
مل يكف نظام "كيم جونغ اإيل" ال�ستاليني 
اأنه حرم  احلديدي احلاكم يف بيونغيانغ 
اأب�سط  م��ن  ال�����س��م��ايل  ال���ك���وري  ال�����س��ع��ب 
حقوقه الآدم��ي��ة، وع��زل��ه ع��ن ال��ع��امل عرب 
حرمانه من التعاطي مع النرتنت وثورة 
تكنولوجيا املعلومات، بل واأي�سا حرمانه 
م��ن اأج���ه���زة ال��رتان��ز���س��ت��ور والأق���را����ص 

املدجمة واأ�سرطة الفيديو.
ومل يكفه اأن قاد �سعبه اإىل املجاعة، وحال 
م�ستويات  اإىل  ال��و���س��ول  ودون  دون���ه 
اإخوته  بها  يتمتع  التي  الراقية  املعي�سة 
بلدهم  ال�سطر اجلنوبي، ممن حولوا  يف 
خ���الل ث��الث��ة ع��ق��ود ف��ق��ط م��ن ب��ل��د فالحي 
الأدبيات  يف  ا�سمه  يذكر  ل  يكاد  متخلف 
واحدة  اإىل  الدولية  واملحافل  الآ�سيوية 

من دول اآ�سيا ال�سناعية العمالقة.
ال�سعب  ث����روات  اأن��ف��ق  اأن���ه  يكفه  مل  ك��م��ا 
اأ�سلحة  �سناعة  على  ال�سمايل  ال��ك��وري 
الدمار والقتل والقيام بعمليات التخريب 
�سمن  ج��ارات��ه  م��ع  الطائ�سة  واملماحكة 
مل  وباملثل  جوفاء.  و�سيا�سات  �سعارات 
امل�سيء  النموذج  متاما  جتاهل  اأنه  يكفه 
الذي  وال�سعود  والتنمية  الإ���س��الح  يف 
بكني.  يف  الوحيد  الآ�سيوي  حليفه  تبناه 
�سار  ما  كل  فقط  ال�سينيني  من  اأخ��ذ  بل 
املعلم  حقبة  اإىل  وي��رم��ز  وق��دمي��ا  عبثيا 
"ماو ت�سي تونغ" ال�سوداء التي ولت ولن 
الع�سكرية،  ال�ستعرا�سات  مثل   ، تعود 
املكلفة،  اجل���م���اه���ري���ة  وامل���ه���رج���ان���ات 
و�سيا�سة عبادة ال�سخ�سية، ون�سر ال�سور 
املوحد  الزي  وفر�ص  العمالقة،  اجلدارية 
خمتلف  وحت��رمي  وال��ب��ن��ات،  البنني  على 
ثقافة  مع  تعار�سها  الفرح، بحجة  مظاهر 
وهوية الأمة. ف�سال عن ا�ستعارته التقليد 
القوات  اأف��راد  اإجبار  يف  القدمي  ال�سيني 
مليون   1.1 على  عددهم  )يزيد  امل�سلحة 
الأ�سا�سية  ال��دع��ام��ة  وي��ع��ت��ربون  ن�سمة 
من  ت��ربز  قم�سان  ارت����داء  على  للنظام( 
ياقاتها دبابي�ص مدببة، من اأجل اأن تكون 
اأعناقهم وروؤو�سهم مرفوعة بزاوية واحدة 
الع�سكرية،  ال�ستعرا�سات  اأثناء  موحدة 
راأ���س��ه بن�سف درجة  اأح��ده��م  ف��اإن ط��اأط��اأ 
عنقه  يف  الدبابي�ص  تلك  انغم�ست  اأقل  اأو 
وبالتايل  بزته،  على  دم��ه  �سيالن  م�سببة 

تعر�ص اإىل عقاب ع�سر.
وغره  هذا  كل  بيونغيانغ  نظام  يكف  مل 
عن  م���وؤخ���را  ذه��ن��ه  فتفتق  امل���ه���ازل،  م��ن 
بفر�ص  تتعلق  ج��دي��دة  عبثية  ق�����رارات 
املزيد من القيود على ما تبقى من حريات 
املجتمع. وملخ�ص احلكاية  �سخ�سية يف 
اأن الرفيق "كيم جونغ اإيل " ح�سر يف 4 
مباراة  املن�سرم  الأول  ت�سرين  اأكتوبر/ 

ف��ري��ق��ي جامعتي  ال��ق��دم م��ا ب��ني  ك���رة  يف 
فبدا  و"بيونغيانغ"،  �سونغ"  اإي��ل  "كيم 
�سعور  ط����ول  م���ن  وم��ن��زع��ج��ا  ���س��اخ��ط��ا 
اأ�سفه  الالعبني، واأعرب للمحيطني به عن 
لأن���ه مل مي��ي��ز اإن ك��ان��ت امل���ب���اراة م��ا بني 
جامعيات.  ط��ال��ب��ات  اأو  جامعيني  طلبة 
اإىل  امل��ب��اراة  انتهاء  بعد  �سارع  هنا  وم��ن 
التابعة  كافة  الإعالمية  الو�سائل  جتنيد 
ل��ل��دول��ة واحل���زب م��ن اأج���ل اإط���الق حملة 
واأ�سحابه   الطويل  ال�سعر  �سد  �سعواء 
على  �سعورنا  نحلق  "دعونا  �سعار  حتت 
الطريقة ال�سرتاكية"، وفر�ص منط معني 
الذكور  املواطنني  على  ال�سعر  ق�سات  من 
بحيث  تكون �سعورهم ق�سرة من اخللف 
واجلانبني وم�سطحة من الأعلى، وبحيث 
الواحدة ما بني 1  ال�سعرة  ي��رتاوح طول 
من  بلغ  من  ا�ستثناء  مع  �سنتمرتات،   5-
يطيل  اأن  له  )ي�سمح  عاما  خم�سني  العمر 
�سعره اإىل 7 �سنتمرتات(. اإىل ذلك اأ�سارت 
واجهات  تعليماتها  غطت  ال��ت��ي  احلملة 
واملتاجر  احلالقة،  و�سالونات   ، املطاعم 
واأعمدة  الب�سائع،  م��ن  اخلالية  ال��ك��ربى 
الريا�سية،  امل��الع��ب  واأ���س��وار  الكهرباء، 
الكوريون  الرجال  اأن يحلق  اإىل �سرورة 

�سعورهم كل 15 يومًا.
يوجد  اأن  بيونغيانغ  ن��ظ��ام  ين�ص  ومل 
البائ�سة.  لهذه احلملة  احلجج واملربرات 
يتوافق  "ل  اأن��ه  ف�سال  الطويل،  فال�سعر 
مع مبادئ ال�سرتاكية املارك�سية، وجمرد 
ال��ع��دو المربيايل  األع��ي��ب  م��ن  األ��ع��وب��ة 
ال�سرتاكية  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ل��ل��ت��غ��ل��غ��ل 
وتخريبها" - بح�سب الفرمان ال�سادر من 
على  ن�سرته  وال��ذي  احلاكم  العمال  حزب 
"مينجي  �سحيفة  الأوىل  �سفحتها  �سدر 
ت�سو�سون" الر�سمية، فاإنه يعطي انطباعا 
قبيحا عن ذوق �ساحبه و�سلوكه و هويته، 

من  اأك���رب  كمية  "ي�سحب  اأن���ه  ع��ن  ناهيك 
يف  فيت�سبب  امل��رء  دم��اغ  من  الأوك�سجني 

�سعف ذاكرته وتراجع م�ستوى ذكائه".
ال��دخ��ول يف ���س��ج��ال حول  ن���ود ه��ن��ا  ول 
اجلزئية  يف  املذكورة  ال�سحية  الأ�سباب 
واحدة،  حلظة  ت�سمد  ل  لأنها  الأخ���رة، 
ال�سعر  )�ساحبة  امل����راأة  متتعت  مل��ا  واإل 
الذكاء  م��ن  درج���ة  ب���اأي  عموما(  الطويل 
لنقول  �سن�ستطرد  لكننا  ال��ذاك��رة.  قوة  و 
لكارل  ي�سبق  مل  فاإنه  علمنا  حد  على  اأن��ه 
من  ك���ل  اأو  رف���اق���ه  م���ن  اأي  اأو  م��ارك�����ص 
ال�سوفيتي  الإحت���اد  يف  املارك�سية  طبق 
قال  اأن  ال�سرقية  اأوروب���ا  ودول  ال�سابق 
مبادئ  م��ع  الطويل  ال�سعر  ت��واف��ق  بعدم 
هو  العك�ص  ب��ل  املارك�سية.  ال�سرتاكية 
الأقرب اإىل ال�سحة، مبعنى اأن املارك�سية 
�سبقت غرها جلهة منح النا�ص م�ساحات 
وا�سعة فيما يتعلق بحرياتهم ال�سخ�سية، 
واملاأكل  امللب�ص  اختيار  حرية  بينها  ومن 
واأمناط الرتفيه والتمتع مبباهج احلياة.

لي�ست  بيونغيانغ  ق���رارات  ف��ان  وعليه، 
الكوريني  خلنق  اإ�سافية  حماولة  �سوى 
خوفا  عليهم  الرقابة  وت�سديد  ال�سماليني 
من  والنعتاق  احلرية  ن�سائم  هبوب  من 
منذ  عليهم  امل��ف��رو���ص  احل��دي��دي  ال�ستار 

اأكرث من ن�سف قرن.
لي�ست  القرارات  اأن هذه  بالذكر  واجلدير 
يف  مماثلة  ق���رارات  �سبقتها  فقد  ج��دي��دة، 
اأمور اأخرى  اأعوام �سابقة حول ال�سعر و 
الفتيات  ت��ن��ان��ر  م��ث��ل  ب��امل��ظ��ه��ر  متعلقة 
توؤت  لكنها مل  الرجال وقبعاتهم،  واأحذية 
مثال،   2005 ع��ام  ففي  املطلوبة.  ثمارها 
الأجانب  مبنع  قرارا  بيونغيانغ  اأ�سدرت 
البالد  دخول  من  �سعورهم  يطيلون  ممن 
كيال يتاأثر املواطنون باأ�سكالهم فيقلدوها. 
ويف عام 2007، كانت هناك حملة ر�سمية 

الن�سائية  احلالقة  �سالونات  �سد  منظمة 
بت�سفيف  امل��واط��ن��ات  ق��ي��ام  اأن  ب��دع��وى 
�سعورهن وفق الت�سريحات الغربية، يعد 
املوؤ�س�ص،  "القائد  للوطن ولتعاليم  خيانة 
الأمة  واأب��ي  اأب��دا،  امل�سرقة  البالد  �سم�ص 
الكورية، الرفيق املبجل "كيم اإيل �سونغ". 
جدية،  اأكرث  بدا  الأمر  فاإن  املرة،  هذه  اأما 
كامرات  ال�سلطات  تثبيت  مع  خ�سو�سا 
ل�سطياد  ال��ع��ام��ة  الأم����اك����ن  يف  خ��ف��ي��ة 
واملالب�ص  ال��ط��وي��ل��ة  ال�����س��ع��ور  اأ���س��ح��اب 
من  لحقا  بهم  الت�سهر  لغر�ص  الغريبة، 

خالل و�سائل الإعالم املختلفة. 
يف  فعاًل  حدث  قد  الت�سهر  اأن  واحلقيقة 
املا�سي،  اأك��ت��وب��ر  م��ن  الأوىل  الأ���س��اب��ي��ع 
�سورا  الر�سمي  التلفزيون  عر�ص  حينما 
واأماكن  باأ�سمائهم  ملحقة  ال�سباب  لبع�ص 
وم�ساحبا  ب��ل  مهنهم،  وطبيعة  اإقامتهم 
اأي�سا ب�سوت مذيع ي�سرخ بعبارات مثل 
"كيف  اأنف�سهم؟" و  "األ يخجل هوؤلء من 
اأكمل  على  عمله  ي���وؤدي  اأن  الرفيق  لهذا 
وجه وهو بهذا املظهر الربجوازي املوؤذي 
القائد  الرفيق  لتعليمات  واملخالف  للعني 

"كيم؟"!
الالفت للنظر يف هذا ال�سياق، اأن الرفيق 
نف�سه  على  القرارات  تلك  يطبق  "كيم" مل 
تظهره  التي  الفوتوغرافية  �سوره  بدليل 
اإىل  بعناية  م�سفف  ك��ث  ب�سعر  اأح��ي��ان��ا 
م�سفف  ب�سعر  اأخ���رى  واأح��ي��ان��ا  اخل��ل��ف، 
اأن  قبل  مبتكرة وغريبة، هذا  بت�سريحات 
تقدمه  مع  ال�سلع  �سبه  من  بحالة  ي�ساب 
وجهه  على  التجاعيد  وظهور  العمر  يف 

والوهن على ج�سده.
واملعروف اأن الرجل حينما ظهر يف امل�سهد 
ال�سيا�سي لأول مرة يف اأوائل الثمانينيات 
ي�ستخدم  ك��ان  ل��وال��ده،  حمتمل  كخليفة 
بوتل  "�سبيد  باإ�سم  املعروفة  ال�سعر  ق�سة 

كت". بل اأنه حينما توىل ال�سلطة فعال يف 
عام 1994، خفف بع�ص القيود املفرو�سة 
وطرق  ال�سعر  اإطالة  حول  �سلفه  زمن  من 
للن�ساء  �سمح  كما  الذكور،  لدى  ت�سفيفه 
وبالظهور  العامة  امليادين  يف  بالرق�ص 
وق�سة  ال�سفائر  من  ب��دل  متموج  ب�سعر 
املجتمعات  يف  ال�سائدة  احل�سان"  "ذيل 
كان  ب��ه  ي�سمح  مل  م��ا  اأن  غ��ر  الآ�سيوية. 
زال  )م��ا  ال��زرق  اجلينز  �سراويل  ارت���داء 
اأنها  ب��دع��وى  الآن  حتى  ���س��اري��ا  احل��ظ��ر 
القيود  لكن  الإمربيايل.  الغرب  اإىل  ترمز 
اأخ��رى، يف ظاهرة  مرة  عادت  ما  �سرعان 
مل يجد املراقبون تف�سرا لها �سوى خوف 
يطالبه  اأن  احتمالت  من  "كيم"  الرفيق 
�سلطته  فتتزعزع  اأكرث،  مواطنوه مبا هو 

ويفقد هيبته. 
و الرفيق "كيم جونغ اإيل" بهكذا فرمانات 
املعتقدات  تباين  رغم   - كثرا  يختلف  ل 
طهران،  يف  حلفائه  – عن  الإيديولوجية 
يف  املقبور  عمر  حممد  امل��ال  نظام  عن  اأو 
من  غرهما  مواقف  عن  اأو  اأفغان�ستان، 
املت�سددة  الأ�سولية  واحلركات  الأنظمة 
ح��ي��ال م��ظ��اه��ر ال���ف���رح واحل����ب����ور، مثل 
حرام"  و"بوكو  فل�سطني،  يف  "حما�ص" 
يف ن��ي��ج��ري��ا، وط��ال��ب��ان/ب��اك�����س��ت��ان يف 
الإ�سالمية"  و"اجلماعة  وزي��ر���س��ت��ان، 
واجلماعات  وم��ال��ي��زي��ا،  اإندوني�سيا  يف 
ال�سلفية يف اخلليج، حيث ثبت اأن اأهداف 
ه��وؤلء واح��دة وتتمثل يف قمع احلريات 
اأدن��ى  ت��رك  وع���دم  وامل��دن��ي��ة،  ال�سخ�سية 

م�ساحة اأمام املواطن لالختيار.
وطوله  ال�سعر  ق�سة  من  يخاف  نظامًا  اإن 
على  ال�سعر  اإطالة  مو�سة  تراجع  رغ��م   -
والبوهيميني  والهيبيني  البيتلز  طريقة 
ن��ظ��ام جبان،  ل��ه��و  ال���راه���ن-  ال��وق��ت  يف 
هام�سية  ق�سايا  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب  وي��ح��اول 
اهتمامه  ي���ويل  اأن  م���ن  ب���دل  وع��ب��ث��ي��ة، 
ب��ق�����س��اي��ا ال��ت��ن��م��ي��ة وال���رخ���اء والرت���ق���اء 
وتوفر  امل��ت��دن��ي��ة،  املعي�سة  مب�ستويات 
الطعام للبطون اجلائعة، وتقدمي خدمات 
ال�سحة والإ�سكان والكهرباء و غرها مما 
للتقارير  طبقا  ال�سمالية  كوريا  تفتقدها 
مثل  زاره��ا،  من  كل  وم�ساهدات  الدولية 
فلن  ن�سي  اإن  ال��ذي  ال�سطور  ه��ذه  كاتب 
وطالبات  طلبة  منظر  حيًا  بقي  ما  ين�سى 
درو�سهم  ي�����س��ت��ذك��رون  وه���م  امل���دار����ص 
�سوارع  يف  املدر�سية  واجباتهم  ويحلون 
بيونغيانغ حتت اأ�سواء م�سابيح امليادين 
بلد مل  ال��ط��اق��ة يف  ن���درة  ب�سبب  ال��ع��ام��ة، 
يرتك فر�سة اإل وادعى فيها بتفوقه يف كل 
�سواريخه  اإي�سال  على  وقدرته  امليادين، 

البالي�ستية اإىل قلب وا�سنطون.
كان  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  اأن��ه  نقول  اأن  بقي 
بعنرتياته  ي��ق��وم  بيونغيانغ  ن��ظ��ام  فيه 
الغرب  ع��ل��م��اء  بع�ص  ك���ان  ال�����س��ع��ر،  ���س��د 
عالج  ع��ن  يبحث  خم��ت��ربات��ه  يف  منهمكا 
الآخ���ر  البع�ص  ك���ان  فيما  لل�سلع،  ج���اد 
يحاول جاهدا التو�سل اإىل طريقة علمية 
غر مكلفة وغر موؤملة ل�ستئ�سال ال�سعر 

الزائد من اأج�ساد الن�ساء.
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املعكو�ص(  )ال�سرتاك  العراق  �سرتاتيجية  اإن 
املاهر  التعامل  خ��الل  م��ن  تنفيذها  مت  ال��ت��ي 
القوية  الأمريكية  املحلية  اخلا�سة  للم�سالح 
رمبا ميكن ت�سويرها باأف�سل �سورة ممكنة يف 
�سيا�سات ت�سعر النفط العراقي، وان الوليات 
انتقلت  العراق  لإ�سراك  جهودها  يف  املتحدة 
رفع  قبل  ال��ع��راق��ي  النفط  ا���س��ت��راد  ع��دم  م��ن 
ا�ستراد)126( اإىل   1982 عام  يف  العقوبات 
حال  اأي��ة  وعلى   1988 عام  يف  برميل  مليون 
فاإن امل�ساألة التي لها اأهمية يف هذا التبادل هي 
فاإن  تاريخيًا  املنخف�سة  العاملية  النفط  اأ�سعار 
�سركات النفط الأمريكية ت�سلمت خ�سم دولر 
واحد على كل برميل عند  �سراء النفط العراقي 
ال�سركات  فيها  ت�سرتك  ل  مفيدة  ميزة  وه��ي 
فاإن  ع��ام 1988  ففي  ول��ه��ذا  الأم��ري��ك��ي��ة،  غ��ر 
اإىل  قادت  للعراق  املعكو�ص  ال�سرتاك  �سيا�سة 
ت�سعر اخل�سم )تخفي�ص ال�سعر( والذي اأدى 
الأمريكية  النفط  �سركات  اأرب���اح  زي���ادة  اإىل 
العتيادية من)126( مليون برميل نفط �سنويًا 
وهذه ال�سركات الأمريكية كان باإمكانها �سراء 
اآخرين، ولكنها  نفط غر عراقي من جمهزين 
وهذا  دولر  مبلغ)126(مليون  تخ�سر  �سوف 
اخل�سم الذي يعر�سه �سدام يف �سرتاتيجيته 
ف���اأن احلكومة  امل��ع��ك��و���ص، ول��ه��ذا  ال����س���رتاك 
العراقية رغم اأزمتها املالية احلادة فاإنها كانت 
دولر  مببلغ)126(مليون  ���س��راء  يف  ترغب 
قيمة القوة والتاأثر على مدراء تنفيذ �سركات 
الأمريكية والذين بدورهم تطلب منهم  النفط 

احلكومة العراقية القيام بالتاأثر على قرارات 
وا�سنطن امل�سادة للعراق.

ال�����س��وؤال ه��ن��ا: ه��ل ك��ان ال���س��رتاك املعكو�ص 
كانت  عندما  العراق؟  اختارها  جيدة  �سيا�سة 
العقوبات القت�سادية �سد الهجوم على الأكراد 
بالغاز عقوبات متت مناق�ستها �سمن احلكومة 
الأمريكية اأن العراق هدد يف النتقال اإىل دول 
اأخرى يف ال�سوق العاملي وحذر باأنه �سوف ل 
ي�سدد مبالغ اأكرث من بليون دولر وهو ديون 
فر�ست  اإذا  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  م�����س��ددة  غ��ر 
عقوبات اقت�سادية على العراق، وان الأع�ساء 
التجارية  الأع���م���ال  جم��م��وع��ة  يف  ال��ق��ي��ادي��ني 
اأخرى  خا�سة  وم�سالح  العراقية  الأمريكية 
يف وا�سنطن كانت ت�سغط اآنذاك على املجل�ص 
لإلغاء قائمة العقوبات القت�سادية على العراق، 
 Elaine Scilino ال�سحفي  اأ�سار  ومثلما 
اإن   " ي��ل��ي  م��ا   New yorktimes يف  
قال  القوانني"  يف  تدخلت  اخلا�سة  امل�سالح 
خطاب  يف   Pell ال�سيوخ  جمل�ص  ع�سو  ذلك 
م�سالح  الأول1988"  ت�سرين   21 يف  األ��ق��اه 
دافعي  اإعانات  تاأجيل  على  اعرت�ست  الزراعة 
العراق  اإىل  الزراعية  لل�سادرات  ال�سرائب 
وان �سناعة النفط احتجت �سد مقاطعة النفط 
للعراق  البديلني  املجهزين  ان  رغ��م  العراقي 
اأ�سال وحث �سركة كيميائية طالبت  متوفرون 
با�ستق�ساء كيف ميكن اأن تتاأثر منتجاتها بهذه 
املقاطعة"، وان Harold Lasswell ي�سر 
اإىل اأن العراقيني وبو�سوح فهموا تعقيدات " 
الأمريكية  ال�سيا�سة  يف  وكيف"  متى  م���اذا، 
وان العراق من اجل تن�سيط اأهداف �سيا�سته 
التجاريني  �سركاءه  باأن  فاإنه طالب  اخلارجية 
الرئي�سني يف القطاع اخلا�ص ي�سغطون على 
الأع�ساء الأ�سا�سيني يف الكونغر�ص الأمريكي 
مقرتحات  اأية  ملنع  الأبي�ص  البيت  يف  وكذلك 
ل��ل��ع��ق��وب��ات الق��ت�����س��ادي��ة ع��ل��ى ال���ع���راق او 
الت�سرف بطرق اأخرى من �ساأنها اإحلاق الأذى  
بالعراق، وبدللت املهارة القت�سادية للدولة 
اأ�سلوبا  كان  للعراق  املعكو�ص  ال�سرتاك  ف��اأن 

تكتيكيًا لمعًا الذي ا�ستعمل نقاط القوة املدركة 
م�سلحة  اجل  من  لوا�سنطن  خاطئة  ب�سورة 
با�ستهداف  بقيامهم  العراقيني  وان  العراق،  
للكونغر�ص  ال�سيا�سية  للح�سا�سية  خ��ا���ص 
ال�ستخدام  بالتجارة،  متعلقة  ق�سايا  اأية  �سد 
املحلي وهوام�ص الربح للمجموعات الن�سيطة 
على  ق��ادري��ن  ك��ان��وا  العراقيني  ف��اإن  �سيا�سيًا 
حيادية  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��وة  بجعل  القيام 
املتبادل  الع��ت��م��اد  ل�ستغالل  فعالة  ب�سورة 
القت�سادي غر املتنا�سق والذي مت خلقه من 
"التجارة هي  خالل �سيا�سة ال�سرتاك، بل ان 
اية  وعلى  ال�سيا�سي"  للتاأثر  مفتاح  اأف�سل 
حال يف هذه احلالة فاإن اجلملة يجب قراءتها 
للتاأثر  مفتاح  اأف�سل  هي  " التجارة  يلي  كما 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال�سيا�سي 

ولي�ص بال�سرورة يف الدول الأخرى" 
اال�ستنتاج:

واحدًا  متغرًا  هناك  ب��ان  الدع���اء  اخلطاأ  من 
ال�سيا�سة  لتعقيدات  كامل  بتف�سر  يقوم  فقط  
اخلارجية الأمريكية يف حالة العراق يف عقد 

الثمانينيات، وعلى اأية حال يبدو من الوا�سح 
اإن مفاهيم احل�سا�سية واإمكانية التعر�ص اإىل 
الن�سبي  ل��ل��وزن  ال�سدق  تعطي  �سيئ  و�سع 
عدم  م��ن  ال��رغ��م  على  التحليلي  امل��دخ��ل  ل��ه��ذا 
الدقة  بالطريقة التي و�سعها Keohane و 
Nye، وعند النظر اإىل الأحداث املا�سية فاإن 
الوليات  ا�سرتاك  �سيا�سات  ان  الوا�سح  من 
املتحدة �سواء يف املا�سي ام احلا�سر فاأنها مت 
بناوؤها على افرتا�ص نظري اأ�سا�سي ي�سر اإىل 
اأن احل�سا�سية القت�سادية واإمكانية التعر�ص 
�سوف  امل�ستهدفة  الدولة  يف  �سيئ  و�سع  اإىل 
متنا�سقة  غر  جتارية  رواب��ط  اأي��ة  من  تن�ساأ 
والتي تف�سل الوليات املتحدة الأمريكية وهذا 
الفرتا�ص ميكن ان يكون �سحيحًا  من الناحية 
النظرية بالدللت القت�سادية ال�سرفة ولكنها 
افرتا�سًا  يكن  مل  )اإن  باملو�سوع  ارتباطًا  اقل 
وان  للدولة  العملية  املهارة  ب��دللت  خاطئًا( 
ال�سيا�سة  ب��ه  ت��رت��ب��ط  ال���ذي  امل��ج��ال  ذل���ك ه��و 
�سيا�سة  ويف  جدًا،  وثيقًا  ارتباطًا  والقت�ساد 
العراقية  الأمريكية  للعالقات  احلقيقي  العامل 

املتحدة  الوليات  ال�سيا�سية يف  املجالت  فاإن 
لل�سرتاتيجية  ج����دًا  ح�سا�سة  جم����الت  ه��ي 
املعكو�ص  ال���س��رتاك  وه��ي  امل�سادة  العراقية 
املتبادل  لالعتماد  املتنا�سقة  غر  الطبيعة  رغم 
العراقية،  الأمريكية  القت�سادية  ل��ل��رواب��ط 
العالقات  نظرية  ان  الوا�سح  من  اأي�سا  وهنا 
التفكر.  اإع����ادة  بع�ص  اىل  حت��ت��اج  ال��دول��ي��ة 
اوًل: من الوا�سح ان الفاعل املعتمد )العراق( 
اأكرث  ال�سيا�سة  على  للتاأثر  اك��رث  ق��وة  يعمل 
املتحدة(،  )الوليات  اعتمادًا  الأقل  الفاعل  من 
اأن   Nye و   Keohane ت��اأك��ي��د  ث��ان��ي��ًا: 
"العتماد املتبادل للح�سا�سية �سوف يكون اقل 
اأهمية من العتماد املتبادل لإمكانية التعر�ص 
القوة  م����وارد  ت��زوي��د  يف  ���س��ي��ئ  و���س��ع  اإىل 
للفاعلني"، هو تاأكيد تعر�ص اىل حتٍد بو�ساطة 
اأن  اإذ  اخلا�سة  احلالة  هذه  اأ�سا�ص  على  دليل 
القت�سادية  للتهديدات  الأمريكية  احل�سا�سية 
التي يوحي بها العراق كانت اكرب من اإمكانية 
القوة  م��ن  �سيئ  و���س��ع  اإىل  ال��ع��راق  تعر�ص 
كتب  ومثلما  ال�ساملة  الأمريكية  القت�سادية 

 Charles ال��ربي��ط��اين  الع�سكري  امل����وؤرخ 
Callwell يف بداية القرن الع�سرين  قائال " 
النظرية لميكن قبولها على اإنها �ساملة عندما 

ت�سر احلالة العملية اإىل الطريقة الخرى".
هنا تكمن امل�سكلة املفاهيمية الأوىل لال�سرتاك 
ويف التفكر حول كيف �سيعمل ال�سرتاك يف 

العراق.
يف  ف�سلوا  الأمريكية  ال�سيا�سة  �سانعي  اإن   
لكال  الداخلية  للديناميكية  الكامل  ال�ستيعاب 
العراقي  النظام  دللت  يف  ���س��واء  اجلانبني 
لهذا  وكنتيجة  الأمريكي،  النظام  ب��دللت  ام 
رمبا الدر�ص الفائق الأهمية لهذه الدرا�سة هو 
الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  ممار�سي  ف�سل 
الداخل،  يف  لأفعالهم  املحلية  النتائج  فهم  يف 
فاإن  اأجنبية  ق��وة  اإ���س��راك  عند  اآخ��ر  ومبعنى 
ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه: ما هو التاأثر الذي 
الوليات  داخل  ال�سيا�سية  التغرات  �سيكون 
اإىل  ا�ستجاب  بالطبع  ال��ع��راق  وان  املتحدة؟ 
ال�ستجابة  من  وبدًل  بها،  ال�سرتاك  مبادرات 
العراقيني �سمموا  فاإن  مثلما تتوقع وا�سنطن 

�سيا�ساتهم لال�سرتاك املعكو�ص للح�سول على 
مقدار من ال�سيطرة على ال�سيا�سية الأمريكية. 
ويف الوليات املتحدة فاأن ال�سيا�سيني اعتمدوا 
يف  ال�سعبية  لل�سيادة  الدميقراطي  املبداأ  على 
حال  اأي��ة  وعلى  اليومية،  ال�سيا�سة  ممار�سة 
من  كل  يف  الأمريكية  ال�سيا�سة  �سناعة  ف��اإن 
ب�سدة  ت��ت��اأث��ر  واخل��ارج��ي��ة  املحلية  ال�����س��وؤون 
ب�سيا�سات جمموعة امل�سالح التي لديها القليل 

للقيام به يف ت�سويت من قبل اجلماهر. 
على  املحلية  اخلا�سة  امل�سالح  جمموعات  اإن 
ال��ن��ف��ط الأم��ري��ك��ي��ة والأع��م��ال  ���س��رك��ات  �سكل 
التجارية الزراعية ونقابات العمال وجماميع 
ال�سركات ال�سناعية كانت موجودة ومنذ فرتة 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  قيام  قبل  طويلة 

بالبدء ب�سيا�سات جديدة مع العراق.
تقرر  اأن  قبل  حال  اأي��ة  وعلى   ،1988 عام  يف 
تكن  مل  فاإنه  العراق  اإ�سراك  يف  ريغان  اإدارة 
للعراق  موالية  مهمة  خا�سة  م�سالح  ه��ن��اك 
موجودة يف الوليات املتحدة لأنه لي�ص هناك 
وان  ال��ع��راق،  يف  اأمريكية  وا���س��ع��ة  م�سالح 
مثل  ال�ساملة  املحرتفة  ال�سيا�سية  املنظمات 
جمموعة الأعمال التجارية الأمريكية العراقية 
ال��ع��راق يف  ا���س��رتاك  ب��داأ  اأن  بعد  ظهرت فقط 
تعابر  وبا�ستعمال  الثمانينيات،  عقد  بداية 
جم���ازي���ة ل��ل��ح��رب ف����اإن ���س��ي��ا���س��ة ال����س���رتاك 
مت  جانبية  م��ن��اورة  كانت  للعراق  املعكو�ص 
فر�سة  انتهزت  والتي  جيدة  ب�سورة  تنفيذها 
خلقتها  التي  املتحولة  الدبلوما�سية  الأر�سية 

الوليات املتحدة الأمريكية.
ال�سيا�سة  حول  وا�سعة  ب�سورة  التفكر  ويف 
الإهمال على  فاإن هذا  التجارية ب�سورة عامة 
اعتبارًا  يكون  ل  اأن  ميكن  املحلي  امل�ستوى 
حمرجًا يف العالقات بني الدميقراطيات ولكن 
مثل  )ديكتاتورية(  دول��ة  هناك  تكون  عندما 
العراق فاإن هذا الإهمال يكون له نتائج �سيئة، 
ويف احلقيقة ومثلما ت�سر احلالة هذه عندما 
ومع  �سيا�سيًا  قوية  دميقراطية  هناك  تكون 
املتحدة(  �سيا�سية)الوليات  حالة  ف��اأن  ذل��ك 
تتعر�ص اإىل حالة اقت�سادية �سيئة من العراق 
ميكن  ولكنه  �سيا�سيًا  املقاوم  )الوتوقرطية( 
فاإن  اقت�ساديًا  �سيئ  و�سع  اإىل  يتعر�ص  اأن 
م�ستويات  حت��ق��ق  ان  مي��ك��ن  الوت��وق��راط��ي��ة 
وتبعت  ذك��ي��ة  ك��ان��ت  اإذا  ت�ستحقها  ل  ع��ال��ي��ة 
ا�سرتاتيجية  وا�ستخدمت  ال��ع��راق  من���وذج 
ال�سرتاك املعكو�ص، ولهذا فاإذا كان هناك احد 
فاإن  ال�سرتاك  �سعف  نقطة  حتديد  يف  يرغب 
الوليات  ح��دود  وراء  م��ن  يوجد  ل  اجل���واب 
الد�ستورية  البناءات  املتحدة بل يوجد �سمن 
للوليات املتحدة والنظام احلاكم، ويف اإعادة 
ال�سيا�سية  الن�ساطات  فاإن  بال�سرتاك  التفكر 
القانونية التي تتبعها الدولة امل�ستهدفة �سمن 
مراقبتها  يجب  الأمريكية  املحلية  ال�سيا�سات 

ب�سورة دقيقة اأكرث.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

عبد اهلل املدين

رغد �سالح الهدلة

دعونا نحلق �شعورنا على �لطريقة �ال�شرت�كية

درو�س مــــن �لـعـــالقـــات �المريكيـــــة �لعـر�قـيــة 1982- 1990 ب�����ح�����ث

أصـوليات

واحليادية  ال�ستقاللية  ب��ني  جلي  ف��رق  ثمة 
العام كفهم او ك�سلوك. والراأي هو  مبعنيهما 
الفرق  ه��ذا  اإي�ساح  اأو  بيان  يف  املهم  العامل 
نتبنى  اأن  يف  الفي�سل  هو  ال��راأي  اأي  انه  كما 
اإعالمي.  ك�سلوك  ال�ستقاللية  اأو  احليادية 
متار�ص  ل  ولكن  موجود  امل�ستقل  عند  ال��راأي 
كل  هنا  واأق�����س��د  ت��اأث��رات��ه��ا  ال�سغوط  عليه 
حيث  م��ن  اأو  ال�سلطة  ح��ي��ث  م��ن  ال�����س��غ��وط 
امل�ستقل  ف��ال��راأي   تاأثرها..  اأو  القيم  تزاحم 
الراأي عن  يتبناها �ساحب  ثوابت  على  مبني 
قناعة وبعد درا�سة ومتحي�ص و بالتاأكيد بعد 
وهذه  املتوخاة  الفائدة  وت�سخي�ص  معرفة 
الفائدة اإما تكون معنوية اأو مادية، وهذا كله 
�ساحب  تبنى  اجله  من  ال��ذي  بالهدف  يتعلق 
ال��راأي راأي��ه وال��ذي قد يختلف اأو يتقاطع مع 

الآخرين من اجله. 
اأما احليادية فهي الوقوف على م�سافة واحدة 
لي�ص  واحل��ي��ادي  خمتلفني.  اأو  خمتلفني  بني 
اخلالف  مو�سوع  يف  يفر�سه  راأي  ب�ساحب 
راأي يف  ���س��اح��ب  احل�����ال  ب��ط��ب��ي��ع��ة  ول��ك��ن��ه 

موا�سيع اأخرى. 
كل هذا على امل�ستوى الفردي... اأما اإذا انتقلت 
البديهي  فمن  ال��ع��ام  امل�ستوى  اإىل  الق�سية 
بال�ستقالل  واملفاهيم  القناعات  تتغر  اأن 
معها  والتعاطي  تناولها  اأن  كما   ، واحليادية 

من قبل املختلفني فيهما �سيتغر اأي�سا.
وال�ستقالل  ال��راأي  حيث  من  هنا  يهمنا  ما  و 
هو ) الإعالم ( بو�سائطه وو�سائله وتوجهاته 

واجتاهاتها وتاأثره وتاأثره. 
املهنية  غاية  فهذا  م�ستقال  الإع��الم  يكون  ف��اإن 
وغاية املطلوب اجتماعيا �سواء على م�ستوى 

الفرد اأو امل�ستوى العام..
ال�سيء  ما  هو  الق�سية  ه��ذه  يف  املهم  ويبقى 
فالإعالم  ال�ستقاللية؟  مبفهوم  يتحكم   ال��ذي 
العمل  تدمي  التي  املادية  امل��وارد  اإىل  بحاجة 
الإعالمي بتوفر امل�ستلزمات الفنية ومرتبات 
العاملني وكل ما حتتاجه املوؤ�س�سات الإعالمية 
املال  ياأتي هذا  اأين  الأول هنا من  ، وال�سوؤال 

وال�سوؤال الثاين هو كيف يدار هذا املال؟ 
اأن�سب  ال��ع��ام ه��و  امل���ال  اأن  ال��ت��ج��ارب  اأث��ب��ت��ت 
املوارد ل�سمان ا�ستقاللية الإعالم لأنه ي�سمن 
بالتاأكيد عدم ت�سلط اأ�سحاب املال باعتبار اأن 
يديره  اإن  املال ويفرت�ص  الدولة هي �ساحبة 
فريق عمل مبختلف التوجهات ولكن حتكمهم 
اأهداف و�سيا�سات تو�سع من قبل جمال�ص اأو 
م�ستقلة  الأخ��رى  هي  تكون  اأن  يجب  هيئات 
ت�سريع  مبوجب  الربملان  قبل  من  وحمكومة 
ال�  الربيطانية  الإذاع����ة  هيئة  هنا  ودليلنا   ،

 .  BBC
اأما يف العراق فان احلال والواقع خمتلف متاما 

العراقي  الإع��الم  �سبكة  فان  عنه  حتدثنا  عما 
والتي يفرت�ص اأن تكون هيئة م�ستقلة جندها 
�سيا�ستها  وتتبنى  احلكومة  ب�سبغة  ت�سطبغ 
وتدافع عنها بحق اأو بدونه. ول نرمي اللوم 
هنا على احلكومة وحدها فاحلكومة هي جزء 
التب�ست  ف�سعبنا  يفرت�ص.  كما  ال�سعب  م��ن 
اأن كل من  اأخطرها  عليه مفاهيم كثرة ولعل 
كلف باإدارة املال العام توهم اإن املال ماله وان 
على الرعية طاعته .. اأقول لي�ص العيب كله يف 
الوظائف  يف  يعملون  فيمن  ولكن  احلكومة 
الوفاء   ( باب  من  يحاولون  الذين  ال�سغرة 
اأو عّينه يف  اإىل من ن�سّبه  الدين  ي��ردوا  اأن   )
ويتلب�سه  له  انحيازه  خالل  من  وذلك  من�سبه 
نعمته  امل�سوؤول هو ويل  هذا  باأن  فهم خاطئ 
وعليه تلبية متطلباته حتى لو مل يطلبها هذا 

امل�سوؤول .
مرحلة  وليد  لي�ص  احل��ال  بطبيعة  الفهم  ه��ذا 
ولكنه نتاج تراكمات لظروف اجتماعية مرت 
ال�سطهاد  من  ق��رون  ورمب��ا  عقود  عرب  علينا 

والت�سطيح مور�ست على ال�سعب.
ي��ت��ح��ك��م ببع�ص  ال�����ذي  امل�����ال اخل���ا����ص  اأم�����ا 
فيمار�ص  ال��ع��راق  يف  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�س�سات 
من خالله غ�سيل اأدمغة ملعظم اأو لكل العاملني 
مالك  توجهات  تنفذ  اأدوات  اإىل  وحتويلهم 
املوؤ�س�سة وتنفيذ ما يرمي اإليه . فالإعالم هنا 
املوؤ�س�سات  على  ينطبق  وه��ذا  م�ستقال  لي�ص 
ومكمن   ، الأح����زاب  تديرها  التي  الإع��الم��ي��ة 
اخلطورة هو اإن �ساحب املال هو الذي يديره 
اإن الأه���داف  اأو ب��الإن��اب��ة وه��ن��ا ن��رى  اأ���س��ال 
ب�ساحب  تتعلق  اأحيانا  ملتغرات  وفقًا  تتغر 
ال�سيا�سي  بالواقع  اأخ��رى  واأحيانا  املوؤ�س�سة 
ال�����س��ائ��د ، ف���ت���ارة ت���رى ه���ذه امل��وؤ���س�����س��ة يف 
اأق�سى اليمني واأخرى يف اأق�سى الي�سار وان 
فلتكن و�سطية  املال  اقت�ست م�سلحة �ساحب 
املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  بع�ص  اإن  هنا  والالفت   .
احلكومة  على  ال�سغط  ميار�سون  الإعالمية 
من  معني  غ��ر���ص  لتنفيذ  اأو  من�سب  ل��ت��ب��ّووؤ 
خالل ت�سعيد احلمالت الإعالمية التي ت�سوه 
اجنازاتها  م��ن  التقليل  اأو  احلكومة  ���س��ورة 
والأخ���ط���ر م��ن ك��ل ه���ذا اإن��ن��ا ن���رى احلكومة 
مطامع  تلبية  اإىل  فت�سارع  اأحيانا  ت�ستجيب 
مهم  مبن�سب  بتعيينه  اإم��ا  املوؤ�س�سة  �ساحب 
اأو عن طريق ن�سر الإعالنات اأو بثها من خالل 
و�سائل تلك املوؤ�س�سة ورمبا عن طريق اإر�ساء 
مناق�سات حلمالت اإعالمية اأو اإعالنية .. الخ.
ما  اإذا  اأب���دا  مطلوبة  فلي�ست  احل��ي��ادي��ة  اأم���ا 
اأو  الوطنية  بالثوابت  يتعلق  املو�سوع  كان 
لل�سعب  العليا  بامل�سالح  اأي  العامة  بامل�سالح 
كل  ت�سطف  اأن  فيجب  كذلك  الأم��ر  ك��ان  اإذا   ،
الو�سائل الإعالمية العراقية لرت�سيخ امل�سروع 
لي�ص  ه��و  وال����ذي  عليه  واحل���ف���اظ  ال��وط��ن��ي 
لي�ص  ان��ه  كما  احلكومة  م�سروع  بال�سرورة 
هنا  فاحليادية   ، �سدها  الوقوف  بال�سرورة 
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