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    الربيع العربي  من رؤية عراقية              

 سيداتي سادتي

السالم عميكم  
..   راتمتغيالتأثيرات التغيير في العالم العربي والموقف العراقي تجاه 

: جانبين منيا  أتناول أن إاليسعني  ال
 " الجانب السياسي :األول 

عن حدود تأثير المواقف التي يتخذىا العراق في خضم متغيرات الربيع  األياميبدو أن السؤال ممحًا ىذه 
وعمى توازنات القوى وسممو  ..والدولي خارجيًا  اإلقميمياالستراتيجي وعالقاتو ودوره  أمنوالعربي عمى 

.  داخميًا ؟ األىمي

العربية ، ابتداء  األنظمةوالدولية بشأن تغيير  واإلقميميةالدوافع المحمية  فمو نظرنا لمخريطة المعّقدة من
لمتغيير لوجدنا  أخرىالسورية ، واالنفتاح عمى جبيات  األزمة إلىمن تونس ومصر فميبيا واليمن وصواًل 

: العقل االستراتيجي العراقي  اختزليا بالنقاط التالية  أمامتحديات كبيرة 

الحكم في تمك الدول مما  إلىالمسممين والسمفيين  اإلخوانمعروفة مثل  الميةإسوصول تيارات  -1
 –سيرتب احتماالت تعمق الصراع المذىبي والطائفي في المنطقة مما يزيد في  الشد اإلسالمي 

. المسيحي –اإلسالمي  اإلسالمي ،

ضعف خبرة الوسط الشعبي الذي أنتج الثورات في دول الربيع العربي مما يتيح لمفاصل الحكم في  -2
  .، وىذا يطرح تحدي انفتاح الساحة العربية برمتيا لتكون ساحة صراع دولي مخابراتياً  اختراقياتمك الدول 

ساحات  إلىتحّول تمك الدول  إحتمالتعدد مستويات القوى في دول الربيع العربي وىنا مؤشر من  -3 
                                                                         .والممنوعات والمخدرات األسمحةواسعة النطاق وميادين لتجارة  أىميةلحروب 
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 التركي في المنطقة يضع العراق في صميم معمعة صراع –العربي   –اإليرانيرفع مستوى التحدي  -4
 إلىما اختارت تمك الدول تحويل الصراع  إذافييا  األكبرالخاسر  األحوالوسيكون بكل  إقميميةقوى 
 . أرضو

تقدم فإن تمك التحديات المحدقة بالوضع العراقي تفرض مستوى معين من التفاعل  وبناء عمى ما
دراسة النتائج ال محاولة  إلىالسياسي وتتطمب آليات محددة من ردود الفعل في السياسة الخارجية تنتمي 

. التداخل فييا 

السمطة في دول الربيع العربي لن تكون بالضرورة محكومة  إلىالتي قفزت  اإلسالميةعممّا إن التيارات 
.. في المنطقة  اإلقميميةتغامر بالدخول في صراع التيارات  إنمثمما سيكون من الصعب ، برؤية مذىبية 

. عالقات ومعاىدات دائمة مع العراق  ىإلما يتيح المجال الستقطابيا 

مستوى مذىبي ومن ثم  إلى اإلقميمييبقى أن الخطر المحدق بالبمد ىو من محاوالت نقل الصراع 
 .تفريغ ذلك الصراع عمى الساحة العراقية 

الداخمية  األزماتحل لتطبيق نظم العدالة االجتماعية والتداول السممي لمسمطة بويمكن احتوائو  
. وارى في ذلك الحل األمثل لمواجية ىذا التحدي  ،ات والتظمم

 "الجانب الديني :الثاني

رحمة لمعالمين ، أما  جاءفي البدء يجب التفريق بين اإلسالم السياسي واإلسالم الديني الذي 
األول فيعمل كأي حزب آخر ويسعى لتسييس الدين وجعمو وسيمة لغايات شخصية ، وىنا أنوه لمجميع 
والغرب بالخصوص أن ينفتح ويتعرف عمى المدارس والمرجعيات الدينية الحقيقية والمعتدلة واألكاديمية 

المية المحافظة مصدر قمق لمخط فإذا كان صعود القوى اإلس. التي تفصل بين الدين والسياسة 
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الذي تخشاه األقميات الدينية والعرقية  األكبراإلسالمي المعتدل والوسطي ، فمن المؤكد سيشكل الخطر 
..  بل شتاء  خريفٍف  إلى الربيع العربي التغيير في دول ويقمب

رة الجماعية وال أخفي عميكم قمق المرجعيات الدينية والحوزة العممية في النجف األشرف من اليج
..   من العراقيزيديين وغيرىم القاسية لألقميات الدينية والعرقية من المسيحيين والصابئة واأل

وقد سعت مؤسسة اإلمام الخوئي الخيرية في النجف االشرف بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات 
سالميةوقيادات دينية ومدنية ، مسيحية  تشرذم وزرع المحبة لمحد من العنف والكراىية والتفرقة وال وا 
حيث جعل بني البشر ( ع)طالب  أبيلنيج اإلمام عمي بن  أمتثاالً واإلخاء والسالم بين بني البشر 

( . إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخمق ) صنفان  

: التوصيات 

العواطف والتمّني بل بتحديد مسارات مصالح  أسستبنى عمى  السياسة الخارجية لمدول ال إن -1
وأود أن أشير بالتحديد لمصمحة الشعب العراقي اليوم تستدعي دراسة إمكانات العراق ، ىا شعوب

وأسباب الخالفات الداخمية ، وتحديات المنطقة ، وتعقيدات الربيع العربي ، قبل المغامرة باتخاذ 
وبما انو يتمتع بتعددية مذىبية ستمنحو حق تجنب االنخراط في صراع ( . ضد أومع )مواقف 

وبالمقابل الحفاظ عمى عالقات طيبة مع الدول المتصارعة ، كون اتجاه متغيرات  اإلقميميوى الق
تركيبة المؤثرات الداخمية والخارجية  أنتحصل مفادىا  أنالربيع العربي التي حصمت والتي يتوقع 
ة يكون لمعراق دور في تغييرىا في ىذه المرحل أنيمكن  التي تتحكم بمفاصل حركات التغيير ال

، ومن ثم العمل  أواللفيم تمك المتغيرات  األمدبعيد  إستراتيجياما يستدعي عماًل ،  األقلعمى 
. تنسجم مع مصالح العراق العميا  بإستراتيجية
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المفاىيم والحل األمثل لدول التغيير ىو اإلسالم الوسطي المعتدل الذي يؤمن بالديمقراطية   -2
بتأسيس مجتمع مدني  والبدء .وحقوق اإلنسان واحترام اآلخرالعصرية ولم يتعارض مع حرية الرأي 

. وخير من يمثل ىذا النيج ىو األزىر الشريف والنجف االشرف  ،
من أىم ما يبنى عميو البمد في حاضره ومستقبمو ىو الدستور، فعميو ال يفترض التعجل في كتابة   -3

.  طربة بإجراء االنتخابات في ظل ىذه الظروف المض واإلسراعالدستور 
عمى الدول األوربية أن تتعامل من خالل مؤسساتيا العممية والفكرية واألكاديمية عن كيفية بناء اإلنسان  

العربي ومن ثم المجتمع العربي حيث إن الديكتاتوريات السابقة حطمت اإلنسانية عند الفرد العربي 
االنعكاسات السمبية  لشعوبيم منوقاية  وبيذاوخمفت عنده مفاىيم العنف والتطرف والجيل واإلحباط 

. لمتغيير 

: الخالصة 

ضعفيا بإتباع و ، ولم تبمور طبيعة عالقتيا مع اآلخر الحركات اإلسالمية أكثرىا غير ناضجة -1
 . لبمدا ةإدار األمثل في نمطال

 . األقميات العرقية والدينية ىي الخاسر األكبر والمتضرر األكثر من الربيع العربي كما في العراق -2
يجابًا  تالربيع العربي ثورات   -3 عمى المجتمعات الغربية   –اوفشمو احسب نجاحو -ؤثر سمبًا وا 

 .دول ، منيا اليجرة إلى الغرب ال تمك حيث يتواجد فييا أعداد غفيرة من شعوب
 

ال أرى أن صعود الحركات اإلسالمية في دول الربيع العربي كانت خارجة عن حساب الدول .. وأخيرًا 
 . ومراكز دراستيا الغربية

 جواد الخوئي                                                                      
 النجف االشرف                                                                

  


