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 االستحقاقات القادمة
 

ع   ورات الوض ول تط ات ح ل والتعليق ًا التحالي أتي أحيان ات المحلّ        ت ا تمني الم وآأنه ي الع طي ف رق ـ أوس ين الش ل
 . وأحيانًا أخرى آأنها مخاوفهم وهواجسهم،والمعلقين

 ويكتنف الغموض آل ما هو بعد الحرب، وتزيد ،ة اآلن هو الحرب على العراقآية لغاي ري فالواضح في السياسة األم   
ا و     ة منه ة، الخاص ة الكثيف اورات اإلعالمي وض المن ذا الغم ي ه ي طيا  ف ل ف ا تحم ًا م مية، وغالب اين  تالرس ا التب ه

 .والتناقض وفقًا للمصادر، وآلها مصادر مسؤولة ال يمكن تفضيل أحدها على اآلخر
اين           يلسياسة األم ع ا ويمكن لمتتبّ  اقض أو التب أن التن درك ب ة أن ي ي           ،رآي د األفضليات ف ا تحدي ف ال يتخطي ي المواق  ف

 . ل مزيجًا أمنيًا سياسيًا واقتصاديًاليس في اختيارها، وهذه األهداف تشّك و،معالجة األهداف
ر الم             ة فباإلضافة إلى األهداف األمنية المعلنة هناك األهداف السياسية واالقتصادية غي ي        وتشكّ  ،علن ر ف ل األآب ل الثق

ن المصادر األخرى   ،آي، فالنفط ما زال المصدر األول للطاقة    ريالقرار األم  ة    ويشكّ ، وهو األقل آلفة م ل حاجة حيوي
دول الصناعية بصورة خاصة     ع ال ه       ،لجمي ى منابع ي تسيطر عل ة الت الي فالدول ة، وبالت ع بصورة عام الم أجم  وللع

 . آلفًة وحجمًا،ي إنتاج العالمم فواحتياطه، هي التي تتحّك
ا دون أن             ،لقد آبرت اللعبة العالمية على الدول الشرق أوسطية        دور فيه رة مفرغة، ت ي دائ ا ف  وشعرت جميعها بأنه

في   فليس لها، فترى نفسها خارجها ،نهيه، وتحاول أن تجد لها دورًا في هذه اللعبة        تعرف أين تبدأ الدوران أو أين تُ      
ي   وليس في حاضرها ما يجعل منها نموذجًا للمستقبل، فالمواصفات غير متوفّ     ،ن لها االستمرار  ماضيها ما يؤمّ   رة ف

ا  زمن       ،أنظمته ن ال وٍد م ا خالل عق دت عقمه د أن أب رّ   وأصبحت أسيرة ماضيها المتحجّ    ، بع ا دون  ر، فهي تك ر ذاته
 .ي عليه اآلن من سلبية الذي لو تم لجعل منها نقيض إيجابي لما ه،الت وتعجز عن هضم التحّو،دتجّد

ا من حضّ      دول وأنظمة ديكتاتورية بشكٍل أو بآخر، منها من حضّ         ا، ومنه ة وعجز عنهم ر نفسه  ر للحرب والمواجه
ع                ،للسلم واالستقرار فعجز عنهما أيضاً     اء المجتم ي بن ة ف ة العجز المزمن ى حال  وربما يعود ذلك في آلتا الحالتين إل

 . واالنخراط في النظام العالمي،ل خيارات السلم والحرب الذي يستطيع تحّم،الحر المتنامي
ي       ة تقضي ف ت الضرورات األمني ادئ وإذا آان ؤدّ     ب ال عسكرية ت ام بأعم ر بالقي ى السيطرة المي   األم إن   ي إل ة، ف داني

 . يحافظ على األهداف االقتصادية تحت عناوين الديمقراطية والتنمية،بع بتغيير سياسيتإنجاز هذه المرحلة سُي
ا هي                            في ى م اء عل ل باستطاعتها البق العراق، فه يط ب ي تح ة الت  هذه األجواء المحتملة، ماذا سيكون مصير األنظم

 عليه اآلن؟ أم أنها ستتداعى وتقع في الفوضى؟ أو تلتحق بالنموذج الجديد؟
 .من المؤآد أنها ستكون أي شيٍء آخر

 ونـال عـاد ميشـالعم  

  ٢٤٣  العدد– ١٥/١٠/٢٠٠٢
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