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غالبا ما يكون مفهوم السلطة في
ــة مــرادفــا اجملـــتــمــعــات الــقــد
ـفـهوم (الـدولـة) وغـالـبـا مـا كان
ــثل أيــضـا تــدرجــا عــلــويّـا في
أدبــيـات اجملـتــمع والـقــوانـ في
تلك األزمـان فقد مـثّل في بداياته
الــتـاريــخــيـة حــالــة اإللـوهــيـة أو
الوكالة عن اإلله وكان يندرج في
ـفـاهيم حيـز هـذا الـنـطاق بـاقي ا
الـكـبـيـرة والـتي كانـت تُرَسّخ في
مـفــهــوم الـســلــطـة حــالــة تـمــايـز
وانـــعــزال و(انـــفـــصــال) مـــا بــ
الــسـلــطــة وأدواتـهــا ودعــائـمــهـا
ــاديــة والــقــانــونــيــة ومــا بــ ا
احلـالة اجملتـمعـية العـامة لـعموم
األفراد واجلماعات بل وحتى أن
والية للسلطة والدائرة الفئات ا
في فلـكها من عـوام اجلمهور لم
تــــــــخـــــــرج عـن إطـــــــار احلـــــــدود
واألعــــراف والــــقـــــوانــــ الــــتي
جتعلهم بعيدين عن االنصهار أو
الــذوبـان في مــصـطــلح الـســلـطـة
وحـدوده. نشـأ مـفـهـوم االجـتـماع
الــســيــاسي بــشــكــله احلــالي في
فترة قريبة نـسبيا فلم يكن هناك
تـقبل لـفكـرة: أن يكـون كل فرد في

اجملـتـمع جـزءا من الـسـلـطة ! ألن
الطـبقات االجتـماعيـة التي تكون
ــســــكـــة بــزمــام الـــســلــطــة أو
اإلنـــتـــاج أو الـــتـــجـــارة أو األمن
العـسـكري كـانت تـنـظر لـنـفسـها
ــســتـــوى طــبــقي (بــايــلــوجي)
أعلى مقـارنة بغيـرها من طبقات

اجملتمع. 
إال أن تــطـــور الــوعي الـــبــشــري
وتطـور أدوات التـعلـيم وتسابق
الـنـظـريـات الـسـيـاسـيـة في طـرح
ــاذج راقـــيــة من أنــواع احلــكم
سـتـقـر مع ظهـور بـوادر تـمدن ا
اإلنـــــســــــان احلـــــديـث قـــــاد إلى
االهـتـمـام بـاالجـتـمـاع الـسيـاسي
لــلـمــجـتــمــعـات احلــديـثــة حـيث
كن ألي مجـموعة الـبشرية من
خـالل اجــتــمــاعــهـــا الــســيــاسي
خارج أطـر اجتماعـاتها البـنيوية
االجـتــمـاعـيـة األخــرى (كـقـرابـات
ـــنـــطـــقــة الـــدم والـــعـــشـــيـــرة وا
واألديـولــوجـيـا) أن تــخـلق حـالـة
تـــكـــافل وتـــضــــامن  في الـــوعي
واإلرادة والــــشـــعــــور والـــهـــدف.
االجــتـــمــاع الـــســـيــاسي هـــنــا ال
ـارسة الـتـضامن يقـتـصر عـلى 

والتـعاطف والتـواطن ب األفراد
ـا هو ـتـحد واحـد وإ ـكـون  ا
ــنـشئ لــلــحــمــة وعالقـة الــفــعل ا
قـــرابـــة وتــعـــاطف بـــ الـــنــاس.
ولــــيـس مــــوضــــوع االجــــتــــمـــاع
السياسي احلقيقي إال تكوّن هذه
الــقــرابــة الــنــوعـيــة الــتي جتــعل
الــــنــــاس أفــــرادا وجــــمــــاعــــات
يـتجاوزون حـالة الـتفـرد اخلاصة
بــهم من خـالل بـئــائــات صـغــيـرة
كـــــاألســـــرة أو الـــــعـــــشـــــيــــرة أو
الــصـداقـة والــتي تـمــثل قـرابـات
جـزئية طـبيعـية موروثـة أي غير
مـختـارة وغيـر مفـكر بـها بـعكس
االجتماع السياسي الذي يؤسس
ـــكن أن نـــســمـــيه جــمـــاعــة ــا 
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ــكن ألي ســلــطــة حــديــثـة أن ال 
تكون مـقبولة (اجـتماعيا) إال من
خالل احتـكاك اجملتـمع بأدواتها
ــارســة اجملــتــمع لــعــمــلــيــات و
تكوينـها ومتابعتـها وصيرورتها
سـتـمرة ألن اجملـتـمع ببـسـاطة ا
الـكيـان اجلـمـاعي الـوحـيـد الذي
ــلـك قــوة إســنــاد الــســلــطــة أو

إضــعـافـهــا من خالل شــبـكـة من
الــتـفــاعالت والـعـالقـات الــدائـمـة
ــسـتـقـرة نـســبـيـا بـ أفـراده وا
تسـمح بـاستـمـرار كيـان الـسلـطة
واسـتـقـراره وجتـدده في الـزمان
ــكـــان أو يـــؤدي إلى ضـــعــفه وا
واضمـحالله واقتـصاره عـلى فئة
مــعــيــنــة تــكــون مــتــحــكــمــة فــيه

وارده.  و
تـعلق بـتكون فهـوم ا إن عالقـة ا
الـسـلـطة وبـ اجملـتـمع وحراكه
ــســتــمــر مـرتــبــطــان من خالل ا
حـلـقـة حـديـثـة الـنـشـوء أال وهي
ـؤسسات االجتـماعية تأسيس ا
كونة للنـظام السياسي; فتكوّن ا
الــنــظــام الـــســيــاسي ودوره في
تــوفـيــر األمن الــداخـلي والــدفـاع
كون اخلارجي للـكيان البـشري ا
له يـخـلق له أهـمـيـة كـبـيـرة لـدى
اجملموعة البشـرية يدفعها دوما
ـسـانـدته وتـقـويتـه ألنه سـيمـثل
جـــانـب مـــهـم من جـــوانـب حـــفظ
وجـودهم لذا في اجملـتـمع الذي
تكون السلطة فيه نابعة من بنية
اجـتماعـية سـاندة نـرى أن هناك
تـنظـيم ومـأسسـة مـسـتمـرة لـهذا
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القاهرة

ـعـنى أنهم ال يـتـركونه الـنـظام 
لــــهـــــوى األفــــراد أو نــــزعــــاتــــهم
الـتـلـقــائـيـة.  لـقــد قـام الـتـأسـيس
ـفهـوم الدولة عـلى مبدأ احلديث 
أنـــهـــا تـــمـــثل كـــيـــان ســيـــاسي-
قانوني; وهو ينطوي على حقيقة
أن هـذا الكـيان هـو بناء أو هـيكل
لــقــوة حتــكــمــهــا مــجــمـوعــة من
ـقـنـنـة. ويـتـجـسـد هذا الـقـواعـد ا
الــهـيـكل فـي جـهـاز بــيـروقـراطي
مدني  –عسكري  –امني وتعني
ـــقــنــنــة أن له صــفــات قــواعــده ا
تــتــجــاوز شــخـــصــانــيــة األفــراد
ــتـحـكــمـ بـإدارته مـن نـاحـيـة ا
وشـــخـــصـــانــــيـــة األفـــراد الـــذين
يــتـعــامل مـعــهم هـذا اجلــهـاز من

ناحية أخرى. 
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فـهناك تـقنـ حلقـوق من يديرون
جهاز الدولة وواجـباتهم وتقن
حلقـوق من يـتـعامل مـعـهم جـهاز
واطنون أو الدولة وواجباتهم (ا
عاصر الرعايـا). إال أن التنظـير ا
ـا ـفـهـوم الــسـلـطـة لم يــكـتـفي 
سبق فاالقتـصار على هذا اإلطار
في التـعاطي مع مفـهوم السـلطة

حـكـومـة وطـنـيـة أو حـتى قـبـلـها!
وغير سـهل على من سلب سالحاً

أن يسلمه!
وغـيـر هـ عـلى من قـال بـوجوب

تسليم السالح أن يُرفَض طلبه.
بـطـبيـعـة احلال احـتـراف احلرب
وقـــد دخل ســـنــته اخلـــامـــســة لم
ـتحـارب فرصـة الختراق نح ا
احلــواجـز الـنـفـســيـة أو مـقـاربـة
نـقاط االلـتـقاء.. بل االلـتفـاف على

كن التفاهم حولها. كل نقطة 
وســــــــواء في ذلـك كـل األطـــــــراف
عـــنـــاصــر الـــظــاهـــرة الـــعــربـــيــة

اجلديدة: اليمننة!
ـشهـد اليـمني حصـيلـة مطـالعة ا

فــالـيــوم حـرب.. مــهـمــا طـال هـذا
الـيــوم; وغـداً سالم.. مـهــمـا بَـعُـد

هذا الغد.
ــا كــيف يــقـصــر يــوم احلـرب إ

ويقترب غدُ السالم?
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هل تكون عبر استجابة اليمني
ـيـة? أو تــنـفـيـذهم لــلـجـهــود األ
للـمرجـعيـات الدولـية واإلقـليـمية
والـوطـنيـة? أم بـابتـكـار سبل حل
يحول دون توجيه لوم أو توبيخ

قوم أو تلطيخ تاريخ?
غير صـعب البتة ترديـد بديهيات
ــتـــمـــثـــلـــة في: تـــســـلـــيم احلـل ا
الــسالح لــلــدولــة بـــعــد تــشــكــيل

ــرة األولى الـتي يـشـهـد لـيـست ا
ـخـتـلف الـيــمن فـيـهـا احلــروب 
أشــكـــالـــهـــا في حلـــظـــة واحــدة:

األهلية وبالوكالة.
وال هـي أول مـرة تـشـهـد سـاحات
الـــيـــمن وســـاطـــات إقـــلـــيـــمـــيـــة
ومبادرات دولية. كما ال يستغرب
وفــرة االجـتـهــادات الـيـمــنـيـة في
نـــــقض االتــــفــــاقـــــيــــات ولــــيس
ـستـغرب الـتذمـر العـسكري من
ؤثـرة على اجلـهـود السـياسـيـة ا

يدان. تطورات ا
ــرة األخــيــرة الــتي ولـن تــكــون ا
تــنـتـهي فـيـهــا احلـرب بـعـد طـول

معاناة إنسانية.

ـا قـد يـريده والـقـوميـة بـأسـوأ 
نطقة.. من تربصون باليمن وا ا

القوميات األخرى.
لـقـد بـالـغت األطـراف في تـسـنـ
وتــشــيــيـع وتــطــيــيـف بــعــضــهم
بــعـضـاً وبــلغ مـنـهـم من بـلغ حـد
الــتــكـــفــيــر.. ومــضـــوا يــنــكــرون

نيتهم..!
»d(« ¡«uł«

من الــطــبــيــعي نــتــيــجــة أجـواء
احلـــرب واخلــراب الـــنــفــسي أن
يـــكــــثـــفـــوا خـــطـــابـــاً ال يـــؤسس
لـلــتـعــايش والـسالم.. ويــكـتــفـوا
بـلغة الـتنافـر والتنـابز بالـوطنية

وسوء الكالم.
األطـراف الـيمـنيـة بهـكذا خـطاب
تَـحــولُ دون إمـكــانـيــة لـقــائـهم -
- ولـــقـــاء من ســيـــلـــيــهـم حــتـــمــاً
مستـقبالً حتت سقف وطن واحد
لن يسـتقر مـا لم يقوَ أبـناؤه على
الــتــآخـي والــتــفــاهم والــتــعــاون
والـتـصـالح الـصـادق لـكي يـأخذ
أشقـاؤهم وأصدقـاؤهم بيـد أبناء
اليـمن جـميـعـاً في مرحـلـة البـناء

نتظر. والسالم ا
ـــنــتـــظــر لـــلــوطـن الــيـــمــني إن ا
ـنـظـور ـديـ ا اجلـمـهـوري في ا
وغيـره أن يبنـيه أبناؤه الـنساء
والـرجـال في اجلـنـوب والـشـمـال
من مـختـلف الفـئات االجـتمـاعية
مـضيـف إلى سـالف اجملد مـجداً

أن تــــرى احلــــوثـي لــــيس أقــــرب
مـسـافةً إلى الـسالم من الـشرعـية
وحتــــالف دعـم الـــشــــرعــــيـــة وال
حتـالف دعم الشـرعيـة والشـرعية
أقل قـدرةً عـلى اســتـمـرار احلـرب
من احلـــــوثي.. فــــثـــــمــــة قــــدرات
مـتـوافـرة عـلى االسـتـنـزاف -وإن
تــــضـــرر األبـــريـــاء- مع تـــفـــاوت
ــــا ال يـــجــــعل اإلمـــكــــانــــيــــات 
ـــســـاواة بـــ أطـــراف الـــنــزاع ا
ــــكـــنــــاً.. وإن تــــســــاووا حـــال
اجلــــــــلــــــــوس عــــــــلى طــــــــاوالت

شاورات. ا
ــــشـــكــــلــــة ال تــــكــــمن فـي عـــدم ا
تـــــــســــــاويــــــهـم عــــــلى طــــــاوالت
ــا لـم تــتـــكــافــأ ــشــاورات طـــا ا
الـــقـــوى أو حتـــاول بـــعـــضـــهـــا
كـاحلـوثـيـ الـقـفـز عـلى واقـعـهـا
الـــيــمــني وتـــأنف الــتـــعــاطي مع
ــقـابـل طـرف الــطــرف الــيــمـنـي ا
الشـرعية مـثلما تـمتنع الـشرعية
عـن اجلـــلــــوس إلى احلـــوثــــيـــ
بـوصــفـهم مــتـمــردين ونـاقــضـ
لالتـفـاقـيات لـكـنـهـمـا في األخـير
.. أياً يضـطران إلى اجللـوس معاً
آخذ عليهما! كانت مآخذهما وا
ــآخــذ عـلى ـعــضــلـة أن أكــبـر ا ا
األطـــراف الــيــمـــنــيـــة كــافــة ومن
إلـيــهـمـا خـطـابـهـمـا وقـد جتـاوز
ـقـبـول مـغـذياً ـعـقـول وا حـدود ا
ذهـبيـة والـعرقـية التـصـنيـفـات ا
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بـعد هدوء نسـبي غطى على اخلليج الـيوم نالحظ تعكـر مياهه و ارتفاع
امـواجة بـدخول حامـلة الطـائرات االمريـكيـة ابراهام لـينكـولن و قاذفات
ـركـزيــة. حـيث كـانت الـسـفــيـنـة احلـربـيـة قـنــابل الى مـنـطـقــة الـقـيـادة ا
تحدة وليس هذه مـوجودة في اوروبا في تدريبـات مع حلفاء الواليـات ا
ــرة االولى الــتي تـرسل فــيـهــا واشــنـطن حــامـلــة الـطــائـرات ابــراهـام ا
لـيـنـكـولن الى اخلـلـيج. امـا بالـنـسـبـة الى ايـران فـقد قـامت بـالـتـحـشـيد
الـعـسـكـري و استـدعـاء االحـتيـاط و الـتـحـضر الي ضـربـة مـفـاجئه عن
طـريق التـنسـيق مع االذرع اخلارجـيه. دول اخللـيج تتـفرج من دون اي
رد فـعـل و الـعـراق مـا بـ خـيـارين احالهـمـا مـر. هل سـنـشـاهـد نـزال
عــسـكـري بـ ايـران و امـريــكـا ام مـجـرد اسـتـعــراض لـلـعـضالت بـ
ـنطـقه في حـال اعالن احلرب ? ماذا سـيـحصل لـدول اخللـيج و ا اثـنـ
عـلى ايران من قبل امريـكا? هل سيكـون العراق ساحـة حرب ام محطة
ـة لم تـنـتـهي صـفـحـاتـهـا و مـازالت سالم? امـريـكـا و ايـران قـصـة قـد
تـكـتب بـجـمـيع تـقلـبـاتـهـا من مـاضـيـها الى حـاضـرهـا. الـيـوم واشـنطن
ارسـلت حاملة الطائرات ابراهام لينكولن و قاذفات القنابل الى اخلليج
نـطقة بـناء على ـتواجدة فـي قواعدهـا في ا لـتعـزيز القـوات االمريـكية ا
واجة القوات االمريكية معلومات استخباراتية تفيد بان طهران تخطط 
ندب في الـعراق و سـوريا و ضـرب اهداف امـريكـية في مـضيق بـاب ا
بـواسطـة وكالئها و احـتمال شن هـجمـات في اخلليج بـطائرات مـسيرة
اضـافه الى هجمـات على اجلنود االمـريكيـ في دول اخلليج باالخص
الــكـويت. امـا ايـران فـقــد عـدت الـعـده و جتـهــزت لـلـرد عـلى اي ضـربه
عـسـكريـة امريـكيـة من خالل اسـتدعـاء االحتـيـاط و نشـر زوارق حربـية
حتـمل صواريخ متوسطه و كروز و قـامت بإبالغ اذرعها اخلارجية في
نتشرة في دول ـنطقة بالتحضر للرد باستهداف القواعد العسكرية ا ا
اخلـلـيج في حـال اي حترك عـسـكري جتـاه ايـران. احلرب بـ ايران و
امريكا احتمال وارد ولكنة مستبعد لعدة اسباب منها عدم وجود غطاء
ـهد هكذا خطوة المريكا عدم وجود جيوش احللفاء اي اجليش دولي 
ــعــركه اضــافــة الى ان ايـران ـفــردة في هــذه ا االمــريــكي ســيــقـاتـل 
ا سيشكل عائق اخر في وجه امريكا مـدعومة من روسيا و حلفائهـا 
الن اي نـزاع قد يشعل حربا مباشر مع روسـيا حيث تعتبر ايران احد
نـطقـة اضـافة الى سـوريا  حـيث ان روسـيا تـعتـبر اذرع روسـيـا في ا
ايـران الذراع االقـوى و خصـوصا بـعد اضـعاف سـوريا. امـا بالـنسـبة
الى ايـران فـهـي تمـتـلـك قـوه عسـكـري قـادرة عـلى احلـاق االضـرار في
حـال حصـول هجوم عـسكـري. ولكن هنـاك مشـاكل داخلـية سيـاسية و
اقــتـصـاديـة جتـعل مـن نـشـوب مـواجـة عــسـكـريـة مـبــاشـرة مع امـريـكـا
ظاهرات و االحتجاجات ضد النظام مستحيلة. العامل السياسي هو ا
االيراني و طريقة ادارتة للبالد التي اوصلت الى هذه العزله السياسيه
اضــافـة الى مـشــاكل االكـراد و الــعـرب في ايـران ضــد قـمع الــسـلـطـة
االيـرانـيـة التـي تعـتـبـر قنـبـلـة موقـوته تـنـفـجر في حـال نـشـوب اي نزاع
خــارجي. لــذلك مــا يــحــصل الــيــوم بــ ايــران و امــريــكــا هــو مــجـرد
اسـتـعراض لـلـعضالت ال اكـثـر الذي سـينـتـهي بوسـاطـة خارجـية. دول
اخلـليج و ايران جيران اتـسمت عالقتهم بـالعداء منذ القـدم حتى يومنا
هـذا يـتبـادل فيه الـطرفـان االتهـامـات بدعم االرهـاب و زعزعـة استـقرار
ـنطـقة اضـافة الى انقـسام الـطرفـ الى فريقـ امريـكي متـمثل بدول ا
اخلــلـيج و روسي مـتـمــثل بـايـران. دول اخلـلــيج تـمـتـلـك عـدد كـبـيـر من
الـقواعد االمريكية في اخلليج منها في الكويت معسكر الدوحة يتمركز
فـية افراد الفرقة الثالثة االمريـكية اضافة الى عدد من االفراد التابع
الى سـالح اجلو مع كـامل مـعـداتـهم. قـطـر تـوجد فـيـهـا قـاعـدة احلـميم
ـمـرات في الـعـالم. اجلـويـة الـتـي تـشـمل مـدرج لـلـطـائـرات يـعـد اطـول ا
نامة الـبحرين حيث تـواجد االسطول الـبحري االمريـكي اخلامس في ا
اضـافة الى الى عمان الـتي تتمركز بـها قاصفات ب 1و االمارات التي

توجد فيها قواعد الدعم اللوجستي. 
هـذه القـواعـد معـرضة لالسـتهـداف العـسكـري من قبل ايـران في حال
نـشوب نزاع عسكري مع ايران اضافة الى اسهداف هذه الدول كونها
حتـوي هذه القـواعد لذلك نرى صـمت خليـجي و عدم التعـليق على هذا
الـنزاع لعلـمهم بتاثيـره السلبي عـليهم اقتصـاديا واولهم االمارات التي
تـملك عالقات اقـتصادية عـميقه و مـتشبعـة مع ايران حيث وصل حجم
الــتــبـادل الــتــجـاري بــ االمــارات و ايـران 11 مــلــيــار دوالر فـي عـام
تضرر االكبر من تصاعد االزمه وتستضيف 2017 وانها ستكون ا
عددا هائال يقدر بنحو 800 الف ايراني يستثمر الكثير منهم مليارات
الــدوالرات كـمـا تـرتـبط كل مـن قـطـر و الـكـويت بــعالقـات اقـتـصـاديـة و

سياسية قوية مع ايران. 
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مــضــيق هــرمـز الــذي هــددت طـهــران بــاغالقه حــتى ال تــصـدر اي جه
نــفـطــهـا الـى اخلـارج ردا عــلى امـريــكــا و مـحــاوالتـهــا بـالــوصـول الى
ا سـيـهدد ـسـتـوى انتـاج الـصفـر بـرمـيل  صـادرات الـنـفط االيراني 
بــازمـة بــتــرول مـتــوقـعـه. عـلى الــرغم من تــاكــيـد واشــنـطن حلــلــفـائــهـا
اخلــلـيـجـيــ انـهـا تــضـمن امـنـهـم و سالمـتـهم مـن ايـران اال ان الـقـلق
يـعتري دول اخللـيج في حال نشوب نزاع قـد تطالهم ردة فعل انـتقامية
من ايـران فان اللعب بالنار في اخلليج ليس بامر سهل الكل سيتضرر
ـثل بغض و الـنـار سوف حتـرق اجلـميع الن قـانـون احلرب هـو الرد بـا
الـنـظـرعن ظـروف الضـربـة و مـوقعـهـا. الـعراق بـ نـارين احالهـمـا مر
ايـران و امـريـكـا نـزاع لم تـنـتـهي احـداثه بل وصـلت الى نـقـطـة احلسم
ـتــحـدة االمــريـكــيـة. بــسـبب فــالـعــراق امـا مع ايــران او مع الـواليــات ا
ـانـيـا فتـوجه الى الـتـصـعـيـد االيـراني الـغى مـايك بومـبـيـو سـفـره الى ا
الـعـراق يوم  7ايـار لـلتـعامل مع اولـويه امنـيـة ملـحة حـيث بعث بـرساله
الى ايـران لـيفـكرو مـرت قـبل ان يـهاجـمو مـصـالح امريـكا في الـعراق
حــيث ســيــكـون الــرد قــاسي. جـائـت هـذه الــزيــارة بـعــد ان قــام قـاسم
ـواجـهـة مع سـلـيـمـاني بـابالغ اذرع ايـران فـي العـراق الـتـابـعـة له ان ا
امـريـكا وشـيـكة. فـالـعراق الـيـوم اجنرف الى مـنـطقـة الـصراع دون اي
حتـرك من احلكـومة الـعراقـية. فـالقـواعد االمـريكيـة اصبـحت في مرمى
الـنار و اذرع ايران في العراق اصبحت في مرمى امريكا. هذا سيؤثر
ـلك  عالقـات جتـارية مـع ايران سـلـبـا عـلى الـعـراق اقـتـصـاديـا كـونـة 
وصـل فـيـهـا حـجم الـتـبـادل الى  7مــلـيـارات دوالر في  2018كـمـا ان
الـعـراق يسـتورد الـغـاز من ايران لـتشـغـيل مصـانع الـطاقـة الكـهـربائـية
الـتـي تـمـد عـدد من مــحـافـظـات الـعــراق بـالـكـهـربــاء اضـافـة الـتـبـادالت
ـصـرفـيـة. بـالرغم مـن حصـول الـعـراق عـلى اسـتئـنـاف من الـعـقـوبات ا
االمـريـكيـة عـلى ايـران و لكن هـنـاك مخـاوف كـبيـرة بـسبب الـتـلمـيـحات
االمـريــكـيـة و الـتـصـريـحـات بـشـان هـذا الــتـعـامل مع ايـران. سـيـاسـيـا
الـعراق سيتضرر في اي موقف يتخذه ان كان مع ايران او مع امريكا
لـذلك انا افضل ان يـكون مفاوض ما بـ االثن حملاولـة تهدئت االمور
و تـقـريب وجـهـات الـنـضـر لعـدم خـسـارة اي طـرف و اخلـروج بـافضل
نـتيجـة كما اسـلفت في مقالي الـسابق. امواج اخلـليج ارتفـعت بارتفاع
نطقه و تدفعها الى التوتر االيراني االمريكي الذي سوف تشعل ناره ا
نطقة موجة نحو ايران كما الـدمار. امريكا تمتلك قواعد عسكرية في ا
ــنـطـقـة مـوجـة نـحـو الـقـواعـد ـنـتـشـرة في ا ان ايـران تـمــتـلك اذرعـهـا ا
االمـريكية في شـبه اجلزيره العربـيه. ايران ستكـون اخلاسر االكبر في
نـزاع كطرف رئيسي و دول اخلـليج كطرف ثاني. فـاقتصاد هذه الدول
سـيـتدمـر اضافـة الى اغالق مـضيق هـرمز الـذي سـيسـبب ازمة بـترول
ضيق. اي ان ايـران اذا لم تصدر فلن يصدر اي بلد نفطة عن طريق ا
الـعـراق في قـلب هـذا النـزاع و احلـكـومه تتـفـرج دون اي رد فـعل لذلك
ارى ان الـوساطة هي احلل البعاد اخلطر عن العراق و جتنيبه خسائر

اقتصادية كبيرة اضافة الى جتنيبة العوة الى منطقة نزاع.

جديداً وقد تـخلصوا من أسباب
الـتخـلف وخطـاب اإلقصـاء.. لكي

يسهل انتهاج سبل السالم.
فــالــوطن.. كـل وطن -كــمــا نـفــهم
ونـريـد- لـيس حـكـراً عـلى ساللـة
أو جـمـاعة فـئـة أم جـهـة طـائـفة
أو قـــبــيــلـــة.. الــوطن لـــكل وبــكل

مكوناته االجتماعية.
.. ـواطـن ال يـكون الـوطـن لـكل ا

. واطن إال بكل ا
ويــنـهـض الــوطن بــنــظـام يــرعى
مــصـــالح الـــبـــلــد ويـــبــعـث عــلى
ـنطقة وال يشكل عبئاً طمأنينة ا
عـلى أحـد وال يــسـتـهـ بـكـرامـة

مواطنيه أحد..
لعل التـخلص من عقلـية اإلقصاء
والـــتــــفـــرد وحـــالــــة الـــتــــصـــلب
الـسـياسي وشـيـوع لغـة السالم
يكفل تقصير أمد احلرب وتقريب
مـوعـد السالم.. ويـيـسر قـبول كل
مـبادرة داخلـية وخـارجيـة تُقارِبُ
ـســتـحــيـلـة هــذه الـغـايــة غـيــر ا
ـنيـيه ـسـتـحـقـة لـلـيـمن بـكل  وا
مــــــــــتـى مــــــــــا أرادوا وَجَــــــــــدوا
واجــتـهــدوا في مــســعى: الـسالم

لليمن.
أال فــلـــيـــكن كل أبـــنـــاء وأشـــقــاء
وأصــدقــاء الــيــمن بــرداً وسـالمـاً

على اليمن.
ني  { صحفي وسياسي 
رئيس منتدى النعمان الثقافي للشباب
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اربيل

ــســتــوصــفــات . قــبل وعـــدد من ا
سن عشر تقريبا قدمت بحثا عن
(( بقـاء االلـويـة االمـريكـيـة الـسـتة
واألمن القومي العربي)) في ندوة
عــلـمـيــة اقـامـهـا مــركـز الـدراسـات
االسـتراتـيـجيـة في دمشق حـضره
بـــــاحــــثـــــ مـن دمــــشـق وايــــران
والـعـراق وايـران ولـبـنـان بـرعـاية

وزير الدفاع السوري ..
Í—uÝ Y×Ð

ركز قد اوصانا بان وكان رئيس ا
ال نــتــعــرض إليــران بــســوء قــائال
((انه دخــيل عــرب)) اجــبـتـه بـأني
ســبق وأن كـلـفــتـني كـلــيـة الـدفـاع
الـوطني الـسوريـة باألشـراف على
بـحـث آلمـر لــواء سـوري وعــنـدمـا
وضـــعت له هـــيـــكــلـــيــة الـــدراســة
وكـانت عن العـراق ادخلت مـبحـثا
عـن الـــدور االيـــراني في الـــعـــراق
فـــقـــال لـي ((يـــا ســـيـــدي دخـــلك))
اجــبــته بــأن ال بــحث عـن الــعـراق
يـنـجح مع اهــمـال الـدور االيـراني

وقت الـــســــلم وهي الــــتي تـــقـــوم
بـدراســته وإعــداده اسـتــنـادا الى
اعـتبارات كـثيـرة كالقـوة البـشرية
وتــبـعـيــة ووالء الـسـكــان وأهـلـيـة
ـــــمــــرات شـــــبـــــكــــة الـــــطـــــرق وا
واخلــــــصــــــائـص الــــــطـــــــبــــــيــــــة
والطوبوغـرافية للمـسرح وغيرها
ـكن تــوضـيح من االعـتــبــارات و
اثـر تطـور القـدرات التـكنـولوجـية
عـلى اعـداد مـسرح الـعـملـيـات هو
مــا قـــامت بـه امــريـــكــا قـــبل ايــام
بــجـلـب مـســتــشــفى قــاعــدة عـائم
يـــــتـــــسـع أللف ســــــريـــــر وتـــــضم
مـصـنـعـ لـصـنـاعـة االوكـسـجـ
وغــيــر ذلك وبـالــتــالي فــأن اعـداد
مسرح الـعمليـات ليس اسهل منه
ــقــتــدرة امــا الـدول عــلى الــدول ا
ـشــغــولــة بــإكــمـال كــابــيــتــنــهـا ا
الـوزاريـة فــلم تـتـمــكن من امـتالك
مسـتـشفى قـاعـدة واحـد جليـشـها
رغم انه كان لـديها في بـغداد فقط
اضـخم ثالثـة مـستـشـفيـات قـاعدة

اختلفت طبيعـة مسارح العمليات
مع اتسـاع نـطـاق مـيـادين الـقـتال
وتغـير طبـيعة العـمليـات احلربية
الــتي تــأثــرت جــذريــا بــالــتــطــور
الــتــكـنــولـوجـي ألسـلــحـة وأدوات
احلـرب عالوة عـلى تـطـور وسائل
االعالم واالتــصــال وفي الــبــدايــة
كان مـسـرح احلـرب يـقـتـصـر علي
منطقة محددة من األرض وأصبح
فـيـمـا بعـد ذا حـيـز مـتـعـدد يـشمل
بـريـا مسـاحة مـن األرض وبحـريا
مـسطحـا مائيـا باإلضـافة للـنطاق
اجلـوي لـهمـا أو مـا يـزيـد عـنـهـما
وطــبــقــا لـــطــبــيـــعــة الــصــراع أو
األهداف الـسـياسـيـة والـعسـكـرية
لـلــدولـة في إطـار الـســتـراتـيـجـيـة
الــشــامــلــة فــقــد يــتـكــون مـن عـدة
مــسـارح وإجــرائـيــا فـإن الــقـيـادة
ـسـلـحـة في كل الـعـامـة لـلـقـوات ا
دول العالم على اختالف عقائدها
الـعسـكـرية والـسيـاسيـة هي التي
ــسـرح في تــقـوم بــتــحـديــد هـذا ا

عـمـر (رض) ألن جارهـم سني وأن
ال يـتـعـرض لـلشـيـطـان ألن جارهم
اآلخـــر ايــزيــدي وأن ال يـــتــعــرض
لـلـصـهـيـونـيـة ألن جارهـم يـهودي
اما اجلار اآلخر فـكان مندائيا فال
يــــتـــعــــرض فـــأجــــابـــهـم ((انـــتـــو
جــايــبــيــني اقــرا عــاحلــســ (ع)
فـشتـريـدون اكول انـتل بالـكهـرباء
ومات)) فـضجت الـقاعة بـالضحك
ـشــكـلـة مـا ــا سـكـتــوا قـال ((وا و
عـنـدنا كـهربـاء بـالعـراق)) وعادوا
الى الـضـحك ..فـقـال لـهم وبـحـثي
عن دول اجلــوار وأوصـوني ان ال
احتدث عن اجلـوار .. كان الـبحث
ــقـــاومــة الــعـــراقي الـــثــالـث عن ا

العراقية الباسلة وكان رائعا. 
كـل هـــذه االطــــالــــة ألخــــبــــركم ان
مــــقــــوالت (اصــــحــــاب االرض) و
((اهل مـــكـــة ادرى بـــشــعـــابـــهــا))
وصـــارت الـــيــــوم ((اهل االقـــمـــار
الـصـناعـيـة ادرى بكل الـشـعاب ))
والـقوة س او ص مـوجـودة (على
االرض) تــقــلــصت اهــمــيــتـهــا مع
قابـلـية احلـركـة الـعالـيـة جدا وأن
الــتــواجـد الــقــوي (فـي الــســمـاء)
طلقة وحتقيق السيـادة اجلوية ا

هم .  هو االهم من ا
تأتي بـعدها بـاألهميـة الصواريخ
العـابرة وقبـلها من حـيث االهمية
ولــيس الـتــوقــيت الـردع الــنـووي
ـســتـبـعـد كل تـلك الـقـدرات غـيـر ا
هي لــصـالح امــريــكـا في الــعـراق
كــمـا ان مـن عــنــاصـر قــوتــهــا في
الــعــراق وجــود رأي عــام شـعــبي
بـعـدم االنـحـيـاز والـنـأي بـالـنـفس
فــالـعــراقـيــ ال زالـوا يـئــنـون من
نـــــتــــائـج احلـــــصـــــار واحلــــروب

وأنـا لم اخبـرك ان الـدور االيراني
سـلـبي كـونـهـا ال تـريـد االمـريـكان
بالقرب منهـا وشعبنا ال يريد ذلك

ايضا .. 
هم هم اعتذرت من الكلية ... وا ا
ايضا ان الـباحث االيراني اكد ان
ايران ستـمتلك كذا وكـذا فصفقوا
له والـــفــلـــســطـــيــني اكـــد لــهم ان
فـلسطـ متحـررة حتـما فصـفقوا
ـسـتقـبل له والـلـبـنـاني اكـد لـهم ا
الباهر حلزب الـله فضجت القاعة
بــالـتــصـفـيـق وبـدأت بـبــحـثي في
الـيـوم الـثـاني مـرحـبـا بـاحلـضور
قـــــائال ((ســــوف لـن اســــتــــجــــدي
الــتـصــفـيق مــنـكـم ألني سـوف لن
ا يسر ألنه في احلقيقة اخبركم 
ال يــــوجـــد في االفـق مـــا يــــســـر))
واخـــتــصــرت لــهم كــيف ان بــقــاء
االلوية الستة للتدريب هي مقولة
تـــافــــهــــة وكـــيـف ان انـــســــحـــاب
االمــريــكــان من الــعــراق ال يـعــني
شـيـئـا مــهـمـا يـضـاف الى سـيـادة
الــعــراق كـــون الــلـــواء االمــريــكي
ــكن ان ــوجـــود في الــبــصــرة  ا
يـتـدخـل بـنـصف ســاعـة واذا كـان
فـي اخلـــلــــيج الـــعــــربي يــــتـــدخل
بسـاعـت نـتيـجـة قابـلـية احلـركة
العاليـة .. بدأ بعدي باحث عراقي
رائع وهـو الـدكـتـور الـراحل خـالد
الـسـامــرائي وكـان بــحـثه عن اثـر
االنسـحـاب وبـقـاء االلويـة الـسـتة

على دول اجلوار.. 
فقال بأني سـودت الصورة عليهم
وال بـد مـن نـكـتـة ... جـلـبوا رادود
يــقــرأ عـــلى اســتــشــهــاد ســيــدنــا
(ع) فـي بــــيـت عــــراقي احلـــــســــ
فـأوصـوه ان ال يتـعـرض للـخـليـفة

ومخـرجـاتـها الـقـائـمة مع امـريـكا
وهـذا الـرأي مدعـوم من احلـكـومة
ــســلــحــة الــعـــراقــيــة والــقــوات ا
الـعراقـيـة وخصـوصـا اجليش مع
هذا األجتـاه ومرفـوض من الدولة
الــعــمــيــقــة وهـذا الــرفض مــرشح
لـــلـــتـــقــلـص مع تـــطـــور االحــداث
وســـيـــنـــحــصـــر االمـــر بــعـــدد من
ــســلــحــة .. وبــعض الــفــصــائل ا

الناطق بالثورية . 
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ـكـنـها هـذا ال يـعـني ان ايـران ال 
ايـذاء امـريـكــا في الـعـراق وبـاقي
ــســارح االخــرى بـــحــرب (غــيــر ا

متوازية )
Asymmetrical War 

والـتي عـرفـها تـقـرير امـريـكي قدم
الى الـبــنـتــاغـون ثم الى الــرئـيس
كـــلـــنــتـــون عــام 2000 يــحـــتــوي
دراسة شاملة للتهديدات احمليطة
ـتـحـدة ومـنـهـا قـيـام بـالـواليــات ا
طــرف يــعــاديــهــا ان يــلـتـف حـول
قــوتـهـا ويـسـتـغل نــقـاط ضـعـفـهـا
بــوسـائل غـيـر مـعـقــولـة مـخـتـلـفـة
عـتاد وال تـخطـر على تـمامـا عن ا
ـكــان والـزمــان غـيـر الـبــال وفي ا
ــتـوقـعـ فـيـنــتـزع مـنـهـا حـريـة ا
احلــركــة ويــحــقق فــعل الــصــدمـة
لتـحـقـيق نـصر مـحـدد ومـؤقت قد
قابل وهذا يتالعب بعقل الـقائد ا
مــــا حـــقــــقه اســــامــــة بن الدن في
عـملـيـة برجي الـتجـارة وما حـققه
اجلـــيش الــــعــــراقي في احــــتالله

نطقة اخلفجي.
هــنــا انــســـحب وأتــــــرك لــلــقــراء
االعـــزاء اجلـــواب عـــلـى الـــســؤال

طروح. ا

دون الـرجـوع إلى ضـرورة تـوافر
عنصر االجتماع السياسي فيها
يــقــودنـا إلـى الـتــأســيس لــكــيـان
مــنــقــوص في أدوات اســتــقـراره
وتــفــاعــله وبــالــتــالي كــيــان قـد
ـرور الـزمـن إلى كـتـلـة يـتــحـول 
اســـــتــــــبـــــداديـــــة واســـــعـــــة في
مـضاميـنها الـسلطـوية القـسرية
ومحدودة في تمثيلها اجملتمعي
أي يـــقــود كل ذلك إلـى انــفــصــال
واضح ومــــــهم بــــــ الـــــبــــــنـــــاء
الـسـلـطـوي والـبـنـاء اجملـتمـعي
ــعــاصــرة خــاصــة وأن الــدولــة ا
ثل قائمـة على سلطة مـشتركة 
قسـمـها األول هـيـكلـهـا القـانوني
الـــبـــيــــروقـــراطي الــــعـــســـكـــري
وقــــســــمــــهــــا الـــــثــــاني ذاتــــهــــا
ـتــفـاعــلـة بــشـكل االجــتـمــاعـيــة ا
أســـاسي فـي تــكـــوين نـــظــامـــهــا
ـــتـــفـــاعــلـــة  مع الـــســيـــاسي وا
مـفـردات (أومـخـرجـات) الـسـلـطـة
الـقــانـونــيـة واإلداريــة واألمـنــيـة

واالقتصادية لها.
دكتوراه في النظـرية السياسية-
ـدرسـة الــسـلـوكــيـة األمـريــكـيـة ا

عاصرة في السياسة. ا


