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ان ع���دم ال��ف��ع��ال��ي��ة م��ن ج��ان��ب ال��والي��ات 
املتحدة كان ملحوظًا لعدة اأ�سباب:

ال��ت��ي مت  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  اأواًل:   
اأ�سا�س  ع��ل��ى  ج���اءت  ليبيا  ع��ل��ى  فر�سها 
ليبيا  ب���ان  ت��و���س��ح  ا�ستخبارية  ب��ي��ان��ات 
كيميائية،  ا�سلحة  برنامج  بتطوير  تقوم 
برنامج  بتطوير  ق��ام  العراق  ان  حني  يف 
العامل  يف  ج��دًا  وا���س��ع  كيميائية  اأ�سلحة 
الثالث وقام ب�سورة فعلية با�ستعمال تلك 
فان  ذلك  ومع  متكررة،  ب�سورة  اال�سلحة 
العقوبات االقت�سادية �سوف اليتم فر�سها 
على العراق، ومثلما او�سح يف ذلك الوقت 
من قبل م�ساعد وزير اخلارجية االمريكية 
فاإن   ،Richard Sohifter)سيفر�(
من�سجمًا  )من��وذج��ًا  �سكلت  �سدام  اأف��ع��ال 
لالنتهاكات ال�سامله حلقوق اال�سنان التي 
اىل  طبقًا  والتي  دوليًا(  بها  االع��راف  مت 

القانون املوجود فاإنها يجب معاقبتها.
ال�سراتيجي  امل����وق����ف  اإن  ث����ان����ي����ًا:- 
يف  اجلغرايف(  اجليوبولتكي)ال�سيا�سي 
املتحدة  ال��والي��ات  حفز  ال��ذي  هو  املنطقة 
العراق وقد تغري هذا املوقف يف  ملفاحتة 
الباردة  احل��رب  وان   ،1988 ع��ام  �سيف 
ومنخف�سة  ج��دًا  م�ستقرة  حالة  يف  كانت 
فيها  ت�������س���ارع���ت  ال���ت���ي  ال�������س���ن���وات  يف 
والكال�سنو�ست البريو�سرويكا  ث���ورة 
GIASAOST  للرئي�س غوربات�سوف 
ال�سوفيتي  ال�سلوك  يف  االن��ق��الب  وه���ذا 
مت  فيها  التي  ال�سنة  يف  �سدقه  اإثبات  مت 
ال�سوفيتية  القوات  ان�سحاب  عن  االعالن 
انتهت   1988 اآب  ويف  اأفغان�ستان،  م��ن 
جامد  مبوقف  االإيرانية  العراقية  احلرب 
هي  وتلك  االأ�سلية  احل���دود  ام��ت��داد  على 
من  هدف  كل  فاإن  ولهذا  النهاية،  النتيجة 
االأمريكيني  قد مت  الهدفني اال�سراجتينت 
منعها  مت  االإي��ران��ي��ة  فالثورة  حتقيقهما، 
اإىل  االنت�سار  من  و)ار�سيًا(  ا�سراجتيًا  
اخلليجية  ال���دول  اإذ  امل��ج��اورة  امل��ن��اط��ق 
الع�سكري  التهديد  وان  بالنفط،  ال��ري��ة 
املنطقة،  يف  ب�سرعة  تقهقر  قد  ال�سوفيتي 
وف�ساًل عن ذلك وبدالالت منطق اال�سراك 
االأمريكي فاأن احتمالية التاأثري االقت�سادي 
كانت  ال��ع��راق��ي  ال�سلوك  على  االأم��ري��ك��ي 
احتمالية بارزه يف ذلك الوقت، ويف عام 
احلرب  نهاية  وبعد  ال��ع��راق  ف��اإن   1988

وكان  الثقيلة  بالديون  تعرقل  اإي��ران  مع 
االأجنبي الإعادة  املال  لراأ�س  بحاجة ما�سة 
�سنوات من حرب  ثماين  بعد فرة  البناء 
مدمرة مع اإيران، واإذا كانت فكرة االعتماد 
يف  يكمن  وال��ذي  املتنا�سق  غري  املتبادل 
االأمريكي  اال���س��راك  �سيا�سات  اأ���س��ا���س 
فكرة �سحيحة فاإن العراق يجب اأن يكون 
جديدة  اقت�سادية  �سغوط  اأي  حتت  مرنًا 
اأن احلرب  بل  املتحدة،  الواليات  تفر�سها 
تقريبًا  للعراق  كلفتها  كانت  اإي���ران  �سد 
مليون(  األف  دوالر)500  تريليون  ن�سف 
املبا�سرة،  وغ��ري  املبا�سرة  التكاليف  يف 
ديونه  ت�سديد  يف  متخلفًا  ال��ع��راق  وك��ان 
اأكر من  قيمته  �سامل  اأجنبي  دين  وهناك 
)80( بليون دوالر وان النفط الذي ميثل 
�سريان العراق يف املجال االقت�سادي كان 
يف  منخف�س  وطلبها  غزير  عر�سها  �سلعة 
قبل   1980 ع��ام  ويف  العاملية،  االأ���س��واق 
على)22(  قد ح�سل  ال��ع��راق  ك��ان  احل��رب 
النفط   اإي���رادات  من  �سنويًا  دوالر  بليون 
 )11( ك���ان  ال��رق��م  ف���اإن   1988 ع���ام  ويف 
املبلغ  ه����ذا  ت��ع��دي��ل  ق��ب��ل  دوالر  ب��ل��ي��ون 
وال�����س��وؤال  ال��ت�����س��خ��م،  م��ع  ين�سجم  مب��ا 
�سد  ال��غ��از  ���س��دام   ا�ستعمل  عندما  هنا: 
قامت   مل��اذا  االأك���راد  العراقيني  املواطنني 
جدا  القليل  بال�سغط  املتحدة  ال��والي��ات 
انه  ي��ب��دو  ���س��ل��وك��ه؟   ليغري  ال��ع��راق  على 
ال�سيا�سة  ب��دت  عندما  تف�سريه  ميكن  ال 
االأ�سلية لبناء روابط اقت�سادية للح�سول 
بدت  العراق  على  ال�سيا�سي  التاأثري  على 
كانت  اإذا  للنجاح،  ج��دًا  نا�سجة  �سيا�سة 
قد  ل��ل��دول��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  امل��ه��ارة  اأدوات 
مفتوحًا  ال��ع��راق  جعل  بهدف  ن�سرها  مت 
ميكن  االأدوات  تلك  فاإن  االأمريكي  للتاأثري 
الواليات  كانت  اإذا  فقط  معنى  اإعطاوؤها 
العراق  على  ال�سغط  يف  راغبة  املتحدة 
يف  ال�سلوكية  ال��ت��ب��ادل��ي��ة  ف�سلت  ع��ن��دم��ا 
املا�سي  اأحداث  اإىل  النظر  الظهور، وعند 
الذي  ال��وق��ت  يف  حتى  الدليل  فاأرجحية 
تغري  قد  العراقي  ال�سلوك  اإن  فيه  ات�سح 
اأ�سا�سا، ومع ذلك ورغم ال�سلوك املتوا�سل 
غري املقبول الذي كان العراق يت�سرف به 
يف  راغبة  تكن  مل  املتحدة  ال��والي��ات  ف��ان 
اإثارة قوة الروابط التجارية التي خلقتها 

ب�سورة مق�سودة ملاذا؟
ا�ستعمال  اإىل  اال���س��راك  �سيا�سة  ت�سري 
احل���واف���ز  اأو  ال���ق���اه���رة  غ���ري  ال��و���س��ائ��ل 
لتغيري  معينة  دول���ة  قبل  م��ن  االي��ج��اب��ي��ة 
عنا�سر �سلوك دولة اأخرى، واإذا كان االأمر 
كذلك فان بع�س الباحثني قاموا بت�سنيف 
)التهدئة(،  االإر���س��اء  من  ك�سكل  امل�ساركة 
اأعطاه  ال��ذي  ال���راأي  ف��ان  اأي��ة ح��ال  وعلى 
 randall schweiier  )راندل �سيفلر(
ب���دالالت  ت�سنيفه  مي��ك��ن  اال����س���راك  ب���ان 
)التهدئة(  لالإر�ساء  �سكل  ان��ه  على  عامة 
اال�سراك  اإن  وي��وؤك��د  م��ق��ب��ول،  راأي  ه��و 
اأية حماولة لتن�سئة القوة يف قبول  ي�سم 
النظام املثبت، وعلى ال�سعيد العملي فان 
ال�سيا�سات  عن  متييزه  ميكن  اال���س��راك 
االأخ�������رى ل��ي�����س ب�������س���ورة ك���ب���رية ج���دًا 
و�سائله،  بو�ساطة  ولكن  اأهدافه  بو�ساطة 

باإعطاء  وعد  على  يعتمد  اال�سراك  اأن  اإذ 
بان  بالعقوبة  التهديد  من  اأك��ر  مكافاآت 
يتم التاأثري على �سلوك الدولة امل�ستهدفة، 
هذه  مثل  كانت  اإذا  تنجح  ال�سيا�سة  وان 
اإىل  )الثورية(  احلالة  حتول  االمتيازات 
قوة الو�سع الراهن الذي ي�سم ما يراهن 

عليه يف ا�ستقرار النظام.
ينجح  اأن  جدًا  املحتمل  من  اال�سراك  اإن   
كافية  ب�سورة  قوية  القوى  تكون  عندما 
بحيث متزج االمتيازات بالتهديدات التي 
ت�ستعمل  اأن  يعني  وه��ذا  ت�سديقها  ميكن 
 stick and         ال��ع�����س��ا واجل����������زرة
االمتيازات  ف��اأن  ذلك  وماعدا   ،carrot
�سوف توؤ�سر ال�سعف الذي ي�سجع املعتدي 

للمطالبة باملزيد.
schweller يعطي املوؤ�سرات  اإن �سرح 
اأن  فيها   يجب  التي  للكيفية  االأ�سا�سية 
الذي  م��ا  ول��ك��ن  ن��ظ��ري��ًا  اال����س���راك  يعمل 
كيف  حول  تخربنا  اأن  النظرية  ت�ستطيع 
تف�سل  ع��ن��دم��ا  ع��م��ل��ي��ًا؟  اال����س���راك  يعمل 
ت�ستطيع  هل  التغيري  اإن��ت��اج  يف  اجل��زرة 
قوة  تف�سل  مل���اذا  لنا  تف�سر  ان  النظرية 
ذكرها  ال���ت���ي  )ال��ع�����س��ا(  ا���س��ت��ع��م��ال  يف 
كيف  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  schweller؟ 
اأن ت�ساعدنا يف تف�سري  النظرية  ت�ستطيع 
املمار�سة امل�ستمرة الإدارة بو�س االأول يف 
غري  االيجابية  التجارية  احل��واف��ز  منح 
هناك  يكون  عندما  ال��ع��راق  اإىل  القاهرة 
الكويت،  غزو  قبل  ذلك  �سد  م�سيطر  دليل 
والدليل يو�سح اإن العراق مل يغري �سلوكه 
الذي كان عليه قبل اال�سراك وان العراق 
�سريرة؟  ك��دول��ة  ال��ت�����س��رف  يف  ا���س��ت��م��ر 
الواليات  ت�ستعمل  مل  مل��اذا  اآخ��ر  ومبعنى 
�سد  ال��ك��ب��رية  قوتها  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
النظرية  بني  الثغرة  �سد  اجل  من  العراق 

والتطبيق العملي؟
بتاأليف    nya و    keohane ق��ام      
املتبادل(  واالعتماد  )القوة  بعنوان  عمل 
القوة على  اإىل  النظر  " ميكن  ان��ه  واأك��دا 

االآخرين  جعل  على  معني  فاعل  قدرة  اإنها 
كانت  اإذا  وال���ذي���ن  م��ا  ب�����س��يء  ي��ق��وم��ون 
يخ�سعون  ال  فاإنهم  م��وج��ودة  غري  القوة 
مقبولة  )وبكلفة  ال�سيء  بذلك  ويقومون 
بان  ن��ق��ول  وع��ن��دم��ا  ل��ل��ف��اع��ل(،   بالن�سبة 
اأن  ميكن  املتنا�سق  غري  املتبادل  االعتماد 
بالقوة  نفكر  فاإننا  للقوة  م�سدرًا  يكون 
على اإنها �سيطرة على املوارد اأو احتمالية 
وان  النتائج،  على  التاأثري  )اإمكانية(  و 
فاعاًل اقل اعتمادًا يف عالقة معينة غالبًا ما 
يكون له مورد �سيا�سي مهم الن التغريات 
الفاعل  يكون  اأن  ميكن  والتي  العالقة  يف 
قادرًا على املبادرة اأو التهديد �سوف تكون 
�سركاء  مع  مقارنة  الفاعل  لذلك  كلفة  اقل 
اأية  على  املفيدة  امليزة  هذه  وان  الفاعل، 
التي  ال�سيا�سية  املوارد  اأن  حال ال ت�سمن 
يف  املف�سلة  الالتنا�سق  ح��االت  ت��زوده��ا 
مناذج  اإىل  تقود  �سوف  املتبادلة  العالقة 

مماثلة لل�سيطرة على النتائج.
العراقية  االأمريكية  العالقات  درا�سة  اإن 
فيها  والتي  معينة  حالة  بو�سوح  ت�سور 
)ال���والي���ات املتحدة  اع��ت��م��ادًا  اق���ل  ف��اع��ل 
على  ال�����س��ي��ط��رة  ي�سمن  مل  االأم��ري��ك��ي��ة( 
ديناميكية  فهم  اج��ل  م��ن  مل���اذا؟  النتائج. 
ال���ق���وة يف ع��الق��ة اع��ت��م��اد م��ت��ب��ادل ف���اإن 
بني  مي���ي���زان   nya و    keohane
واإمكانية  احل�سا�سية  مفيدين:  مفهومني 
وان  )هجوم(،  �سيئ  اإىل موقف  التعر�س 
االعتماد املتبادل للح�سا�سية ي�سم درجات 
كم  �سيا�سة  عمل  اإط��ار  �سمن  اال�ستجابة 
دولة  يف  ال��ت��غ��ريات  ت���وؤدي  ال�سرعة  م��ن 
يف  التكاليف  باهظة  تغريات  اإىل  واح��دة 
التاأثريات  �سخامة  وان  اأخ����رى،  دول���ة 
لي�س  قيا�سها  يتم  اإمنا  التكاليف  الباهظة 
مب��ج��رد ح��ج��م ال��ت��دف��ق��ات ع���رب احل����دود 
يف  الباهظة  ال��ت��اأث��ريات  بوا�سطة  وامن��ا 
اأو  املجتمعات  على  )ال�سفقات(  املعامالت 
احلكومات، وان املوؤلفني مييزون العالقة 
املتبادلة للتعرف على حالة �سيئة )هجوم 

مثاًل( على اإنها التكاليف )والقابليات على 
مرغوبة  غري  تاأثريات  الأي  التغيري  حالة 
مثاًل  االأج��ن��ب��ي(،  �سريكها  اأف��ع��ال  ت�سببها 
دولتان ميكن اأن تكونا ح�سا�ستني ب�سورة 
اقت�سادي  متغري  يف  للتغيري  مت�ساوية 
ولكن اإحدى الدولتني ميكن اأن تكون اقل 
الدولة  من  )هجوم(  �سيئة  حلالة  تعر�سًا 
االأخرى الأنها متتلك جمموعة متنوعة من 
ت�سوير  اجل  ومن  لها،  املتوفرة  البدائل 
 nya و  keohane  كال املفهومني فاأن
ي�ستعمالن املثال االآتي املرتبط باملو�سوع 
لي�س  املهمة  امل�ساألة  مثاًل  النفط  جمال  يف 
ف��ق��ط ن�����س��ب��ة ح���اج���ات ال���دول���ة ال��ت��ي يتم 
للطاقة  ال��ب��دائ��ل  كذلك  ولكن  ا�ستريادها 
البدائل.  تلك  متابعة  وتكاليف  امل�ستوردة 
 %35 ت�ستورد  واح���دة  ك��ل  دول��ت��ني  م��ث��اًل 
االأمر  يبدو  اأن  ميكن  للنفط  حاجاتها  من 
مت�ساوية  ب�����س��ورة  ح�سا�سة  كليهما  اأن 
ا�ستطاعت  اإذا  بال�سعر  االرت��ف��اع  حل��االت 
امل�سادر  اإىل  تنتقل  اأن  منهما  واح����دة 
امل��ح��ل��ي��ة ل��ت��ك��ال��ي��ف م��ع��ت��دل��ة )ال���والي���ات 
امل��ت��ح��دة( واالأخ�����رى ل��ي�����س ل��دي��ه��ا بديل 
�سوف  الثانية  الدولة  فان  اليابان(  )مثاًل 
)هجوم(  �سيئة  حلالة  تعر�سًا  اأكر  تكون 
اإمكانية  اأكر من الدولة االأوىل، وان بعد 
التعر�س اإىل و�سع �سيئ يكمن يف القدرة 
التي  البدائل  الن�سبي وكلفة  التوفري  على 

يواجهها الفاعلون املتنوعون".
كيف ي�ساعدنا هذا التمييز بني احل�سا�سية 
�سيئ  و���س��ع  اإىل  ال��ت��ع��ر���س  واإم��ك��ان��ي��ة 
االعتماد  ب��ني  ال��ع��الق��ة  فهم  يف  )ه��ج��وم( 
امل���ت���ب���ادل وب�����ني ال����ق����وة؟ وط���ب���ق���ًا اإىل  
االعتماد  ف��ان    nya و    keohane
اقل  ي��ك��ون  ���س��وف  للح�سا�سية  امل��ت��ب��ادل 
الإمكانية  امل��ت��ب��ادل  االع��ت��م��اد  م��ن  اأه��م��ي��ة 
ما  ت��زوي��د  يف  �سيئ  و�سع  اإىل  التعر�س 
ا�ستطاع  واإذا  الفاعلني،  اإىل  القوة  وارد 
فاعل واحد تقليل تكاليفه بتغيري �سيا�سته 
اإما حمليًا اأو دوليًا فاإن اأمناط احل�سا�سية 

القوة،  مل��وارد  جيدًا  دلياًل  تكون  ال  �سوف 
ال��ن��ف��ط يف  ه���زات  ات�����س��ح خ���الل  ومثلما 
جمال  فاأن   2000 وعام  ال�سبعينيات  عقد 
ح�سا�سًا  كان  االأمريكية  ال�سيا�سة  �سناعة 
للنفط،  ال��ع��امل��ي  ال�����س��ع��ر  يف  ل��ل��ت��غ��ريات 
ب�سبب  االأمريكية  املتحدة  الواليات  وان 
تعر�سًا  اقل  فاإنها  للنفط  املحلي  اإنتاجها 
لو�سع �سيئ مقارنة مع دولة مثل اليابان 
ع��ل��ى م�سادر  امل��ط��ل��ق  ب����دالالت االع��ت��م��اد 
ملنتجات  ال�سعر  ح�سا�سية  ولكن  اأجنبية 
مثل البنزين وزيت التدفئة هي ح�سا�سية 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  مت�سابهة 
تغريات  تثري  ح�سا�سية  وه��ي  وال��ي��اب��ان 
يف  ال�سيا�سة  �سانعي  قبل  من  ال�سيا�سة 
وا�سنطن، ولهذا فان العراق اإذا كان ميتلك 
النفط  اأ�سعار  على  للتاأثري  ما  نوعًا  ق��وة 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  ف��اأن  العاملية 
�سوف تكون ح�سا�سة للزيادات يف اأ�سعار 
منتجات النفط، ومعر�سة اإىل و�سع �سيئ 
رغم  ال��ب��دي��ل��ني  امل��ج��ه��زي��ن  نق�س  ب�سبب 
تعر�سًا  اق��ل  تكون  املتحدة  ال��والي��ات  اأن 
التي  ال���دول  م��ع  مقارنة  ال�سيئ  للو�سع 
املتحدة  ال��والي��ات  من  اأك��ر  ب�سدة  تعتمد 
اجلانب  وع��ل��ى  امل�����س��ت��ورد،   النفط  على 
يف  ال�سيا�سة  �سناعة  جم��ال  ف���اإن  االآخ���ر 
العراق ب�سبب اعتماده ال�سديد على النفط 
املجال  هذا  فان  للدولة  كاإيرادات  امل�سدر 
كذلك مت جعله من�سجمًا ب�سدة مع التغريات 
يف �سعر النفط اخلام يف العامل، واإذا كان 
النفط  تنتج  التي  ال��دول  من  الكثري  هناك 
ال�سعر  فاإن  النفط  من  الكثري  ب�سخ  قامت 
العاملي �سوف ينخف�س ب�سدة، وان العراق 
���س��وف ي��ع��اين وب�����دالالت ال��ت��ع��ر���س اإىل 
فاإنه يف عام 1990  �سيئ )هجوم(  و�سع 
�سوق  يف  متنوعة  ح���االت  اإىل  ت��ع��ر���س 
مما  و�سوحًا  اأك��ر  وكانت  العاملي  النفط 
تعر�ست الواليات املتحدة، وان �سدامات 
التي  ال�سبعينيات  النفط يف عقد  )هزات( 
جهود  تبعتها  قد  االأوب��ك  منظمة  حفزتها 

م��ن ق��ب��ل جم��ه��زي��ن ك��ث��ريي��ن ج���دًا لزيادة 
اإنتاج  اإىل  ذلك  اأدى  ولقد  العاملي  االإنتاج 
وان  الثمانينيات،  عقد  نهاية  يف  مفرط 
با�ستمرار  ت��ده��ورت  ق��د  االأوب����ك  وح���دة 
�سريحة  ب�سورة  انتهكوا  اأع�ساءها  الن 
اإىل زيادة  اأدى ذلك  االإنتاج ولقد  ح�س�س 
االأ�سعار  وانخفا�س  باإفراط  النفط  اإنتاج 
وا�ستمر ذلك حتى حرب اخلليج، وكنتيجة 
تعر�س  اإمكانية  ف��ان   1990 ع��ام  يف  ذل��ك 
و�سع  اإىل  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
اأ�سبحت  نفط  جمهز  اأي  قبل  م��ن  �سيئ 
النفط اكرب  اأ�سبح عر�س  �سديدة وعندما 
املتحدة  ال��والي��ات  ف��اإن  الطلب  من  بكثري 
ا�ستطاعت اأن تكت�سب النفط من جمموعة 
متنوعة من امل�سادر اأكر من امل�سادر التي 
�ساهمت يف �سوق العامل قبل العقد املا�سي 
)مثاًل م�سادر جديدة �سملت عمليات بحر 
املحلي  واالإنتاج  املتحدة  للمملكة  ال�سمال 
)�سمال   Alaska اأال���س��ك��ا  يف  اجل��دي��د 
املجهزين  وان  املك�سيك(،  وخليج  ك��ن��دا 
بزيادة  قاموا  جميعهم  للنفط  املوجودين 
املتحدة كم�ستورد  الواليات  االإنتاج، وان 
ال�سيئ  الو�سع  اإىل  معر�سة  ظلت  للنفط 
اإذا  فقط  ول��ك��ن  للنفط  ال�سامل  للتجهيز 
يف  بالتعاون  الرئي�سيون  امل�سدرون  قام 
وان  االأ���س��ع��ار،  ورف���ع  االإن��ت��اج  تخفي�س 
غياب مثل هذا التعاون بني الدول امل�سدرة 
الرئي�سيني  وامل�سدرين  )االأوب���ك(  للنفط 
املتحدة يف عام  ال��والي��ات  ف��اإن  االآخ��ري��ن 
من  �سيئ  لو�سع  معر�سة  تكن  مل   1990
اأفعال اأية دولة لتحدي النفط مثل العراق، 
اأ�ساف  ال��ذي  العراق  ف��اإن  اأي��ة حال  وعلى 
م�سكلة اإىل م�سكلة التجهيز املفرط العاملي 
وذلك ب�سخ الكثري من النفط وباأكرب مقدار 
ميكن  ال  فاإنها  حربه  ديون  لتمويل  ممكن 
حمل  ليحل  بدياًل  زبونًا  جتد  اأن  ب�سهولة 
الواليات  متثله  الذي  اال�ستهالك  م�ستوى 
التبادل  عالقة  و�سمن  االأمريكية  املتحدة 
التجاري االأمريكي العراقي فاإن الواليات 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة مي��ك��ن اأن ت��ك��ون قد 
الق�سرية  املالية  التكاليف  بع�س  حققت 
العراق  نفط  الإب���دال  االأدن���ى  للحد  االأج��ل 
بنفط من جمهزين اآخرين، ولكن بدالالت 
التي  التكاليف  ف���اإن  ن�سبية  اق��ت�����س��ادي��ة 
يحققها العراق �سوف تكون تكاليف عالية 
ب�سورة كبرية جدًا واكرب مما هي عليه اإذا 
قررت وا�سنطن لعب اأوراقها االقت�سادية، 
�سمن  املتنا�سقة  غري  قوتها  يعني  وذل��ك 
االعتماد املتبادل الثنائي واإذا كانت جميع 
االأ���س��ي��اء االأخ����رى م��ت�����س��اوي��ة وب���دالالت 
العراق  ف��اأن  الثنائي  االقت�سادي  التاأثري 
 )threshold( عتبة  ل��ه  يكون  �سوف 
الن  املتحدة  الواليات  من  انخفا�سا  اأك��ر 
االقت�ساد ال�سعيف للعراق يف عام 1990 
كان اأكر تعر�سًا لو�سع �سيئ من االقت�ساد 
الظروف  اإىل  ال��ت��ع��ر���س  يف  االأم��ري��ك��ي 
املوجودة يف �سوق النفط العاملي وهناك 
الركيزتني  يف  م���وج���ود  مم��اث��ل  م��وق��ف 
الثنائية  االقت�سادية  للعالقة  االأخ��ري��ني 
وهما املجاالن املتداخالن للزراعة واملالية 
اال�ستريادات  على  معتمد  اقت�ساد  ويف 
لل�سلع  حاجاته  م��ن   %70-%65 لتجهيز 
املالية  ال��غ��ذاء وال���ق���درة  ف���اإن  ال��زراع��ي��ة 
للدفع من اجل تلك اال�ستريادات )الغذاء( 
اإذ  احلرجني  االقت�ساديان  امل��ج��االن  هما 
تعر�س  اإمكانية  من  عالية  درج��ة  ي�سمان 
نهاية  ويف  ���س��ي��ئ،  و���س��ع  اإىل  ال���ع���راق 
اأ�سبح  ال���ع���راق  ف���اإن  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  ع��ق��د 
القرو�س  على  معتمدًا  متزايدة  ب�سورة 
والتي  االأمريكية  احلكومة  تدعمها  التي 
الزراعية  ال�سلع  ل�سراء  العراق  ا�ستعملها 
التي تنتجها الواليات املتحدة االأمريكية. 
االأمريكي  امل�سرف  بيانات من  اإىل  وطبقًا 
لال�سترياد والت�سدير فاإن العراق يف عام 
يف  خطرية  م�سكالت  اإىل  تعر�س   1988

جمال االئتمانات )القرو�س(.

 

لهن  �سوتوا  ق��د  ون�ساء  رج���ااًل  وامل��ق��رع��ون 
الناخبون  الرجال بجدارة. كما فرح  وناف�سن 
واأدرك����ت  امل��ح��اف��ظ��ة  جمل�س  يف  ب��وج��وده��ن 
ل�سلطة  ملحقًا  تعد  امل��راأة مل  اأن  ن�سوة وا�سط 
ذكورية واإمنا اإرادة ن�سوية م�ستقلة لها ما على 

الرجل من واجبات واتخاذ قرارات.
ن�ساء ورجاال  وا�سط  املقرعون يف  �سعر  لقد 
بخيبة اأمل، جراء ما �سمعوه عن رغبة جمل�س 
جمل�س  لن�ساء  )حم���رم(  تعيني  يف  املحافظة 
املحافظة وبرواتب �سهرية م�ستمرة، واأدركوا 

غري  يف  ذه��ب  قد  �سوتهم  اأن  ح��ني-  بعد   –
حمله.

ن�ساء وا�سط معروفات ب�سجاعتهن يف بدايات 
تخرج  العراق  ا�ستقالل  وعند  املا�سي  القرن 
العراقية  والكليات  املعاهد  من  منهن  العديد 

من  ال��ع��دي��د  م�سوؤولية  يف  ال��رج��ل  و���س��ارك��ن 
للنظر  الفتًا  ح�سورهن  وكان  الدولة،  مرافق 
يف العمل ال�سيا�سي ومنظمات املجتمع املدين 
ي�سمى  ك��ان  كما  ال��ك��وت(  )ري��ف  يف  وخا�سة 
اآنذاك. فلي�س من املنطقي وبعد اأن جتاوز هذه 

العراقي  املجتمع  يعود  اأن  الزمنية  امل��راح��ل 
الغاب  و�سرائع  الو�سطى  القرون  اآليات  اإىل 

والتمييز ال�سافر بني املراأة والرجل .
ع�سرات  ي�سم  اجتماعا  اأن  لو  �سيحدث  م��اذا 
م���ن ال���رج���ال وال��ن�����س��اء وي��ت��م ف��ي��ه ت��دار���س 
م�سالح املواطنني؟ وهل ي�سعر هوؤالء الرجال 
الن�سوة  اأن  املحافظة  اإدارة  على  امل�سيطرون 
امل�ستوى يهابون رجاًل  بهذا  املجتمعات معهم 
التي  الق�سايا  اأن  وهل  االإن�سانية؟  يف  مثلهم 
ت�ستلزم  املحافظة  جمل�س  يف  مناق�ستها  يتم 

ح�سور حمارمهم؟
فهي  كبرية  منا�سب  تقلدت  العراق  يف  امل��راأة 
ومنا�سلة  جامعية  واأ�ستاذة  وقا�سية  وزي��رة 
�سرطة  �سابطة  واالآن  واجتماعية،  �سيا�سية 
قادرة بدون جدال على اتخاذ القرارات العامة 
ذاك  اأو  الرجل  ه��ذا  من  اأج��در  فهي  وبالتايل 

باتخاذ قرارات ومواقف خا�سة.
ق�سريو نظر اأولئك الذين يت�سورون اأن املراأة 
عربرّ  وقد  اإرادتها،  دون  املنال  �سهلة  تكون  قد 
امراأة  اأن  يف  االإرادة  ه��ذه  عن  ال�سعبي  املثل 
ال�سمود  على  ق��ادرة  وهويتها  اإرادت��ه��ا  متلك 
عالمات  اإن  االأف���اق���ني.  م��ن  جمهور  وج��ه  يف 
رجال  اإىل  تتوجه  واال���س��ت��غ��راب  اال�ستفهام 
فهم  ال��ن�����س��اء،  اإىل  ولي�س  املحافظة  جمل�س 
اإىل  بحاجة  وح��ده��م  وه��م  املتهمون  وح��ده��م 
قادرون على  الأنهم  ذلك  الوظائف،  رف�س هذه 
بروح  املجل�س  �سقيقاتهم يف  مع  يتعاملوا  اأن 

من الرجولة وامل�ساواة والتفاهم!
اأ�ستند  ود�ستوري  قانوين  �سند  الأي  ندري  ال 
حمارم  باختيار  املحافظة  جمل�س  ق��رار  اإليه 
�س ال�سلم  لن�ساء املجل�س؟ وهو قرار خطر ُيعررّ
اإىل االنتهاك ويتقاطع مع  االأهلي واملجتمعي 
حقوق  وم��ب��ادئ  الد�ستور  يف  ال��ث��اين  ال��ب��اب 
م�سافًا  التمييز  وع��دم  امل�ساواة  يف  االإن�سان 
ومعمول  نافذ  عراقي  قانون  هناك  لي�س  اإليه 
واأي���ن  ك��ه��ذه،  تع�سفية  ل���ق���رارات  ي�سمح  ب��ه 

املالية من تخ�سي�سات مالية ملثل هذه  وزارة 
�سياأتي  مفردة  اأو  باب  اأي  وحتت  التعيينات؟ 
ه���درًا  ال���ق���رار؟ وال����ذي �سيعترب  ه���ذا  وج���ود 

متعمدًا للمال العام.
بالقيادات  االأم��ور  �ست�سري  اأي��ن  اإىل  نعلم  وال 
اجلائرة،  ال���ق���رارات  ه��ذه  مثل  اإىل  الدينية 
الر�سمية  الدوائر  لدى  حمارم  وجود  باجتاه 
تخلف  اأي  امل�ساهد  عزيزي  ت�سور  وغريها؟ 

وهدر مال �سيقع على العراق اجلديد .
اجلميع  من  عليه  املوافق  الد�ستور  ح�سم  لقد 
اأن الدولة، رغم ان االإ�سالم ي�سكل فيها الكتلة 
تتما�سى  قوانني  فيها  مدنية  دولة  االأكرب، هي 
االإن�سان  االإ���س��الم وم��ب��ادئ ح��ق��وق  وم��ب��ادئ 
والدميقراطية وال ميكن اخلروج عليها ولي�س 
اأو  الفقيه  والي��ة  دول��ة  اإىل  اإ���س��ارة  اأي  هناك 

غريها. 
على  واف��ق��ت  املتعاقبة  العراقية  احل��ك��وم��ات 
ومعاهدة  الدوليني  )العهدين  العاملي  االإع��الن 
�سيداو واتفاقية الطفل( وكلها اأقرت مب�ساواة 
الرجل واملراأة ب�سكل ال يقبل االختالف فعالم 

هذه القرارات ومل�سلحة من!؟
املجتمع.  ن�سف  من  اأكر  الإ�سقاط  دعوة  اإنها 
الذكورية ولرهات  لل�سيطرة  ودعوة متعمدة 
باجتاه  جديدة  وفتنة  وامل�سعوذين  املتطرفني 

متزيق املجتمع. 
�سن  والذي  النافذ  ال�سخ�سية  االأحوال  قانون 
ن�سو�سه  يف  اأقر  املا�سي  القرن  منت�سف  يف 
اأنرّ للمراأة حقوقًا وا�سعة يف الزواج والطالق، 
وقد يكون فيه م�ساواة للرجل، واملحرم عودة 

عن هذا الطريق .
اتقوا الله يف مثل هذه القرارات ورفقًا باملراأة 
اإن�سانة  ت��ك��ون  ب���اأن  ال��ع��راق��ي��ة وه��ي ج��دي��رة 
بل  املجتمع،  تغيري  يف  الرجل  مع  وتت�ساوى 
به  تتمتع  ملا  التغيري  هذا  اأدوات  يف  وتزيده 
يف  وح�سافة  طويل  ونف�س  جاأ�س  رباطة  من 

التفكري .
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ح�سن �سعبان

رغد �سالح الهدلة

�ملدنية و�ل��دول��ة  و����س��ط(  )حم��اف��ظ��ة  حم���ارم 

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

ضحك على الذقون

مل يعد املرء ي�سدق وهو يغادر 
القرن الع�سرين اأن هناك 

يف العراق وظيفة ت�سمى بـ 
)حمرم( لن�ساء اأع�ساء يف جمل�س 

حمافظة وا�سط )اأعلى هيئة 
قيادية حملية يف املحافظة(، 

ي�سحك" اأنهن  ما  البلية  "و�سر 
اأتني بانتخابات وعر �سناديق 

االقرتاع ومار�سن �ستى 
الدعايات لهن.

ندوة عامة

النفط م�شعل احلروب


