
الرو�سية  للقيادات  االخييرة  االتفاقات  رغم 
اتفاقية  بالتوقيع على  لال�سراع  واالمريكية 
احلد من اال�سلحة الهجومية اال�سرتاتيجية 
مييين واليييية  اليييعيييام االول  اجليييدييييدة، خيييييب 
التي  الرو�سية  الدوائر  اآمال  الرئي�س باراك 
اإحييداث حت�سني جذري يف  كانت تعقد على 
العالقات الرو�سية ي االمريكية. ومع ذلك فانها 
بتخفيف  جتلى  ملمو�س  تقدم  بحدوث  تقر 
اخلالفية  الق�سايا  اثارته  التي  التوتر  حدة 
اخلطاب  نربة  وغابت  ال�سابقة،  االدارة  مع 
وفتح  ووا�سنطن،  مو�سكو  بني  الييعييدواين 
خمتلف  يف  جديدة  تعاون  ملفات  الطرفان 
عن  احلديث  امل�ستبعد  من  انه  املييجيياالت،اال 
ا�سرتاتيجي  حتييالييف  يف  الييدولييتييني  دخيييول 
بعيد املدى نظرًا لتناق�س امل�سالح واختالف 
الروؤية يف التعاطي مع العديد من ال�سوؤون 
اجراءت  امل�ستدمية.ان  واملتغرات  الدولية 
البيت  خطط  عن  بالرتاجع  اوباما  الرئي�س 
االبي�س ن�سر نظام الدفاع امل�ساد لل�سواريخ 
التعاون يف  باروبا وموافقة الكرملني على 
افغان�ستان وقطع البلدين �سوطا كبرًا على 
اال�سلحة  من  احلد  ب�سان  املباحثات  �سعيد 

اال�سرتاتيحية، خلقت افاقا واعدة لتح�سني 
ووا�سنطن.ولكن  مو�سكو  بييني  الييعييالقييات 
خطط البنتاغون اجلديدة بن�سب �سواريخ 
يف بولندا اثارت من جديد هواج�س رو�سيا 

و�سكوكها بنوايا البيت االبي�س.
اىل  الطرفان  يتو�سل  مل  نف�سه  الوقت  يف 
ق�سايا  حيييول  بينهما  اخليييالفيييات  تيي�ييسييوييية 
يتعلق  ما  وال�سيما  لرو�سيا،  بالن�سبة  هامة 
رو�سيا  تقول  التي  جورجيا  ميين  باملوقف 
بالقوقاز،  بيينيياءة  غيير  �سيا�سة  تنتهج  انها 
بجمهوريتي  رو�ييسيييييا  اعيييييرتاف  وقيي�ييسييييية 
ا�سيتيا اجلنوبية وابخازيا. وكذلك  رف�س 
اوكييرانيييييا وجورجيا  �ييسييم  رو�ييسيييييا خييطييط 
اليينيياتييووتييو�ييسيييييع �ييسييفييوفييه نحو  حلييلييف 
ال�سرق. ووا�سلت رو�سيا موقفها املعار�س 
لالعرتاف با�ستقالل كو�سوفا الذي تدعو له 

وا�سنطن.
ورحييبييت رو�ييسيييييا بييفييوز بيييياراك اوبييامييا يف 
االنتخابات الرئا�سية االمريكية لعام 2008 
من  للتخل�س  �ييسييانييحيية  فيير�ييسيية  واعييتييربتييه 
تركات ادارة الرئي�س ال�سابق جورج بو�س 
الدولية  ال�ساحة  على  مواقفها  وانعكا�س 
ال�سابق  ال�سوفياتي  االحتييياد  حميط  ويف 
الثنائية التي �سادها التوتر. على العالقات 

ود�سنت رو�سيا �سفحة جديدة يف العالقات 
بداية  منذ  االمريكية  املتحدة  الواليات  مع 
عام 2009  وعقد الرئي�س دمرتي ميديفيدف 
االمريكي  نييظييره  ميييع  قييميية  ليييقييياءات  عيييدة 
االمريكي  الرئي�س  زييييارة  اوبييامييا.وغييدت 
نقطة  مبييثييابيية   2009 يييوليييييو  يف  ملو�سكو 
وا�سفرت  الثنائية.  العالقات  يف  انعطاف 
عن قرارات هامة لتنقية االجواء، من بينها 
التكليف باإن�ساء جلان م�سرتكة لبحث �سبل 

تطوير العالقات وحتديد جماالت التعاون. 
بيياجييراء مييبيياحييثييات يف جنيف  واملييبييا�ييسييرة 
لو�سع معاهدة جديدة تكن بديال عن معاهدة 
�سالت ي 1 التي انتهى �سريان مفعولها يف 5 
دي�سمرب 2009. وا�ستقبلت مو�سكو بارتياح 
اجلديدة  االمييريييكييييية  االدارة  قييييرار  كييبيير 
الرتاجع عن خطة ن�سر اجزاء  نظام الدفاع 
وت�سكييا.  بييوليينييدا  يف  ل�سواريخ  امليي�ييسيياد 
افغان�ستان  يف  للتعاون   موؤ�سرات  وظهرت 
وا�ستجابة اجلانب الرو�سي لت�سديد موقفه 

من الربنامج النووي االيراين.
تفادي فراغ ا�سرتاتيجي 

ا�سرتاتيجي  فراغ  تفادي حدوث  اجل  ومن 
على  واوبييامييا  ميدفيديف  الرئي�سان  اتفق 
ا�ستمرار العمل بروح اتفاقية �سالت االوىل 
دي�سمرب   5 يف  مفعولها  �سريان  نفذ  التي 
على  وامليي�ييسييادقيية  التوقيع  حلييني  املييا�ييسييي، 
اخلطوة  هييذه  وعيييززت  اجلييديييدة  االتفاقية 
اىل  املعطيات  وت�سر  الطرفني.  بني  الثقة 
املعاهدة،  التقدم بو�سع  الطرفني احرزا  ان 
ب�سان  املتبادلة  التنازالت  بف�سل  اجلديدة 

النوويةوو�سائل  اال�سلحة  ونوعية  كميات 
لتفعيل  ا�ستعدادها  رو�سيا  واعلنت  نقلها. 
التعاون مع الواليات املتحدة يف افغان�ستان 
النووية  الربامج  ق�سايا  ويف  وباك�ستان، 
ق�سية  ويف  ال�سمالية،  والكورية  االيرانية 
االو�ييسييط.  اليي�ييسييرق  منطقة  يف  الييتيي�ييسييوييية 
من  جملة  الييعييام  خيييالل  مو�سكو  وادخييلييت 
الييتييعييديييالت عييلييى مييواقييفييهييا اليي�ييسييابييقيية من 
الق�سايا املذكورة، خا�سة ما يتعلق بت�سديد 
ال�سمالية.  وكييوريييا  اييييران  على  العقوبات 
و�ييسييمييحييت لييلييواليييات املييتييحييدة نييقييل امليييوؤن 
افغان�ستان  يف  املرابطة  لقواتها  واال�سلحة 
مو�سكو  ودعييمييت  الرو�سية،  االجيييواء  عييرب 
اال�ييسييرتاتيييييجييييية اجليييدييييدة بييافييغييانيي�ييسييتييان.
وانعك�ست رغبة الطرفني بتطوير العالقات 
تعمل  م�سرتكة  جلييان  بت�سكيل  م�ستقبال، 
رو�سيا  بني  التعاون  جميياالت  حتديد   على 

وامريكا، وتطرح امل�ساريع امللمو�سة فيها. 
ووا�سنطن  مييو�ييسييكييو  �سحن  ورغيييم  ولييكيين 
بني  العالقات  اآفيياق  عن  بالتفاوؤل  خطابهما 
على  تخيم  مازالت  ال�سكوك  ان  اإال  البلدين 

البون  االآخيير. ومييازال  نوايا احدهما جتاه 
ان  ميكن  التي  املطالب  �سقف  يف  �سا�سعا 
�سراكة  عالقات  اقامة  اىل  حتقيقها  يييوؤدي 
والعراقيل  متكافئ،  ا�سرتاتيجي  وتعاون 
كثرة للم�سي بهذا الطريق التي قد تفر�س 
غر.  ال  بع�سها  اإزالييييية  احيييييانييا  امليي�ييسييالييح 
مو�سكو  بييه  تييقييوم  اليييذي  الييوقييت  يحن  ومل 
با�ستقبال اي مبعوث لوا�سنطن باالح�سان. 
الثانية  الييدوليية  تعترب  رو�ييسيييييا  داميييت  ومييا 
فاإنها  العامل  يف  النووية  تر�سانتها  بحجم 
�ستتعاطى مع الواليات املتحدة كمناف�س لها، 
وهذا املنطلق مل يكن وليد احلقبة الرو�سية 
بل ال�سوفياتية وانه تغلغل عميقا يف ذهنية 
لقرارالرئي�س  مو�سكو  تنظر  الييرو�ييس.وال 
الييدرع  ن�سر  خطط  بيياإلييغيياء  اأوبييامييا  بييياراك 
انه  على  وبييوليينييدا  بت�سيكيا  ال�ساروخية 
تبديد  اجييل  ميين  �سنعت  خطوة  او  تيينييازل، 
قلق رو�سيا على اأمنها. فاجلرناالت الرو�س 
مل يتعاطوا بجد مع خطط الرئي�س ال�سابق 
جورج بو�س ب�ساأن ن�سر نظام الدفاع امل�ساد 
وانهم  وت�سيكيا.  بولندا  يف  لل�سواريخ 

الوقت  االمييريييكييي يف  ان اجلييانييب  اأدركييييوا 
الييذي اثييار �سجة يف اوروبييا كان يعمل يف 
حلماية  جدي  نظام  اقامة  على  بهدوء  بيته 
�سواء  ال�ساروخية  الهجمات  ميين  امريكا 
مبقدور  ولي�س  غييرهييا.  ميين  او  اييييران  ميين 
واالآن  �سيء.  فعل  احلالة  هييذه  يف  رو�سيا 
ترى مو�سكو ان الدرع ال�ساروخية �ستكون 
تلك  من  تكنولوجيا،  وتقدما  جربوتا  اكرث 
االبن  بييو�ييس  جيييورج  ادارة  خططت  الييتييي 
اجرها  التي  املباحثات  نتائج  واكييدت  لها. 
الطرفان يف الفرتة املا�سية اأن مو�سكو باتت 
�سيكون  اجلديد  الدفاعي  النظام  بان  تدرك 
يف امل�ستقبل مو�سوعا هاما للمباحثات مع 
املوقف  ب�سان  املباحثات  حتقق  ومل  امريكا 
كما  فمو�سكو  االيييراين.  النووي  امللف  من 
كييانييت تييتييحييدث بييحييذر وغييمييو�ييس عيين هذا 
بخطوات  للقيام  بييالييوعييد  وتكفتي  املييلييف، 
للم�ستقبل،  التنفيذ  وقييف  مع  ولكن  عملية 
الو�سيط  دور  بلعب  رغبتها  على  واالإ�سرار 
االطراف  كافة  لدى  م�ساحلها  ي�سون  الذي 
لها،وعلى  املييريييح  اليييدور  هييو  املتخا�سمة، 
الرغم ان مو�سكو مل حتقق اجنازات كبرة 
على هذا ال�سبيل. ومل تقل مو�سكو ب�سراحة 
ايران،  على  اجلديدة  العقوبات  تدعم  انها 
الأن هذا �سيعني انها ت�سر بركاب وا�سنطن، 
يف  م�ستقال  طرفا  تكون  ان  هي  تريد  بينما 
جزءا  ولي�ست  الدولية  ال�سيا�سية  العمليات 
مييين »اليييبيييعييي�يييس«.ويف اليييوقيييت الييييذي تعرب 
امل�سطرب  الو�سع  ميين  القلق  عيين  مو�سكو 
على  تداعياته  واحتماالت  افغان�ستان  يف 
اأمنها واأمن حلفائها يف اآ�سيا الو�سطى فاإنها 
االفغاين  بامل�ستنقع  التورط  يف  ت�سارع  ال 
هناك  احللفاء  قييوات  لدعم  ع�سكرية  بقوة 
اإن�سانية،  م�ساعدات  باإر�سال  تكتفي  وامنا 
انيييهيييا ميي�ييسيياعييدة الإر�ييييسييييال تيييراكيييتيييورات ال 
جورجيا  حول  البلدان  ويختلف  الدبابات. 
بناء  اعيييادة  االمييريييكييي  اجلييانييب  وموا�سلة 
قواتها امل�سلحة وتزويدها باأحدث اال�سلحة.
عقبة جديدة ومن ال�سعوبة احلديث عما اذا 
�سيتمكن الطرفان من التغلب على اخلالفات 
الهجومية  االأ�سلحة  معاهدة  تفا�سيل  حول 
مباحثات  جتييييري  الييتييي  اال�ييسييرتاتيييييجييييية 
متوا�سلة بجنيف حولها يف فرتة ق�سرة، 
ح�سورهم  اجلمهوريني  تعزيز  خلفية  على 
رو�سيا  ومطالبة  االمريكي،  بالكوجنر�س 
بيييربيييط اال�ييسييلييحيية الييدفيياعييييية والييدفيياعييييية 

يف  هناك  فييان  ناحيتها  اال�سرتاتيجية.من 
املدر�سة  اىل  ينتمي  من  االمريكية  االدارة 
على  ويجثم  القدمية،  الرو�سية  ي  االمريكية 
بوجود  وي�سكك  الثقيل،  املا�سي  اإرث  ذهنه 
نزعة ذهنية ذات نزعة امرباطورية للقيادة 
تقبل  لن  وا�سنطن  ان  يرى  ومن  الرو�سية. 
الندية،  ا�سا�س  على  مو�سكو  مع  التعاطي 
وامنيييا ميين مييوقييع املييتييفييوق. االمييير اليييذي ال 
ابدت  اليييذي  الييوقييت  اليييرو�يييس.ويف  ير�سي 
فيييييه الييقييلييق ميين خييطييط وا�ييسيينييطيين ميين ن�سر 
من  بالقرب  بولندا  يف  باترويت  �سواريخ 
امريكية  دوائر  رو�سيا،وت�سكك  مع  احلدود 
متطورة  ا�سلحة  بت�سدير  رو�ييسيييييا  بقيام 
طريق  اأمريكا" مارقة" ،عن  تعتربها  لدول 
االمريكيون  امل�سرعون  وينتقد  بيالرو�سيا. 
مع  التعاون  رغبتها  لعدم  رو�سيا  ب�سراحة 
عن  باالمتناع  بيالرو�سيا  القيينيياع  امريكا 
يقولون  الييتييي  للبلدان  اال�سلحة  ت�سدير 
كما  ذلييك،  عن  االرهاب".وبدال  "متول  انها 
تو�سع  رو�سيا  فييان  التقرير  وا�سعو  يوؤكد 
الييتييعيياون مييع بيييييالرو�ييسيييييا.ويييعييربييون عن 
اال�سلحة  ت�سدر  رو�سيا  ان  مفادها  فر�سية 
اىل ايران من خالل بيالرو�سيا.وطبقا لراي 
فان بيالرو�سيا كثرا  امل�سرعني االمريكيني 
احلاالت  تلك  يف  الو�سيط  مهمة  تييوؤدي  ما 
لت�سدير  م�ساركتها  رو�ييسيييييا  تنفي  الييتييي 
ذاك.وي�سيفون"  او  الطرف  لهذا  اال�سلحة 
طريق  يف  يييحييدث  ان  الميييكيين  �ييسييئ  اي  ان 
مو�سكو". موافقة  دون  من  التجارة  هييذه 
عن  االنييرتنييت  على  رو  نيييييوز.  موقع  ونقل 
مييراقييبييني رو�يييس عيييدم ا�ييسييتييبييعييادهييم وجود 
هذه  لتمرير  ومين�سك  مو�سكو  بني  تفاهم 
وع�سو  الع�سكري  اخلبر  وقال  ال�سفقات. 
املجل�س االجتماعي لوزارة الدفاع الرو�سية 
رو�سيا  تعاون  ان  كوروتت�سينكو"  ايجور 
وبيالرو�سيا ال ي�ستثني الدخول اىل ا�سواق 
م�سرتكة".و  م�ساريع  اطار  يف  ثالثة  بلدان 
يذهب املراقبون اىل ان القانون اجلديد يهدد 
ورو�سيا  بيالرو�سيا  على  عقوبات  بفر�س 
يف امل�ستقبل.  ان عوامل وبوؤر التوتر �سظل 
االمريكية  ي  الرو�سية  العالقات  يف  قائمة 
لفرتة قادمة ب�سبب تناق�س امل�سالح و�سبل 
للطرفني  الرئي�سي  الهدف  ولكن  حتقيقها، 
االن، ار�ساء عالقات ع�سكرية ي ا�سرتاتيجية 
م�ستقرة يف غ�سون العقد القادم على ا�سا�س 

مبدا الردع املتبادل وهذا ممكن.  

ترتبط  �سابقا  ا�سرنا  وكما  املواقف  هذه  فان  وطبعا 
بييالييعييالقيية اخلييا�ييسيية بييني هيييذه الييييدول وامييريييكييا، اذ 
عنه  ك�سفت  اليييذي  املييو�ييسييوع  هيييذا  عيين  ان احلييديييث 
ال�سحيفة االمركية تزامن مع جتدد العقوبات التي 
فر�ستها الواليات املتحدة على �سوريا ملدة عام اخر، 
االقليمية  الدول  بني  العالقات  ان  على  مايوؤكد  وهذا 
املتحدة  الييواليييات  مع  بعالقاتها  مرهونة  والييعييراق 
و�سيا�سية  طائفية  بح�سا�سيات  ومييرهييونيية  اوال، 
ال�سابقة  اذ ان املرحلة  وامنية من جهة اخرى ثانيا، 
مع  خا�سة  و�سوريا  العراق  بني  جديد  واقعا  �سهدت 
زيارة �سابقة لرئي�س الوزراء  ال�سوري حممد ناجي 
العطري مبعية ع�سرة وزراء بهدف تطوير العالقات 
من  عدد  على  والتوقيع  املجاالت  جميع  يف  الثنائية 
والتجارية،  االقت�سادية  اجلييوانييب  يف  االتفاقيات 
والتي ا�سار فيها العديد من ال�سيا�سيني بانها �ستفتح 
البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  يف  جديدة  �سفحة 
ال�سيا�سية  باملجاالت  التعاون  تطوير  يف  وت�سهم 
�سدور  عنها  متخ�س  والتي  واالقت�سادية.  واالمنية 
التي  التوجهات  من  جمموعة  ت�سمن  م�سرتك  بيان 
العالقات  فيها)التاأكيد على عزمهما على تطوير  جاء 
على  االأ�ييسييعييدة  خمتلف  على  البلدين  بييني  الثنائية 
وعدم  املتبادل  واالحييرتام  امل�سرتكة  امل�سالح  اأ�سا�س 
وعدم  البلدين  لكال  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل 
الي  معاد  ن�ساط  الي  ك�ساحة  ارا�سيهما  ا�ستخدام 
االزمة  من  نوع  اىل  حتولت  العالقة  هذه  لكن  منهما 
خا�سة بعد زيارة ال�سيد رئي�س الوزراء العراقي اىل 

دم�سق، وحدوث االنفجارات الدامية يف بغداد.
بان  ر�سمية  �سفة  اعييطييى  االميينييي  التو�سيف  هيييذا 
عن  الينف�سل  العراق  يف  االأمني  الو�سع  تعقيدات 
لييهييذه الييييدول، ودورهييييا يف �سناعة  ازميييات داخييلييييية 
هذه  من  الكثر  تظل  باملقابل  لكن  معينة،  اجيينييدات 
الدينية  الفاعليات  وبع�س  ال�سيا�سية  االجيينييدات 
الت�سريح  اىل  الر�سمي  التو�سيف  تخرق  واالمنية 
للو�سع  املناه�سة  واملييواقييف  ال�سيا�سات  من  بنوع 
عن  بال�سرورة  تك�سف  والتي  الييعييراق،  يف  اجلديد 
ارتباطها  بعالقات وم�سالح مع قوى داخلية تتبنى 
للعنف  وت�سرعن  ال�سيا�سية  للعملية  معاديا  خطابا 
املقاومة  ميين  جييزء  انييه  على  والع�سكري  ال�سيا�سي 
العراقية، رغم ان هذه املقاومة مازالت غام�سة وذات 

خطاب �سيا�سي غر وا�سح املعامل.
احل�ضور العربي/الغياب العربي

اح�سب  ان زيارة عمرو مو�سى االمني العام للجامعة 
اخلطوة  كانت  املا�سي  العام  يف  بغداد  اىل  العربية 
االوىل بيياجتيياه حميياوليية ا�ييسييفيياء نييوع ميين االجيييواء 
العالقات  وتطوير  تن�سيق  امكانية  على  االيجابية  
الييكييثيير ميين امل�ساكل  الييعييربييييية، وجتيييياوز  الييعييراقييييية 
عرب  تنظيمها  وامكانية  العالقات   هذه  تواجه  التي 
داخلية  بق�سايا  ترتبط  التي  االليييييات  من  جمموعة 
يف  م�ساركة  غر  قوى  مع  وا�سعة  م�ساحلة  كاجراء 
العملية ال�سيا�سية، واجراء جمموعة من اال�سالحات 
ال�سيا�سية، ناهيك عن االعرتاف بالواقع االمني  يف 
الواقع العراقي اجلديد والذي ا�ساد به ال�سيد االمني 
العام ودعا اىل �سرورة تفعيل كل اجلهود الن�ساجه، 
مع تامني ار�سال مبعوث للجامعة العربية لال�سراف 

على دور ر�سمي للجامعة يف العراق.
الدوحة  قمة  مييوؤمتيير  يف  الييعييراق  م�ساركة  ان  كما   
هذا  العراق  وزراء  رئي�س  املالكي  نييوري  وح�سور 
تخفيف  اطييار  يف  معنويا  حتييوال  �سكل  قد  املييوؤمتيير، 

العزلة ال�سيا�سية العربية واالقليمية على العراق.
التي  العربية باخلطوات  القمة  ا�سادة موؤمتر  وبقدر 
واال�ستقرار  االميين  طريق  على  الييعييراق  يف  حتققت 
العملية  الطائفية وا�ستقرار  والوحدة الوطنية ونبذ 
ال�سيا�سية مب�ساركة اغلب مكونات ال�سعب العراقي، 
فان هناك ما ي�سوب هذه العالقة والتي تخفظ العراق 
الييبيييييان اخلييتييامييي ملييوؤمتيير قمة  اإ�ييسييدار  عليها خييالل 
الدوحة، اذ اهمل البيان موؤ�سرات التحول يف الواقع 

االمني.
يقول  اجلييوار  دول  مع  العالقات  تقومي طبيعة  وعن 
تو�سف  اجلييييوار  دول  مييع  عييبيياوي)عييالقيياتيينييا  لبيد 
ونحن  واملييتييطييورة،  وااليجابية  اجليدة  بالعالقات 
دول  مع  عالقاتنا  حت�سن  خييالل  من  بارتياح  ن�سعر 
رغم  املا�سية  اال�سهر  خالل  م�سطرد  ب�سكل  اجلييوار 
بالق�سايا  يتعلق  فيما  اال�ييسييكيياالت  بع�س  وجيييود 
االأمنية وال�سيا�سية او م�ساكل حدودية او ابار نفط  

م�سرتكة( 4
هذه  فييان  ال�سعودية،  العراقية  العالقات  اطييار  ويف 

العالقات مازالت حمفوفة بتعقيدات 
والتبا�سات ذات بعد �سيا�سي وتاريخي، ويف اجتاه 
املفهومي  بالفقه  يتعلق  مييا  او  امني  بعد  ذات  اخيير 
اجلهات  بع�س  ودعييم  واجلييهيياد  االرهييياب  لتو�سيف 
يطلقها  التي  املواقف  بع�س  عن  ناهيك  ال�سيا�سية، 
بع�س جماعة  علماء الدين يف ال�سعودية ازاء الواقع 
خا�سة  العراقية  الدينية  اجلهات  بع�س  او  العراقي 
للمرجعيات ال�سيعية والتي تعمد اىل �سكل من ا�سكال  
التهييج الطائفي الذي ميكن ان يقود اىل انتاج املزيد 
�سريحة  طائفية  واجهات  حتت  الطائفي  العنف  من 

وفتاوى تكفرية وا�سحة.

 ويف هذا ال�سياق يدخل التو�سيف االمني للجماعات 
االرهابية التي يحمل اغلبها اجلن�سية ال�سعودية يف 
هذه  اعتبار  اىل  البع�س  يدفع  والييذي  ال�سياق  هييذا 
العراق  يف  االمني   التدخل  عن  تعبر  هي  الظاهرة 
من خالل اجندة فقهية تربر للعمليات االنتحارية يف 

العراق واعتبارها نوعا من اجلهاد او ال�سهادة.
ف�سال عن املوقف الر�سمي للدولة  ال�سعودية  و  الذي 
ال�سيا�سي  التحول  هوية  على  علنا  يتحفظ  ميييازال 
من  معينة  ال�سكال  املتوا�سلة  والييدعييوات  العراقي، 
تدخال  البع�س  ي�سفها  والييتييي  ال�سيا�سي  اال�ييسييالح 
امل�ساحلة  ق�سايا  مثل  داخلية  ق�سايا  ب�ساأن  �سيا�سيا 
العالقات  وعييودة  الطائفية،  واملييواقييف  ال�سيا�سية، 
مل  اذ  وال�سعودية،  العراق  بني  كاملة  الدبلوما�سية 
تر�سل ال�سعودية �سفرا لها يف بغداد رغم ان ال�سفر 
ال�سعودية منذ  الر�سمية يف  �سّلم اوراقه  قد  العراقي 
الديون  مثل  عالقة  ق�سايا  عن  ف�سال  طويلة.  فييرتة 
يف  العراقيني  بال�سجناء  تتعلق  وق�سايا  ال�سعودية 

ال�سعودية.

تركيا//التدخل القدمي اجلديد
من  العراق  تواجه  التي  االمنية  التهديدات  اغلب  ان 
اجلانب الرتكي تدخل يف اطار التهديدات الع�سكرية 
ف�سال  املياه،  بق�سايا  تتعلق  التي  والتهديدات  اوال، 
م�سكلة  ميين  الرتكية  الييدوليية  مبييوقييف  يتعلق  مييا  عيين 
من  تركيا  وموقف  العراق،  يف  القومية  ال�سراعات 
م�سكلة  وحييل  الييعييراق،  يف  الرتكمان  حقوق  ق�سايا 
الكورد�ستاين  الييعييمييال  حييزب  وتييهييديييدات  كييركييوك، 
دائمة  تركية  ع�سكرية  عمليات  يواجه  الذي  الرتكي 

داخل االرا�سي العراقية.
زمن  الييرتكييييية يف  الييعييراقييييية  الييعييالقييات  كييانييت  واذا 
االن  فانها  معقدة،  بعوامل  حمكومة  ال�سابق  النظام 
الواليات  كانت  اذ  متاما،  اخييرى  بعوامل  حمكومة 
تركيا بعمليات  قيام   ( فيها حرجا من  املتحدة الجتد 
العراقية  االرا�ييسييي  داخييل  النطاق  وا�سعة  ع�سكرية 
ترى  كانت  وا�سنطن  ان  بل  العمال،  حييزب  ملالحقة 
بغداد يف  �سلطة  و�سيلة ال�سعاف  العمليات  يف هذه 
ال�سمال، بل وا�سعاف نظام �سدام نف�سه و�سل قدرته 
من  القوة  الظهار  ع�سكرية  مناورة  باأية  القيام  على 
وفرته  الييذي  االميين  للمالذ  تهديدا  ت�سكل  ان  �ساأنها 
الواليات  ا�سبحت  36.فقد  عر�س  خط  �سمال  للكرد 
عليه  ت�سيطر  التي  للعراق هي  احتاللها  بعد  املتحدة 
اأر�سًا و�سماًء وبالتايل من واجبها على وفق القوانني 
عدوان  اي  متنع  ان  احتالل  قوة  باعتبارها  الدولية 
خارجي على ارا�سيه حتى وان كان من قبل حليفتها 
الع�سكري  التدخل  ميدان  ان  كما  تركيا.  التقليدية 
نف�سه �سهد تغرات �سيا�سية كبرة وما زاد يف تردي 
موقف  هو  وانقرة  الييربزاين  م�سعود  بني  العالقات 
االخرة من ق�سية كركوك ف�سال عن ذلك فان عالقات 

الكرد باحلكومة املركزية يف بغداد قد تغرت جذريا 
وحتولت من عالقات عدائية اىل عالقات ودية تقوم 
الد�ستور  اقييره  الييذي  الفيدرايل  النظام  ا�سا�س  على 

العراقي(5
ازمة التهديدات الرتكية للعراق مل تكن جديدة، اذ قام 
عييام1991 اىل  اآب  من  الفرتة  الرتكي خالل  اجلي�س 
عمليات  و8  جوية  غييارة   14 من  باأكرث  متيييوز1996 
بداأت  والتي   95 فوالذ  عملية  وكذلك  برية،  ع�سكرية 
يف 21 اذار1995 وانتهت يف 4ايار 1995 و�سارك 
-100 عمق  اىل  وو�سلت  جندي  الف   50000 فيها 
اال�سهر  وخيييالل  العراقية  االرا�ييسييي  داخيييل  200كيييم 
الرتكي  اجلي�س  نفذ   1997 عييام  ميين  االوىل  ال�ستة 
و58  بري  غزو  عملية   13 العراقية  االرا�سي  داخل 
عملية ق�سف جوي38 عملية ق�سف مدفعي. وعندما 
تولت تان�سو �سيللر وزيرة اخلارجية يف حكومة جنم 
الدين اربكان من 1996-1997  اعلنت ان حكوماتها 
�ستعمل على ان�ساء منطقة امنية عازلة على االرا�سي 
بعمق5-20كم وبطول 331 على امتداد احلدود بني 

البلدين( 6
للعالقة بني تركيا  ويف اطار البحث عن اطر جديدة 
التا�سع من  ال�سابق يف  النظام  �سقوط  بعد  والعراق 
اطار  يف  االمييركييي  اليييدور  فييان   2003 عييام  ني�سان 
هذا الواقع بداأ ي�سكل احللقة الف�سل يف توازن هذه 
املوقف  العالقة وحتالف قواها اجلديدة، خا�سة مع 
حزب  من  العراقية  احلكومة  اعلنته  الييذي  الر�سمي 
فتح  اىل  دفع  والييذي  الرتكي،  الكورد�ستاين  العمال 
افق لتنمية العالقات بني البلدين وخا�سة مع زيارة 
العالقة  فان  ذلك  ورغم  العراق،  اىل  الرتكي  الرئي�س 
مييازالييت حتت  مييع ازميييات  تظل حمييط جييذب خا�سة 
بني  االداوار  توزيع  وازمة  املياة،  زمة  ا  مثل  الرماد 
ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  والقومية  االطائفية  املكونات 

العراقي.
العراق  ميين  االمييركييييية  الييقييوات  �سحب  **اتييفيياقييييية 

وم�سالح دول اجلوار**
لقد ر�سمت اتفاقية االطار اال�سرتاتيجي مع الواليات 
العراق  بني  للعالقات  جديدا  افقا  االمركية  املتحدة 
الدولة املحتلة، وبني امركا اأفقًا خلارطة طريق جديد 

تثبيت  من  بييدءا  العراقي  البيت  اوراق  ترتيب  يعيد 
�سيادة العراق، واعادة انتظام الدولة العراقية �سمن 
يعززالتفوي�س  ومبييا  جييديييد،  واقليمي  دويل  واقييع 
القانوين للدولة اجلديدة ومبا يتيح اي�سا �سمانات 
على وفق  ومييوارده  العراق  م�سالح  حقيقية حلماية 
اليي�ييسييوابييط واالعييييراف الييدولييييية الييتييي تييعييزز حماية 
الييبييالد ميين خميياطيير الييتييدخييالت والييتييهييديييدات، ولكن 
من  واالقليمي  العربي  املوقف  هو  امل�سكلة  مايثر 
اىل  العراقيون  ي�سعى  مييا  بقدر  اذ  االتفاقية،  هييذه 
اخلروج  اىل  االتفاقية  هذه  توقيع  خالل  من  العمل 
البع�س  فان  املتحدة،  االمم  مليثاق  ال�سابع  البند  من 
من دول اجلوار ت�سعى اىل اف�سال هذه االتفاقية من 
العنف  وتائر  وت�سعيد  داخلية،  اجندات  دعم  خالل 
امل�سلح لل�سغط على ابقاء القوات االمركية والف�سال 
يف  والرغبة  اي�سا،  الييعييراق  يف  اجلييديييدة  التجربة 
اىل  االمركية  مرجعيته  من  العراقي  امللف  حتويل 
العراق،  يف  امركا  ف�سل  الثبات  الدولية  مرجعيته 
خا�سة وان هناك فقرات يف االتفاقية الحتتوي على 
ت�سمن  االمركي  اجلانب  قبل  من  وا�سحة  تعهدات 
من  ال�سيما  اخلارجية  التدخالت  من  العراق  حماية 

دول اجلوار.
العراقية قلقة من هذه  ال�سيا�سية  القوى  البع�س من 
مظاهر  ابييرز  وميين  عليها،  موافقتها  رغييم  االتفاقية 
ما  هو  عثمان  حممود  النائب  يقول  كما  القلق  هييذا 
او  اتييفيياقيييييات  بتوقيع  الييعييراقييييية  ي�سمح)للحكومة 
معاهدات امنية مماثلة مع دول اجلوار، وا�ستهداف 
باملتمردين  االتفاقية  وثيقة  يف  و�سفهم  جييرى  ميين 
واخليييارجيييني عييلييى الييقييانييون، قييلييق اليييكيييورد ميين اأي 
االقليمية  املنطقة  ودول  بغداد  بني  جديدة  اتفاقيات 
واتفاقية  اباد  تفاقية-�سعد  خا�سة  تاريخية  ابعاد  له 

اجلزائر( 7
الدولة  تواجه  التي  االأمنية  امللفات  قراءة  �سياق  يف 
االجنبية  الييتييدخييالت  زميية  ا  فييان  اجلييديييدة  العراقية 
االكرب  الهاج�س  هييي  تظل  اجليييوار  دول  ميين  خا�سة 
للقوى ال�سيا�سية العراقية اجلديدة، حّد  ان البع�س 
عّدها  مع �سعف اخلربات ال�سيا�سية للقوى اجلديدة 
الدولة  ازميية  تواجه  التي  التهديد  حلقات  اكييرث  من 

و�سناعتها وبقاءها.
وال�سك ان التهديد الياأتي من اجلوار رغم ما ميثله من 
يتجاوز  التهديد  مفهوم  اذ  االمنية،  للمنظومة  خرق 
هذا التو�سيف اىل حلقات يتداخل فيها االيديولوجي 
مع ال�سيا�سي والعقائدي والفقهي، والذي يك�سف عن 
العقل  ا�سكاالت  مع  تتماهى  وازمييات  تاريخية  عقد 
يجب  مل  الذي  اال�سالمي  العربي  والفقهي  ال�سيا�سي 

عن الكثر من اال�سئلة 
القدمية   ال�سراعية  امليينييظييوميية   رهينة  ظييلييت   الييتييي 
الرابع  القرن  يف  املدار�س  هذه  ت�سكالت  مع  خا�سة 
الييهييجييري الييييذي تييزاميين مييع �ييسييعييود جنييم اال�سالم 
ال�سيا�سي اال�سعري مع بداية انهيار القوة ال�سيا�سية 

احل�سارية للدولة العربية.
االمركي  االحتالل  بعد  ما  ال�سيا�سية  العراق  �سدمة 
مثالها  الييدوليية،  و�سناعة  والفكر  املكان  �سدمة  هي 
اأزمة منظومة العالقات العربية العربية يف ظل  هي 
وازماتها  العوملية  الكونية  للتحديات  مواجهاتها 
املعقدة، واعتقد ان انهيار منوذج الدولة ال�سمولية يف 
العراق هو االنهيار)االنطولوجي( لنمط من التفكر  
ملنظوماته  وا�سعة  فح�س  اعيييادة  اىل  يحتاج  الييذي 
والثقافية  ال�سيا�سية  ا�سكاالته  ومراجعة  ومواقفه  
واالقت�سادية، بعيدا عن ال�سقوط يف براثن التاريخ 
يييكييون �ييسييورة اكراهية  جميييددا، واليييذي اليييعييدو ان 
العربي  للنظام  القدمي  للتو�سيف  الرنج�سي  للجرح 
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Opinions & Ideas�آر�ء و�أفكار

ترحب اآراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�سوابط االآتية:
1 ي يذكر ا�سم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد االقامة .

2 ي تر�سل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�س بال�سفحة:
3. ال تزيد املادة على 700 كلمة.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــض ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــضــفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

�أزمة �لتدخالت �المنية.. �أزمة �جلرح �لرنج�سيدول الجوار العراقي
تعقيدات الو�ضع االمني العراقي هو الفي�ضل يف حتديد خارطة العالقات ال�ضيا�ضية 
واالمنية التي باتت تتحكم بتوازنات املنطقة، ولعل االعرتافات املن�ضوبة ملا ي�ضمى 

ب)ابي عمر البغدادي( الذي القي القب�ض عليه من قبل القوات االمنية العراقية فيما 
بعد، والتي تقول  بانه امل�ضوؤول عن ماي�ضمى ب)دولة العراق اال�ضالمية(املرتبطة 

بتنظيم القاعدة واالتهام ل�ضوريا وال�ضعودية وم�ضر بتمويل ودعم العمليات امل�ضلحة 
يف العراق دليل على على هذا االلتبا�ض الذي يحوط ب�ضيا�ضات الدول وعالئقها، اذ ان 

هناك جهد �ضيا�ضي وامني ولوج�ضتي مازال ن�ضطا يف احت�ضان توجهات معادية للو�ضع يف 
العراق والعاقة الواقع االمني واثارة ال�ضراعات الطائفية والقومية بني مكونات ال�ضعب 

العراقي، ف�ضال عن ما ا�ضارت اليه احدى ال�ضحف االمريكية بان تنظيم القاعدة قد فّعل 
ممرا �ضريا بني العراق و�ضوريا لعبور م�ضلحي تنظيم القاعدة منه.

علي ح�ضن الفواز

فالح احلمراين
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