارات اثر �صقوط النظام �الت�صفيات الطائفية 
تفجرات  بعد  االأخ��رت��ني  ال�صنتني  راف��ق��ت  التي 
�م�صرة  ����ص���ام���راء.  يف  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال���ر�����ص���ة 
اإثنيًا  �تنوعت  غريبة،  بتعرجات  مرت  االغ��رتاب 
�طائفيًا �مناطقيًا ح�صب منط احلر�ب، �ح�صب 
كانت  ال�صابقة.  ال��ع��راق  لعقود  الزمنية  اللحظة 
االجتماعي  للن�صيج  �صددت  التي  الهائلة  ال�صربة 
ال�صنوات  تلك  يف  ال�صبعينيات.  نهاية  يف  حدثت 
راأ�صها  �على  العراقي،  الي�صار  تنظيمات  لوحقت 
تنظيمات احلزب ال�صيوعي الذي كان حليفًا للبعث 
اىل  �ه��اج��رت  تقريبًا.  ال�صبعينيات  عقد  ط��وال 
ع�صرات  بلغت  الي�صار،  من  كبرة  اأع��داد  اخل��ارج 
االآالف، �هوؤالء ا�صتقر�ا يف �صورية �لبنان، �يف 
االأ�ر�بية  �ال���د�ل  كمقاتلني،  ال��ع��راق  كرد�صتان 
الحقا. تبع هذه املوجة، اأ� يف االآن، نف�صه اأع�صاء 
حزب الدعوة االإ�صالمية اثر اإعدام املفكر االإ�صالمي 
حممد باقر ال�صدر �اأخته بنت الهدى، ثم مت تهجر 
االأكراد الفيلية اىل اإيران، �هوؤالء ا�صتقر معظمهم 
اأ�ر�ب��ا.  اىل  منهم  قليل  ق�صم  �هاجر  اإي���ران،  يف 

�يف كرد�صتان كانت احلرب مع النظام قائمة. 
�امتدت  االإيرانية،  العراقية  احلرب  قامت  �حاملا 
حتى  كيلومرت  األ��ف  زه��اء  طوله  خط  يف  امل��ع��ارك 
املرة  ه��ذه  ك��ان  البلد.  من  ينثال  جديد  نزيف  ب��داأ 
خمتلف  �م��ن  العلمية،  امل�صتويات  خمتلف  م��ن 
�اأبناء  االأك��راد  ح�صة  اأن  اال  �القوميات،  املذاهب 
املناطق اجلنوبية هي الغالبة. كانت احلرب تد�ر 
قريبًا من مدنهم، بل �اأ�صبحت يف تخوم بع�صها 
الهاربون  �العمارة.  �ال�صليمانية  الب�صرة  مثل 
طوال  ظ��ل��وا  ذاك،  ا�  ال�صبب  ل��ه��ذا  احل���رب،  م��ن 
�اإيران،  �صوريا،  نحو  ي�صيلون  الثمانينيات  عقد 
بع�صهم  ����ص��ل  �اأ�ر�ب�����ا.  �االأردن،  �ال��ك��وي��ت، 
بحثًا عن  باك�صتان،  ثم  اإيران  اأفغان�صتان عرب  اإىل 
احلر�ب  منجم  ال�صرق  دائ��رة  من  للخر�ج  منفذ 

�التخلف. 
ال��ع��راق��ي��ني يف  ت��ق��در ع��دد  ك��ان��ت ه��ن��اك تخمينات 
الكويت، مبليونني  بداية احلرب مع  املنفى، حتى 

الد�ل  معظمهم  ا�صتوعبت  اك��رث.  �رمب��ا  تقريبا، 
االأ�ر�بية ��صوريا �اإيران. لكن احتالل الكويت، 
نحو  االآالف  بع�صرات  قذف  له،  املرافقة  �احل��رب 
�االأرطا�ية  رفحة  خميمات  يف  اللجوء  اأ�  االأ�صر 
خميمات  لهم  بنيت  حيث  ال�صعودية،  �صحراء  يف 
االأمم  اأ�ر�ب��ا عرب  اإىل  بانتظار اخلر�ج  �عا�صوا 
املتحدة. بلغ العدد ح�صب بع�ش االإح�صائيات غر 
الدقيقة نحو خم�صني األفا، مل ي�صاأ �صوى عدد �صئيل 
منهم العودة اىل العراق بعد انتهاء معارك ا�صتعادة 
بعقد  امل�صمى  الت�صعينيات  عقد  �يعترب  الكويت. 
احل�صار، مرحلة زمنية حرجة ارتفع فيها الهر�ب 
من الوطن درجات قيا�صية. الهر�ب مل يعد لد�اع 
�صيا�صية كما يف ال�صابق، بل �صمل الطبقات كافة، 
�كان  �ال�صيا�صية.  الفكرية  االجت��اه��ات  �جميع 
اجلميع يبحث عن حياة اأف�صل، ا� عن عمل مينحه 
للحرية  متنف�ش  عن  اأ�  �لعائلته،  له  عي�ش  لقمة 
اأطبق الظالم �القمع على خارطة الوطن.  اأن  بعد 
��صار راتب املوظف ال�صهري ال ي�صرتي له بنطااًل 
مرتدية  االأ����ص��اع  �بقيت  املتو�صط.  ال�صعر  مل��ن 
�املزيد  املزيد  تدفع  �ظلت  كافة،  امل�صتويات  على 
اإح�صائيات  هناك  تكن  مل  احلقيقة  �يف  للهجرة. 
ر�صمية عن العدد الذي بلغه العراقيون يف املهجر، 
�صار�ا  العراقيني  الالجئني  ان  املعر�ف  من  لكن 
لدى  اأم  املتحدة  االأمم  ل��دى  �صواء  د�ل��ي��ة،  ق�صية 

الد�ل الكربى. 
معظم  ان  ال��ق��ول  ميكن  �صخ�صية  خ��ربة  �ح�صب 
ال���الج���ئ���ني، ����ص���واء يف ع��ق��د ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ا� 
اجلنوب.  من  ا�  اأك���رادًا  اإم��ا  كانوا  الت�صعينيات، 
�بحلول العام األفني �ثالثة، العام الذي قامت فيه 
للد�لة،  انهيار  من  رافقها  �م��ا  االأخ���رة،  احل��رب 
�ت�صرذم  اجلن�صية،  م��ت��ع��ددة  ل��ل��ق��وى  �اح��ت��الل 
ذلك من  ما تال  ثم  االأمنية،  البعث �االأجهزة  حزب 
من  هربًا  االآالف  مئات  خ��رج  طائفية،  مواجهات 
االنتقامية.  الت�صفيات  ا�  الطائفية  الت�صفيات 
ال�صابق،  النظام  اأن�صار  من  كانوا  ق�صم من هوؤالء 
العاملني يف اأجهزته االأمنية �احلزبية �النقابية. 
�االأردن  ���ص��وري��ا  يف  م��ن��ه��م  ك��ب��ر  ع���دد  ا���ص��ت��ق��ر 
�االإم�����ارات �م�صر �ل��ب��ن��ان، ع��دا م��ن ه��اج��ر اىل 
يقدر  املتحدة.  االأمم  طريق  عن  �اأمركا  اأ�ر�ب��ا 
املليون، �هناك  عدد من يقيمون يف �صوريا زهاء 
مئات االآالف يف االأردن �االإمارات �م�صر �لبنان. 
هوؤالء بالتحديد من يخ�صى االئتالف العراقي يف 

�القومية،  العلمانية  للقوى  ي�صوتوا  ان  الربملان 
مثل ائتالف �حدة العراق بقيادة جواد البوالين، 
عال�ي  اي��اد  بقيادة  العراقية  الوطنية  اجلبهة  ا� 
��صالح املطلك، �جبهة التوافق �غرها من الكتل. 
القانون  �د�ل��ة  الوطني  ب�صقيه،  االئتالف  ان  اأي 
ن�صبة  اأع��ط��ى  ل��ه��ذا  اأ���ص��وات��ه��م.  ي�صمن  ال  الح��ق��ا، 
منخف�صة للمهاجرين يف اخلارج �متثلت بخم�صة 
مع  االإط���الق  على  تتناغم  ال  الن�صبة   ه��ذه  باملئة. 
باأربعة  عددهم  يقدر  الذين  اخل��ارج  يف  العراقيني 

ماليني ن�صمة. 
�هذا على الواجهة، اأما حقيقة اعرتا�ش االئتالف 
له  طائفية،  �صبغة  فرتدي  الها�صمي  نق�ش  على 
غر  م��ع  البعثية  ال�صفة  مت��اه��ي  بق�صية  ع��الق��ة 
البعث،  اج��ت��ث��اث  ق��ان��ون  ب�صبب  اذ  االئ��ت��الف��ي��ني. 
ا�صتبعاد  مت  �العدالة،  امل�صاءلة  قانون  بعده  �من 
ال�صرطة  ا�  اجلي�ش  يف  �صواء  الكفاءات  من  كثر 
اإع��ط��اء ن�صبة  ال��ع��ام��ة، �اأخ����را يف  �ال��وظ��ائ��ف 
يف  املغرتبني  ملاليني  باملئة  خم�صة  �ه��ي  متدنية 
�لبنان  �االأردن  �صوريا  الجئو  احت�صب  اخل��ارج. 
اأن�صار  البعثية،  الواجهة  على  �االم��ارات  �م�صر 
لقائمة عال�ي �الها�صمي  اأي �صي�صوتون  النظام، 
على اأكرث تقدير. �رغم ان تاريخ اللجوء العراقي 
اال  اجل��ن��وب  مناطق  م��ن  امل��غ��رتب��ني  بغلبة  ي��ق��ول 
ا�لئك  بت�صويت  تثق  ال  الدينية  االئ��ت��الف��ات  ان 
اإعمار  يف  الكبر  الف�صل  بعد  لقوائمهم،  العراقيني 
�طنية  �صيا�صة  �انتهاج  االأر�اح،  �حفظ  البلد، 
على  املرتبعة  هي  االأح��زاب  تلك  �كانت  متوازنة. 
�التخلف  الف�صاد  تهمة  عنها  ��صاعت  احلكم  �صدة 
�احلزبية  الطائفية  امل�صلحة  �تغليب  االدارة  يف 

على امل�صلحة الوطنية.
الدعايات ترتفع  بداأت  املراقبون كيف   �قد الحظ 
�صتدخل  ال��ت��ي  املذهبية  االئ��ت��الف��ات  اأ����ص��اط  م��ن 
البعثيني  رجوع  من  الناخبني  حمذرة  االنتخابات 
اىل ال�صلطة. �ذلك عرب االأحزاب �االئتالفات كافة 
يعيد  م��ا  �ه��ذا  الفتاتهم.  حت��ت  تن�صوي  ال  التي 
�لكن  اأخ��رى  م��رة  الطائفية  اال�صطفافات  تاريخ 
عودة  من  اخل��وف  اأب��رزه��ا  لعل  مغايرة،  بالفتات 
حزب البعث. لكن رغم الرت�يج ملثل هكذا خماطر، 
اإدارة  هو  عموما  النا�ش  لدى  العام  امل��زاج  اأن  اإال 
ما  اأكرث  �هذا  �املذهبية،  الدينية  لالأحزاب  الظهر 

يرعب تلك االأحزاب م�صتقبال.
اأ�ص�ش بناء د�لة القانون �الدميقراطية.

Opinions & Ideas�آر�ء و�أفكار

ترحب اآراء �افكار مبقاالت الكتاب �فق ال�صوابط االآتية:
1 � يذكر ا�صم الكاتب كامال �رقم هاتفه �بلد االقامة .

2 � تر�صل املقاالت على الربيد االلكرت�ين اخلا�ش بال�صفحة:
3. ال تزيد املادة على 700 كلمة.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــص ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــصــفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

�صاكر االنباري

رغد �صالح الهدلة

م�شكلة  �أ���ش��ب��ح��و�  �ل��ع��ر�ق��ي��ون  �مل��غ��رب��ون 

درو�س م����ن �ل�ع���الق���ات �المريكي�����ة �لع�ر�ق�ي��ة 1982- 1990 ب�����ح�����ث

دسـتـوري خـرق 

مل يعد اأكيدا اإجراء االنتخابات 
العراقية يف وقتها املحدد، اال وهو 
الثامن ع�صر من كانون الثاين عام 

2010، وذلك ب�صبب نق�س نائب 
رئي�س اجلمهورية طارق الها�صمي 

قانون االنتخابات الذي وافق 
عليه جمل�س النواب ورفعه اإىل 

جمل�س الرئا�صة. اذ ان املفو�صية 
العليا لالنتخابات �صرحت ان 

الوقت مل يعد كافيًا الإجراء 
االنتخابات حتى لو وافق الها�صمي 
على التعديل الذي اأجري للقانون 

مرة ثانية.

مغرتبون


