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 اإلعالمياخلطاب عوامل شتى محلتني عىل تأخري نرش هذا الكتاب الذي يتناول 
الواليات املتحدة بني العراق و السياسية الدولية التي حدثت تاألزما وإدارةالعراقي 
 الدويل واجهة تقف خلفها لتحقيق األمنمن جملس بدورها  التي اختذت األمريكية

 . التسعينيات من القرن املايضإبانهدافها املتعلقة بالعراق أ
 لتلك دارهتاإ نتيجة مفادها فشل القيادة العراقية يف إىلحينها يف وقد انتهى الكتاب 

 االحتالل أبرزها ذلك الفشل من نتائج كارثية إليه أفىض وما ،وإعالميا سياسيا األزمات
 فضال عن التداعيات التي خلفها ذلك االحتالل ،2003 املبارش للعراق يف عام األمريكي

 ،)يب العرالربيع( عليه بـ أطلقوضاع يف املنطقة العربية الحقا والتي متظهرت بام عىل جممل األ
 ويف أحسن ، طائفية وعرقيةأسسالذي يتوقع لنهايته خريطة جديدة للمنطقة عىل 

  . دول هشة غري فاعلة يف املجتمع الدويلاألحوال
 وادراكاته هوكان حينها نظام الرئيس صدام حسني لظروف تعبوية وطبيعة بنية نظام

فريق الذي يدير العملية  فضال عن العقلية السطحية التي يتوافر عليها ال،للواقع السيايس
 ما جعل املؤلف يتحسب كثريا ،موضوعيةا الفشل بطريقة  يتعذر معها فهم هذ،السياسية
 بينام يريد من النرش تصحيح ، الن سوء الفهم قد يأيت بعواقب وخيمة عليه،لذلك

نتائج البحث العلمي  أن  املالزم هلا من منظورواإلعالم السياسية اإلدارةمسارات 
 ، السيايسهم النبيلة تسهم يف مساعدة صناع القرار عىل ترشيد سلوكاإلعالميةل والرسائ

 . ورصاعاتوأزماتوقات التي تشهد فيها العالقات الدولية توترات وبخاصة يف األ
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 تأجيل نرش هذا الكتاب يف املدة التي أعقبت إىل التي دعتني األسبابكام كان من بني 
املزاج السيايس العريب ظل طوال تلك املدة واقعا  أن  هو،تغيري النظام السيايس يف العراق

 العراق املاضية عىل أحداثحتت تأثري االنفعال بوجهيه االجيايب والسلبي يف تعاطيه مع 
 للوعي إضافة لن يشكل هإصدار فإنوبالتايل  ،املستوى العريب والعراقي عىل حد سواء

واعية وناقدة بال انحياز ملضمون  ،غري متشنجة قراءة إىلتطلع أ بينام ،العريب املتشنج حينها
   . مناسبا لصدورهأصبحالوقت  أن ظنأ و،الكتاب

  دواعي نرشإىل تلك التي تذهب ، ذهن القراءإىل التي تتبادر األسئلةولعل من بني 
 ، أطروحة للدكتوراه مىض عليها ما يقرب من عقد ونصفاألصلهذا الكتاب الذي هو يف 

 ، املايض السياسية الدولية التي حدثت خالل تسعينيات القرناألزمات ويتناول جمموعة من
 األزمات تلك تأملنا إذا عن نرشه اإلحجاميربر   لكن ذلك ال،وهم حمقون يف ذلك متام احلق

 ، الراهن العريبإليهجرينا املقارنات العلمية بني طبيعتها ونتائجها مع ما آل أ و،بفكر ثاقب
 ، الدولية ملنطقتنااإلدارة إطار بالشمولية يف إليها اتسم منظورنا إذا حاجة أكثر األمرويغدو 

 فام زلنا بالرغم من ميض قرن من الزمان ، ألزماتنا الراهنةاألمريكية اإلدارةوبخاصة 
 ألزمة األمريكية االحتاد السوفيتي السابق والواليات املتحدة إدارةنستلهم الدروس من 

 .األزمات إدارة وأساليب ومتطلبات علم ومبادئواعد الصواريخ الكوبية التي أرست ق
صبحت من أ السياسية الدولية األزمات إدارة علم إليهاالقواعد التي يستند  أن ومع

 األزماتهذه القواعد جيري تكييفها مع طبيعة إال أن القواعد القارة والراسخة، 
 تقتيض تكييفيات فإهنا وبالتايل ، خصائصها وحيثياهتاأزمةلكل  أن  ما يعني،املستجدة

 راهنة ليس أو جديدة أزمة ما يتمخض عنه حتليل فإن وعليه ،خاصة للتعاطي معها
 ذلك إىل واستنادا ، ماضية برصف النظر عن تاريخ نشوهباأزمات ينطبق عىل بالرضورة

 التي قمت بتحليلها وتتضمنها دفتي هذا الكتاب ختتلف متاما واألزماتاخلطابات  فإن
 ذات أو ،أكثر أو احلالية جتري بني دولتني األزمات أن  ذلك،اآلن اجلارية األزماتعن 

 هذا الكتاب جرت بني أزمات بينام ،إقليمية أو قوى دولية أحياناطبيعة حملية تتداخل فيها 
 األمنجملس  أن أي ، املتحدةاألمم الدويل بوصفه أبرز منظامت األمنالعراق كدولة وجملس 
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 بمعنى كيف ،ت خلفها الواليات املتحدة والدول املتحالفة معهاكان الواجهة التي وقف
  الدولينيواألمناحلفاظ عىل السلم  األساسية منظمة دولية من وظائفها أهمجرى توظيف 

 هذا إليه أفىض وما ، احتالل بلد يتمتع بسيادة وعضو يف املنظمة ذاهتاإىل انتهت أزماتيف 
من العراقيني جراء االحتالل املبارش واالقتتال االحتالل من قتل وترشيد مئات اآلالف 

  . فضال عن تدمري بنيته التحتية، بسبب تنمية النزعات الدينية واملذهبية والقوميةاألهيل
يدرك املخاطر التي تنطوي عليها سياساته   كان النظام السيايس يف العراق الوإذا
ويالت   وما ستجره من،الل الكويت اجلسيمة لقراراته االنفعالية بضمنها قرار احتواألخطاء

 املتحدة األمم من صلب واجباتإىل أن  االفرتاض يذهب فإن ،ومآس عىل الشعب العراقي
 الدائميني منهم يف جملس األعضاء وبخاصة أعضاؤهاتدارك املخاطر املحتملة ملا يتمتع به 

سؤولون  ورسمية لكوهنم موإنسانية من خربات وبعد نظر ومسؤوليات أخالقية األمن
  .عام جيري يف عاملنا بشكل مبارش

 التي يتناوهلا الكتاب مفصلية وحاسمة ليس يف تاريخ العراق احلديث األزماتن إ
التعاطي الغريب معها كان بمثابة إذ أن  واإلسالمية، بل عىل صعيد املنطقة العربية ،فحسب

طات مستقبلية  رسم خرائط تتامهى مع خمطوإعادة أهداف لتحقيق أساسية أوىلخطوات 
 من بني البلدان االنتقاء وتقتيض هذه املخططات ،تتشكل عىل ضوءها أن يراد للمنطقة

 فوقع ، وعربياإقليمياالعربية ما يتوافر عىل خصائص جغرافية وطبيعية وبرشية ووزنا 
 املذكورة وليس االعتبارات من غريه عىل وفق تأهيال عىل العراق بوصفه األكثر االختيار
 ما توافرت له القيادة إذا فاعلة يف القضايا العربية أدوار ألداء ، طبيعة النظامعىل وفق
 تدمري هذا البلد بنية وبرشا وثروات فإن وبالتايل . وبخاصة القضية الفلسطينية،الرشيدة

املستهدف ليس نظام  أن  وذلك يؤرشاألمام، إىليسهم بقدر كبري يف دفع تلك املخططات 
ذلك قد  أن ظنأ و، بل العراق بكله،األزمات إدارة اختذ ذريعة يف وأنصدام حسني بذاته 

 بينام مل نتلمس ، أين سيفيضإىليعرف متاما  حصل بداللة التداعي العريب الرسيع والذي ال
 .  رد فعل عريب واضح املعامل عىل هذا التداعي املريعأي

عىل قدر كبري هلا  املالزم اإلعالميواخلطاب  األزماتحتليل هذه  أن وعىل هذا نجد



  14  
 

 العراقيني قد تناول بالتحليل أو من الباحثني العرب أي لكننا باملقابل مل نجد ،من األمهية
 مل تكن موضوعا )األزمات( أهنا كام ،األزماتدار هبا العراق هذه أوالتفسري الكيفية التي 

عىل  وجرى تناول بعضها بشكل مبترس دون الوقوف ،جوهريا للكتب والبحوث العربية
 .حدث حقيقة ما
 سابقة أخرى عربية أزمات إىلالدراسات والبحوث العربية قد تطرقت  أن ومع

تلك الدراسات مل تقارن يف  أن األمر الحقة عليها، لكن الالفت يف أوألزمات العراق 
 وذلك ،األزمات إدارةساليب علم أ وومبادئ العربية اإلدارة بني األزماتتناوهلا هلذه 

 و الوقوف عىل مواطن القوة والضعف يف تلك ،عىل تطبيقات هذا العلمبغية التعرف 
 فضال عن ترسيخها يف وعي ، التي تقع هبا الفرق العربيةاإلخفاقات لتاليف اإلدارات

 التي تقوم هبا القوى الفاعلة يف املشهد األزمات إدارة أن  بخاصة،صناع القرار السيايس
القواعد التي متخض عنها هذا العلم مع األخذ  ذات إىلالدويل تستند من حيث اجلوهر 

  . وحيثياهتااألزمةباحلسبان التكييفات التي تتطلبها طبيعة 
 التسعينيات من القرن املايض مل يكن عقد عاديا كام هو حال العقود التي  عقدإن

حداث التي ينطوي  الوقائع واألفإن وعىل هذا ، تأملناه من منظور عراقي وعريبإذاسبقته 
يمكن كتابة هذا املقطع  مهية بحيث يشكل وثيقة تارخيية الليها هذا الكتاب من األع

  .أظن كام إليهالزمني من تاريخ العراق دون الرجوع 
 ، فأننا سنقف عند متغري جديد،إعالمي تأملنا العقد ذاته عىل وفق منظور إذا أما

تاحت ثورة أ إذ ، للدول)ةاإلعالميالسيادة ( ما كان يطلق عليه بـ بانتهاءوالذي متثل 
يكرس  أن واإلقليمي الدويل لإلعالماالتصاالت خالل عقد التسعينات الفرصة سانحة 

 وبالتايل قادت هذه ،وإذاعياتقنيا حاجز السيادة من خالل البث الفضائي تلفزيونيا 
ون يك أن دوارا خمتلفة عن تلك التي كان يؤدهيا قبلأ اإلعالميكون هلذا إىل أن التطورات 

 السياسية األزمات إدارةساسيا يف أيكون طرفا  أن ّ بام مكنه من،فضائيا وعابرا للحدود
 أو األنظمة بيد أداةيكون  أن يعدو فيها دواره السابقة التي كان الأ قافزا عىل ،الدولية

 ما ، التي تتعرض هلااألزماتاجلهات املعارضة هلا تتحكم به كيفام شاءت يف تعاملها مع 
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 كالقوة العسكرية األخرى األزمات إدارةه كان يقف بالقوة والتأثري ذاته ألدوات يعني ان
  .األدواتواالقتصادية واملساومة وغريها من 

 متكن األزمة من خارج بيئة إلعالم عرضة األزمة اجلمهور وطريف أصبحوعىل هذا 
 إدارة كثرية حيانأ ذاك بفاعلية تفوق يف أو يف هذا البلد األزمةيدير  أن شكال خمتلفةأوب

 تتشكل من طرفني فحسب كام كانت األزمات وبذلك مل تعد ،زماهتا املتأزمة ألاألطراف
 الصواريخ الكوبية حتى ما قبل بزوغ أزمة بدءا من األزمات إدارة أدبيات إليهاتشري 

 املوجه من دول هلا عالقة اإلعالم هناك طرف ثالث هو أصبح، بل )الربيع العريب(ظاهرة 
 ويأيت هذا الكتاب ليكشف ، بطريقة حتقق هلا مصاحلها القوميةإلدارهتا تسعى زمةباأل

 ، املحليةاألزمات السياسية الدولية وليست األزمات إدارة يف اإلعالمالدور الذي يؤديه 
 اليوم يقف أزمات أن  السيام،زمات السياسيني لألإدارةوكيف يكون سببا يف فشل 

 كتاب قبل عامني هبذا الشأن إصدار إىل الذي دعاين األمرهو  و،ساسياأ فيها طرفا اإلعالم
 ).زمات العربية لألاإلعالمية اإلدارة :القوة الثالثة(وهو 

دارت هبا أ التي األساليب كإعالمي بإعجابتأمل أ مازلت إين إىلأشري  أن ويبقى
 هبذا الميةاإلعدواهتا  والتوظيفات الفاعلة ألاألزمات تلك األمريكيةالواليات املتحدة 

 كانت تنطلق من تفوقها العسكري والسيايس اإلدارةتلك  أن  وبالرغم من،الشأن
 األزمات إدارة بحسب قواعد اإلعالم لكن هذا التفوق مل يثنها عن توظيف ،واالقتصادي

 التي كانت فيها طرفا األخرى األزمات أو التي حدثت مع العراق األزماتسواء يف 
 ذهني التساؤل ذاته الذي طرحته عىل نفيس إىل كل مرة يتبادر ويف،   متطفالأوساسيا أ

 رسخا يف ذهني اإلعجابهذا التساؤل وذاك   املقابل يف بالدنا ؟اإلعالمما دور ، آنذاك 
تتم  أن عىل ،األمن مع جملس األزمات إدارة أثناء العراقي اإلعالميفكرة دراسة اخلطاب 

 منذ أي )1998- 1991(رة يف املدة من سنة دراسته من خالل الصحافة العراقية الصاد
 ، املواقع الرئاسيةأزمةانتهاء العمليات العسكرية يف حرب اخلليج الثانية وحتى هناية 

 العراق إدارة أثناء معرفة مضمون واجتاهات ذلك اخلطاب إىلوذلك هبدف الوصول 
 وهبذا ،لفزيون والتاإلذاعة ورب من يسأل مل مل تدرس . الدويلاألمنزمات مع جملس لأل
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نذاك ختضع لسيطرة مركزية آ العراقية الصادرة اإلعالممجيع وسائل  أن قولأالصدد 
أرشفة  أن  كام، والتلفزيوناإلذاعةختتلف الصحافة فيها عن  وتتلقى توجيهات واحدة ال

 أن حتسب منأ الذي جعلني األمر ، والتلفزيونية مل تكن بالكفاءة املطلوبةاإلذاعيةالربامج 
 مقولة يف حديث أو باألزمة نص يتعلق أو بيان رسمي أوتني ترصيح ملسؤول عراقي يفو
 ، يفرس ترصيح اخلصمأو يرد أو جاء ليفند أمريكي رد عىل ترصيح أو مؤمتر صحفي أو

  كامإدارهتا، أو األزمةمور أمهيتها سواء يف توصيف موضوع لكل هذه األ أن ومن املؤكد
الفريق الذي يدير  أن  والتلفزيون يوثق يف الصحف بحكمعةاإلذاما كان يقال يف  مجيعأن 

 والتلفزيون تكاد اإلذاعةبرامج  أن  فضال عن، من ينطق بأسمه كان حمدوداأو األزمات
 من أون علق املسؤولون يف هذه الوسائل إ ما حدث ووإذا ،اإلعالميةختلو من اخلطابات 

ايل يف الصحف الثالث الرسمية التي  ذلك التعليق ينرش يف اليوم التفإن ،كان خيولونه
 عن حزب البعث األوىلوتعرب ،)الثورة واجلمهورية والقادسية(خضعت للتحليل وهي أ

 عن تصدر الثالثة فكانت أما ،العريب االشرتاكي والثانية هي اجلريدة الرسمية للدولة
عىل الوسائل  التحليل يمكن تعميمه إليها النتائج التي يتوصل فإن وبذا ،القوات املسلحة

 . كافةاإلعالمية
 إدارة دور وسائل االتصال اجلامهريي يف أمهية املسؤولني العراقيني مل يغفلوا إن
 إذ،  التي يستعان هبا يف هذا املجال األدوات أهم السياسية الدولية بوصفها من األزمات

 ميةاإلعال التي تعرض هلا العراق يف مواد خمتلف الفنون األزماتانعكست موضوعات 
 التي تعرب عن )املقاالت( العراقية بضمنها اخلطابات اإلعالم بثتها وسائل أوالتي نرشهتا 

 .وجهة نظر تلك املؤسسات
 األزمة إدارةفها فريق ظوكانت الصحافة املطبوعة من بني تلك الوسائل التي و

 دعا مما ، اهتامم الصحافةاألزماتوبالفعل شغلت ، زمات  لألإدارتهالعراقي يف خدمة 
 خطابات وقد كونت،  املعنية هبا)االفتتاحيات( كتابة العديد من اخلطابات إىلاملسؤولني عنها 

 من ينوب عنهم ظاهرة ملحوظة يف الصحافة العراقية خالل أورؤساء حترير الصحف 
 .بعادهاأ واألزماتجاءت فيه اخلطابات انعكاسا واضحا حليثيات ،املدة املذكورة 
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زمات  لألاإلعالمي الفاعل إدراكمضمون تلك اخلطابات وحدود واقتىض التعرف عىل 
 أسلوب إىل االستناد ،األزمات إدارة وحدود معرفته بقواعد علم اإلدارةداء فرق ومعاجلاته أل

 مستوى املنهج والذي جرى إىل التي ترقى األساليبحتليل املضمون بوصفه واحدا من 
ختذ من االجتاهات فئات لتحليل اخلطابات عىل استخدامه يف اشتغاالت حتليل اخلطاب، لذا ا

 كام ، الفئات استخداما يف حتليل املضمونأكثرفئات االجتاهات تعد من بني  أن أساس
فئة انضوت ) 40( بلغت إذ ، حتليل تلك اخلطاباتأثناءاستخرجت مجيع الفئات التي ظهرت 

 ، الكامريات،ي ديفيد كي، تفتيش وزارة الزراعة والر: هيأزماتمجيعها ضمن ست 
  . الرئاسيةاملواقع ،األمريكيني طرد املفتشني ،حتركات اجليش العراقي قرب احلدود الكويتية

) اإلعالميةالوحدة الطبيعية للامدة (ومن بني وحدات حتليل املضمون اختريت 
 وقد ، الوحدات تعبريا عن االجتاهات التي ينطوي عليها املضمونأكثربوصفها من 

 . طابات التي تألف منها جمتمع الدراسة التطبيقيةحللت مجيع اخل
 والثاين منها األول ،واقتضت املنهجية املتبعة يف الكتاب تقسيمه عىل تسعة فصول

 وكشف الفصل ، بالدراسة التطبيقيةاهتمت وبقية الفصول ، املرجعيباإلطاركان معنيا 
طاب يف الثقافتني  عن مفهوم اخل) وسامتهاإلعالميمفهوم اخلطاب ( املوسوم األول

 مفهومه يف القرآن الكريم وداللته يف إىل وتطرق بالنسبة للثقافة العربية ،العربية والغربية
 واقترص بالنسبة . فضال عن مناقشة بعض التعريفات العربية املعارصة،املعجم العريب

يمه يف امليادين  مفاهإىلملفهومه يف الثقافة الغربية عىل املنظور الفلسفي واللساين دون التطرق 
 عىل ضوء اإلعالمي كام تضمن هذا الفصل حماولة لتأصيل مفهوم اخلطاب .األخرى

 . مع مفهوم اخلطاب السيايسواألخرىمقاربتني احدمها كانت مع اخلطاب بمفهومه العام 
 ، مفهومها، السياسية الدوليةاألزمة إدارة(وجرت يف الفصل الثاين املوسوم 

 إدارة مناقشة ملجموعة من التعريفات املوضوعة ملصطلح )بادئها ومأدواهتا ،متطلباهتا
فن ( أهنا إىل متكن الباحث عىل ضوئها من صياغة تعريف يشري ، السياسية الدوليةاألزمة

 تصاعدها  التي حتول دوناإلجراءاتحداثها باختاذ أ والسيطرة عىل األزمات علم تسوية أو
 .)حلفاظ عىل املصالح القومية مستوى استخدام القوة العسكرية مع اإىل
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 معطيات علم إىل التي حددها استنادا – األزمة إلدارةواقترص الفصل يف تناوله 
 إىل ًأيضا وتطرق ، عىل القيادة واختاذ القرار والتخطيط ودقة املعلومات وكفايتها– اإلدارة
ة والقوة  والدبلوماسياإلعالمية كالتحركات األزمة إدارة املستخدمة يف األدواتبعض 

ً فضال عن تناوله مبادئ ،العسكرية املحتملة والضغوط االقتصادية واملنظامت الدولية
 ووضوحها ومنح اخلصم وقتا مناسبا األهداف كتعزيز االتصاالت وحمدودية األزمة إدارة

 وعدم األزمة من املؤثرات الداخلية وتوسيع قاعدة دعم قرار األزمةللتدبر ومحاية قرار 
 أو السيطرة عىل القرار االسرتاتيجي والتصعيد املتدرج للضغط وإحكامم  اخلصإحراج

 . اخليارات املرنة
الثالث والرابع واخلامس والسادس ( التطبيقي الذي تضمن مخسة فصول اإلطارويف 

 والكيفية التي األزمة فقد جرى يف كل واحد منها التعريف بموضوع )والسابع والثامن
 وحتديد اإلعالميةحتليل اخلطابات   فضال عن،األزمةقية هذه دارت هبا القيادة العراأ

 .األساسيةسامهتا 
 ، الدراسة التطبيقيةإليهاوتضمن الفصل التاسع قراءة يف النتائج التي توصلت 

 واملصادر التي ، فضال عن خالصة للكتاب،األزمات إدارةومقارنة تلك النتائج بأدبيات 
 .اعتمدهتا الدراسة التطبيقية

 وهي متر واإلسالمية هبذا الكتاب قد أسديت خدمة المتنا العربية أكونأن  آمل
 إرثا التي متلك األمة بأن املطلق إيامين مع ،بواحد من اخلطوب املدهلمة يف تارخيها احلديث

 أن إدراكي مع ،تنهض من جديدإال أن يمكن هلا  تارخييا يمتد لسبعة آالف عام ال
 من أكثر األمةيب عىل سؤال التحدي الذي أخذ من عمر نج أن للنهوض اشرتاطاته ومنها

تسلب فكرة املغايرة الفكر العقالين الذي  أن نكون مواكبني من دون أن  هو كيف لنا:قرن
  .األمةبناء أيتحىل به  أن جيب

 إعالم إىل ونحن نتطلع ،اإلعالمية لألدبيات إضافةيشكل هذا الكتاب  أن أمتنىكام 
ينشغل بتداعيات االنكسار وهيمل   ال،قافة املجتمع وال يسطحهاعريب رسايل يعمق من ث

 . الغاياتإىل وعازما عىل الوصول لإلرادة شاحذا ،مغذياته
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اخلليفة حترضين هنا مقولة  و،خيطأ  فجل من ال، فالكامل هللا وحده،دعي الكاملأال 
فيها يف  ليتسنى يل تال،"عيويب إىل أهدى ًامرأ اهللا رحم" س الراشد عمر بن اخلطاب

 . من علينا اهللا بالعمر والصحةإذامشاريع قادمة 
يف ختام هذه املقدمة بودي تقديم شكري وعرفاين لدار الكتاب اجلامعي املتمثلة 

 والشكر ، طه لتفهمها دواعي هذا الكتاب واالستعداد لنرشهأبو طلعت األستاذبشخص 
 ، مراجعتي لهأثناءوب عنه  التي حتملت عناء طباعته وسؤاهلا الدؤموصول البنتي سايل

 فالعمل يف حقول ، واليأس ترتىاإلحباط وأخبار ، هتز بيتناتاالنفجاريابينام أصوات 
  .األمةهلذه لغام قدر شبابنا املتطلع لغد أهبى األ

 واهللا ويل التوفيق  
  

 
  2016/يناير/بعقوبة
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 يقتيض األساسية وسامته اإلعالميحتديد مفهوم اخلطاب  أن ًبدءا ال بد من القول
ًحتديدا دقيقا ملفهوم اخلطاب تخدامات  ذلك املصطلح الواسع ذو الدالالت واالس،ً

املتعددة يف حقول معرفية خمتلفة والذي حظي باستخدام وتداول ملحوظ يف ثقافتنا 
 .العربية املعارصة والسيام يف العقود القليلة املاضية

ًويعد اخلطاب عىل الرغم من جذوره العربية الراسخة اصطالحا جديدا يف ثقافتنا  ً
ثته من ترمجته العربية احلديثة التي  وتنبع حدا،)Discourse(متت استعارته ليقابل مفردة 

 يف أهنا إال ، عن حدودهأخرىجاءت بمقابالت معجمية كثرية تقرتب تارة وتبتعد 
 ، والرسد، الكالم:ً ال تقابله متاما مثل)ًكام سنالحظ ذلك الحقا(املحصلة النهائية 

قابله  وهناك من )1( ومعاجلة املوضوعات، واملحارضة، واخلطبة، واملقال،واالطروحة
 وال ختتلف املعاين التي قدمتها بعض )TexT()2(بمفردة النص التي يقابلها باإلنكليزية 

 .)3(عن تلك التي قدمها املرتمجون العرب) Discourse( لـ األجنبيةاملعاجم 
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إال أن  ، العربيةاألدبياتً استخداما يف األكثرمفرديت خطاب ومقال كانتا  أن ويالحظ
 .(*)ملفردة اخلطاب والسيام عند الباحثني املغاربة الشيوع فيام بعد كان 

  الثقافتني العربية والغربية الإطارن التقارب املعجمي الواضح ملعاين اخلطاب يف إ
ًجيد جتسيدا ممثال له عىل صعيد املفهوم  انطوتا عىل مفاهيم متباينة جاءت يف جانب منها إذ ،ً

لح سواء الناجتة عن تطوره التارخيي يف حقل نتيجة التفسريات املختلفة التي جيملها املصط
 .)4(ً استخداماته العديدة يف احلقول املعرفية املختلفة خصوصا يف الثقافة الغربيةأوالنشأة 

 أحاطه استخدامه بمعان وكيفيات خمتلفة وعمومية مما إىلفاتساع دائرة تداوله قادت 
 . )5( كام يؤكد فوكو يف حفرياتهباإلهبام

 وجهات نظر الباحثني واقرتاحاهتم إلبداءًلح اخلطاب معرضا  مصطأصبحلقد 
 أنتجتهذه املسامهات  أن آخر بمعنى ،هبدف بلورة تصور مناسب هلذا املصطلح

 أو ملقية بظالهلا عىل تعريفاته بام وسمها بالتقاطع والتباعد ،للخطاب مفاهيم عديدة
 معريف أوطلح من نسق ثقايف  استعارة مصفإنً فضال عن ذلك ،ًأحياناالتكامل مع بعضها 

 من ذلك ،يةاألصل ينطوي عىل اشكاالت يف االستخدام مرتبطة باستخداماته آخر إىل
 وعشوائية ،ًأحيانابصورة دقيقة ومعربة (يتبني ملاذا جاءت االستخدامات العربية للخطاب 

ف املصطلح كام يقول البعض وظ أن  ذلك.)6()أخرى ًأحيانا املفهوم إدراكال تنم عن 
 . )7()بعدد من الطرق املرتابطة ولكن غري املتطابقة(ًأساسا 

ًانطالقا من ذلك يتطلب حتديد مصطلح اخلطاب تأصيل مفهومه يف الثقافتني العربية 
  .والغربية

 
رآنية يتبني من خالل التفاسري التي وضعها املفرسون القدماء واملحدثون لآليات الق

املفهوم القرآين للخطاب حييل عىل ، أن (*)الست التي وردت فيها لفظة اخلطاب
 أن  ذلك(***) اإلحالةُ وال ختتلف داللة هذه اللفظة يف املعجم العريب عن هذه ،(**)الكالم
ُ املعجمية استمدت داللتها من دائرة التفسري القرآين عىل وفق السياق الذي وردت اإلحالة
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 ومع ذلك كانت هناك حماولة لالبتعاد عن هذه ،طاب يف القرآن الكريمفيه لفظة اخل
 خلصت املحاولة إذ ،ً سعيا وراء تقريب املفهوم العريب للخطاب من املفهوم الغريباإلحالة

 وكانت ،ً هو الكالم خطابا)خطب(جوهر مادة إىل أن التي قام هبا املختار الفجاري 
 .)8( الداللة العربية املعتادة للمصطلحإىلافة  دالالت مضإجياد إىلاملحاولة هتدف 

 اإلهبامالبيان وجتنب  أن كام يالحظ من خالل املفهوم القرآين والداللة املعجمية
ًوالغموض عالمات بوصفها قرينا مالزما للكالم وبالتايل اخلطاب  ويتجسد ذلك فيام ،ً

 فاخلطاب هو الكالم ،قرآين التي يقوم عليها اخلطاب الاإلقناعبرزته التفاسري من خاصية أ
 اخلطابات أكثر وأن، )9(عىل جمادلة الكفار rاملؤثر املقنع الذي متكن من خالله الرسول 

ًقناعا وتأثريا والتي ال يمكن ألحد إ  بمعنى ، بمثلها هي خطابات اهللا سبحانه وتعاىلاإلتيانً
ًالقرآن الكريم بوصفه كالما لفظيا متعاليا ً ً)10(. 

اليل الواضح بني مفهومي اخلطاب والكالم وترادفهام اللغوي عىل  التالزم الدإن
داللة املصطلح مل  أن  ذلك، املصطلح الشفاهيةأصول إىل يشري ،مستوى اللفظ املعجمي
 بمعنى علو شأن وسيادة ،ً بل ارتبطت باملستوى الشفاهي حتديدا،تقرتن بعالمة مكتوبة

هذا التالزم أن . )11(حساب العالمة املرئيةالعالمة السمعية يف املوروث من ثقافتنا عىل 
 أغراضيقتيض البحث يف داللة الكالم كونه حييل عىل اخلطاب كفعالية ذاتية للتعبري عن 

  .املتكلم
ًاللفظ قائام ]  هوأو[كل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه ( بأنهيعرف ابن جني الكالم 

 ويفهم ،)12()ة بنفسها الغانية عن غريهااجلمل املستقل] ًمؤكدا انه[ًبرأسه مستقال بمعناه 
 التي ركبت مجيعها عىل وفق األلفاظداللة الكالم ذات ارتباط بنظم  أن من هذا التعريف

 ،ً تستويف من خالله املعنى املطلوب بشكل اغناها دالليا عن غريها،سياقات تأليفية خاصة
الكالم يف  أن رجاين ويؤكد اجل.)13(بعدها منطوية عىل شبكة داللية خاصة ومتكاملة

 ما تضمن كلمتني ]أو[ التام اإلسناداملعنى املركب الذي فيه (اصطالح النحويني هو 
 اإلفادة هبدف آخر يشء إىل يف هذا النص تعني ضم يشء اإلسناد وداللة ،)14()باإلسناد

 أو من خالله يتم االكتامل إذ ، دون البحث عن غريه،األمربام حيسن السكوت عىل 
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الكالم (  الزخمرشي بقولهإليه وهو املعنى نفسه الذي ذهب ،ًل نظام وداللة جلمل اللغةاالتصا
 .)15()األخرى إىل أحدامها أسندتما تركب من كلمتني 

 األلفاظ داللة إىل يشري بأنه اللغويني عىل مفهوم الكالم إمجاعوعىل الرغم من 
 املذاهب أصحابيم التي وضعها تأثريات اخلطاب البالغي العريب واملفاهإال أن  ،ًحتديدا

 جعلت مفهوم الكالم ال ،ًطبقا ملواقف خاصة وال سيام بعد اتساع املفهوم ليشمل كالم اهللا
 فعىل ، شكل الكالمأو األلفاظ صياغة إىل بل جتاوزها ، فحسباأللفاظيقترص عىل داللة 

وهر الرؤية  ج،أقسامالكالم عىل ثالثة /سبيل املثال يكمن يف تقسيم الكالعي للخطاب
منه ما يرفل ثوب لفظه عىل جسد معناه وهذا ( يقول الكالعي ،ة ملفهوم اخلطابيالبالغ

 ومنه ما خيط ثوب لفظه ،اإلجياز ومنه ما ثوب لفظه كثوب املؤمن وهذا هو ،اإلسهابهو 
ما تألف من ( بأنه كام عرف اآلمدي الكالم .)16()عىل جسد معناه وهذا هو املساواة

 خيتص بداللة بأنه حيث يتضح من هذا التعريف ،)17()السكوت عليهكلمتني حيسن 
  .الكالم بمعنى اخلطاب

 املقبوالت  توسيع الفالسفة واملناطقة العرب للقياس اخلطايب لتكون مادته ليس منإن
 اصطالحية إىل أخرج اخلطاب من اصطالحيته اللغوية ،(*)ًأيضا املنظومات وإنامفحسب 

 ومن ،األصولمن خالهلا بعالقة مفهومية خاصة بحقل علم  ارتبط ،صغرى خاصة به
 دليل ،املصطلحات التي انضوت ضمن املنظومة االصطالحية التي انتجها اخلطاب

 مصطلح اخلطاب يمثل اللفظ أصبحوبذلك )**(اخلطاب وفحوى اخلطاب وحلن اخلطاب
  .والفحوى

اخلطاب  أن ا قالوقد توغل التهانوي يف صلب املعضلة االصطالحية للخطاب عندم
بام يقع به  وقد يعرب عنه.. .فهامتوجيه الكالم نحو الغري لإل( اللغة أصلبحسب 
 ،اللفظ املتواضع عليه( هو األحكاممفهوم اخلطاب يف  أن ً موضحا،)18()التخاطب

 فاحرتز باللفظ عن احلركات واالشارات املفهمة ، لفهمهمتهيئ من هو إفهاماملقصود به 
 عن كالم مل يقصد به اإلفهام واملقصود به ، املهملةاألقوالملتواضع عليه من  وبا،باملواضعة

 واخلطاب عىل وفق هذا التعريف ال يشمل .)19()ً ال يسمى خطابافإنه ، املستمعإفهام
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يقصد   كام اخرج منه املهمل من الكالم وكل ما ال،واإلحياء غري اللفظية واإلشارةاحلركة 
 واالقتصار عىل اللفظ املتواضع عليه الذي يوجد بغية ،ع املستمإفهام األصلبه يف 
 املخصوصة برضب من الرتكيب الذي جرت املواضعة األلفاظً قاصدا باخلطاب ،اإلفهام

 .)20( املبارش فقطاإلفهامعليه والذي يصدر عن متكلم يقصد به 
 أشار ذإ ،ًوميز التهانوي يف ختام تعريفه بني الكالم عامة واخلطاب نوعا من الكالم

 فاخلطاب هو الكالم ،الكالم يطلق عىل العبارة الدالة عىل مدلوهلا القائم بالنفس(إىل أن 
 الكالم األحكام واملتبادر من عبارة ،فهام الكالم النفيس املوجه نحو الغري لإلأواللفظي 
 ويتضح من هذه ،)21() واملراد باخلطاب يف تفسري احلكم هو الكالم النفيس،اللفظي
ما  أن  ذلك، وربطها اللغة واخلطاب بالكالم،فات شموهلا النسبي لداللة املعنىالتعري

 . والتأثري عىل املتلقياإلقناعينطوي عليه الكالم من بعد نفيس يوفر عوامل 
 عىل مستوى الثقافة العربية املعارصة فقد اختلف الباحثون والنقاد واملرتمجون أما

 عىل أدبياهتمغم من استخدامهم الواسع له يف العرب يف حتديد مفهوم اخلطاب عىل الر
 ولكن مجلة التعريفات املوضوعة للخطاب ، منهااألدبيةاختالف حقوهلا املعرفية والسيام 

ًكانت تعكس تأثرا واضحا باملفهوم الغريب  تعريفاته إطار لذلك مل خترج تعريفاهتم عن ،ً
  . يف حدود ضيقةإال األجنبية األدبياتالشائعة يف 
 أجزاء ]الذي يشمل[الكالم املتصل ( بأنه تعريف نايف خرما ،تلك التعريفاتومن 

ً اخلطاب كمتتالية مجلية متجاوزا إىل وينظر هذا التعريف )22()ً عدة مجل معاأومن مجل 
  .األخرىسامت اخلطاب 
 التحليل ال تقع ضمن اهتامم اللسانيات املتوقفة عند أثناءلغة اخلطاب  أن وبتأكيدها

 لدراستها تقول سامية آخر بحاجة لعلم لغة وإهنا )ًكام سنرى ذلك الحقا(جلملة حدود ا
 هذا التنظيم جيعله يبدو وكأنه رسالة وأن ، اخلطاب كمجموعة من اجلمل منظمإن( أمحد

)message(، وللقول ، غري لغة اللغوينيأخرى لغة )وحداته وقواعده وهو )اخلطاب 
 علم اللغة بأن مذكرة ،)23()ن مادة علم لغة ثانيكو أن  لكن عليه،مكون من مجل فقط

 ، مسلمة من حيث املبدأ بتامثل اجلملة واخلطاب،ًالثاين هذا كان يسمى عربيا بعلم البيان
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  ومن ثم قد يقال، خيضعان لتنظيم شكيل ختضع له كل نظم علم الدالالتألهنام(وذلك 
طاب بوصفه مقول الكاتب  واخل،)24() اجلملة خطاب قصريوأن ،اخلطاب مجلة كبريةأن 
.. .األفكاربناء من ( هو ، أقاويله بتعبري الفالسفة القدماء كام يقول حممد عابد اجلابريأو

 بشكل أي ، هو هذه الوجهة من النظر مصوغة يف بناء استداليلأوحيمل وجهة نظر 
ًتعبريا  مل يتعلق أمره بوجهة نظر يعرب عنها إذااخلطاب  أن ً مؤكدا،)25()مقدمات ونتائج

ً ويضيف مشبها اخلطاب بعملية بناء ، شعرأو فن ، أحاسيس ومشاعرفإنه ،ًاستدالليا
 عالقات معينة بني تلك املواد وإقامة ،)مفاهيم( مواد إىلهذه العملية بحاجة إذ أن  ،املنزل

 كان اخلطاب يف فإذا ، طريقة بناء اخلطابإىلً مشريا بذلك ،ًكي يشد البناء بعضه بعضا
 يف الوقت ذاته يعكس مدى قدرته عىل فإنهه يعرب عن فكرة الفاعل اخلطايب جانب من

 وبشكل يعكس فيه اخلطاب قدرة الفاعل اخلطايب عىل احرتام قواعد ،صياغة اخلطاب
 مهمتها يف أداء بصورة جيعلها قادرة عىل ، يف تقديم مضمون اخلطابألمهيتهاصياغته 
 فاخلطاب يف منظوره ، يفرق بني اخلطاب والنصاجلابري ال أن  كام، املتلقيوإقناع إخبار

 ، القارئ فهو خطابإىلالنص رسالة من الكاتب (هو النص والعكس صحيح حيث يقول 
االتصال بني املتكلم  أن ً يتم عرب النص متاما مثلامإنامفاالتصال بني الكاتب والقارئ 

الوجهة من النظر كام  أووالقارئ يتلقى هذه الفكرة .. . يتم عرب الكالمإناموالسامع 
 وهذا ،)وإرادة بوعي أوبفعل العادة (يستخدمها هو من النص وبالطريقة التي خيتارها 

 جانبان يكونان اخلطاب ما يقوله الكاتب وما يقرأه أذن هناك ، قراءة لهأوتأويل للخطاب 
 .)26()القارئ

 أوملة  منظوره للخطاب ال يتجاوز كونه مدونة كالمية اكرب من اجلفإنوبذلك 
 وكام هو احلال عند اجلابري جيمع مالك املطلبي . املسموعأوالنص يف شكلها املكتوب 

 إىلالكالم يف حال حتوله من محل الفكرة التي ختللها من التوسط (اخلطاب بالنص ويعني 
 اخلطاب ، النص مسمى اخلطاب اسم، واخلطاب هو املجموع والنص واحد،التلبس

جمموع العبارات الواردة يف نص الوثيقة ( بأنه ضياء رشوان  ويعرفه.)27()ظاهرة النص
 باحلسبان ثبات أخذنا وإذا ،)28()إلنتاجها من زاوية الرشوط املصاحبة إليهاًمنظورا 

مفهوم بعض  أن يتبني (*) الثقافة العربيةأصولالداللة املعجمية واالصطالحية للنص يف 
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 – يؤكد احد املختصني يف العربية  كام–الدارسني العرب كاجلابري واملطلبي للنص 
ًيكون مقابال ملفردة  أن ً للنص عربياأريد حيث ،مستفاد مما هو موجود يف اللغات الغربية

)text ( الثقافة العربية أصولوهو غري املعنى احلقيقي للنص يف )29(. 
عرص ( جابر عصفور يف املرسد الذي وضعه يف ختام ترمجته لكتاب أوردوقد 

 حيث ،ً تعريفا للخطاب نقتبسه انطالقا من امليل الضمني الذي استدعاه لنرشه)البنيوية
ًالطريقة التي تشكل هبا اجلمل نظاما متتابعا تسهم به يف نسق كل ( إىليشري املصطلح  ً

تتألف اجلمل يف خطاب بعينه لتشكل  أن  وعىل نحو يمكن معه،متغاير ومتحد اخلواص
ًنصا مفردا ًسها يف نظام متتابع لتشكل خطابا واسع ينطوي عىل  تتألف النصوص نفأو ،ً

 .)30() من نص مفردأكثر
مقول ( بأنه) اخلطاب التارخيي العريب(وعرف سيار اجلميل اخلطاب يف دراسته 

 وكذلك )31() الفكري الذي يتعامل معهاألفق وضمن ،القول يطلقه صاحبه بلغته القومية
ضمن منظومة من املفاهيم واملقوالت النظرية نظام فكري يت( بأنهعرفه عبد العليم حممد 

 .)32()حول جانب معني من الواقع االجتامعي
 داللية يف إشكالية أيةمصطلح اخلطاب ال يثري إىل أن  نخلص أوردناه ما إىلًاستنادا 

 حقل جديد خارج حقول إىلاجتذابه إال أن  ، داللة واضحةأعطتهثقافتنا املوروثة بل 
كام يف التعريفات العربية  - له بدالالت غريبة عن داللة املحضن نشأته العربية وحتمي

 إسهامات أية ألصحاهبايكون  أن هذه الدالالت مستوردة دون أن بخاصة -املعارصة 
 يف تداول الثقافة العربية األساسية اإلشكالية كل ذلك مثل ،جوهرية يف نظرية اخلطاب

   .املعارصة هلذا املصطلح

 
ً وبعيدا عن ،حظي مفهوم اخلطاب يف قديم الفلسفة الغربية وحديثها باهتامم خاص

 يف كتاب ديكارت أو أفالطون هلذا املفهوم سواء عند األوىلالبحث يف التحديدات 
 أسايس حماولتنا ستقف يف بيان هذه العناية عىل نموذج فإن ، غريمهاأو )خطاب يف املنهج(
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 مدى إيضاحًممثال بعناية الفيلسوف الفرنيس ميشيل فوكو التي يمكن من خالهلا واحد 
 حيث شكل اهتامم فوكو باخلطاب جوهر ،االهتامم الذي أولته الفلسفة الغربية هلذا املفهوم

 جديدة مل تعرفها حماوالت حتديده إبعاداً خالقا له كمفهوم ،مسامهته النظرية يف هذا املجال
 تبني ذلك يف جانب ،)33(ً تأثريا يف نظرية اخلطاب من غريهاأكثرل مسامهته  بام جع،السابقة

 أبعاد لذلك آثرنا تتبع ،منه يف هيمنة املفهوم الفوكوي للخطاب عىل حقول معرفية عديدة
  .هذا املفهوم

 كام تعطي بمجموع كلامهتا ونظام واألقوالالنصوص ( بأنهيعرف فوكو اخلطاب 
 ]ًأحياناويعني [ نظام تعبري مقنن ومضبوط ]أو[ تنظيمها البياين أوة بنائها وبنيتها املنطقي

 وممارسة هلا ،أخرى ًأحيانا وجمموعة متميزة من العبارات ،امليدان العام ملجموع العبارات
 انه )34() ثالثةًأحيانا إليها تدل داللة وصف عىل عدد معني من العبارات وتشري ،قواعدها

دلة من حيث جمموعة من األ( أو )35() منطوقة ومكتوبةأشياء يف واقعه املادي مكون من(
 فاخلطاب ال )36() وجودها اخلاصةطأنامنعني  أن هي عبارات وبوصفنا قادرين عىل

منظومة من القواعد التي متيز جمموعة من املنطوقات التي تنتظم داخل ( بوصفه إاليتحدد 
 . )37()املامرسة اخلطابية

ت جتاوزها للمفهوم اللساين للخطاب بوصفه جمموعة ويالحظ يف هذه التعريفا
 دراسته كمامرسة فكرية استداللية إىل ساعية ، مضامني وتصوراتإىلعالمات دالة حتيل 
 أن  ومع ذلك البد، تتكون من خالله املوضوعات بشكل منظم،داخل حدود وجوده
مهمة اخلطاب  ولكن هل تقترص ، ال وجود خلطاب بل عالماتإذ ،يرتبط اخلطاب بعالمة

 ،مهمة اخلطاب تتجاوز ذلك أن  ؟ بالتأكيداألشياءعىل استخدام العالمات للداللة عىل 
 .)38( الكالمأو اللغة إىلوبالتايل ال يمكن ردها 

 بل ، فحسبأقوال الذي ال يقترص عىل كونه جمموعة – هذا املنظور للخطاب إن
 أفعال أو ممارسات فكرية أو ،)39(ًأيضا اآلخر ذات صلة ببعضها البعض أحداثجمموعة 

تطابق  أن  حتديد الطابع اخلاص للخطاب بوصفه واقعة نوعية متميزة ال يمكنإىل هيدف –
 هذا املنظور مصطلحات خاصة أنتج كام .)40(غريها مهام كانت صور التشابه قريبة بينهام
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 وهبذا ،)املضامني( والتشكيالت غري اخلطابية ،)العبارات(به كالتشكيالت اخلطابية 
ً مؤكدا نوعية الرؤية ،الصدد يرى فوكو وجود اختالف يف الطبيعة بني ما يرى وما يعرب عنه

إال أن  ، تركيب بناء ماأثناء عىل الرغم من صلتهام الوثيقة واندماجهام ،واستقاللية املرئي
تكون سوى  أن األمهية الكبرية التي منحها للعبارات جعلت تغريات الرؤية ال تعدو

 وجود إىل وبذلك خلص ، تشغل الفضاء املكمل حلقل العبارات،الت غري خطابيةتشكي
 رمز أوتكون طبيعة هذه العالقة كعالقة علة بمعلول  أن عالقات خطابية بينهام دون

ً الن موضوع العبارة بوصفه موضوعا خطابيا ال يامثل املوضوع املرئي،بمرموز ً)41(. 
 يف املامرسات الفكرية )ناشطة(دة أولية  العبارات التي اعتمدها فوكو كقاعإن

االستداللية ختتلف عن الوحدات اللسانية كالرمز والكلمة واجلملة والفعل اللساين 
 القانون الذي وأن ،ً وحمددة زمانا ومكانا، صيغ مادية ذات جوهر ودعامةأهنا بل ،فحسب

ً فضال ،وهويتهايتحكم بتوزيعها وظهورها وحتوالهتا اخلاصة هو الذي يمنحها وحدهتا 
 أهنا ،)42( فيها األسايس اخلاصة التي يمثل مفهوم العالقة اليشء )قواعدها التكوينية(عن 

 عبارة عن فإهنا طاملا هي كذلك أو ، املنظومة الدالةإىلقريبة الشبه باملوسيقى منها 
 مدلوالت أو التغريات التي تصيب ذوات اجلمل وأن ، كمجموعةإالتشكيالت ال تظهر 

ً تنعكس داخل اخلطاب متوزعة يف اللغة التي تكون وضعيتها هنا وسطا تتوزع لفاظاأل
 جمموعة من العالمات أو لفظي أداءً، عليه يكون اخلطاب جزءا من )43(فيها العبارات

 أو هذه العالمات يصعب متييزها لكوهنا غري منظورة ، اصطناعيةأوالناجتة عن لغة طبيعية 
 يلغي ذاته ألنه ،)44(جيعل اخلطاب يتعارض مع كل حتليل اللغةخمفية يف الوقت ذاته مما 

ً اخلطاب بوصفه ميدانا ختتلف إىلفوكو ينظر  أن  ذلك)45(عندما يكون يف مستوى الدال
 العالقة بني اخلطاب والواقع اخلارجي ليست عالقة متثيل وأن ،اليشء/فيه ثنائية الكلمة

 ، يقارن فوكو بني حتلييل الفكر واخلطاب هذا اجلانبوإليضاح، )46( تعبريأووانعكاس 
 كشف املعنى احلقيقي الكامن وراء املعنى إىلففي الوقت الذي يسعى فيه حتليل الفكر 

حتليل  أن  نجد،)ًماذا كان يقال وراء ما قيل فعال( البحث عام وراء اخلطاب أي ،املجازي
تناسقة ومرتابطة وذات  وهيتم بالعبارات كوهنا جمموعة م،اخلطاب هيمل الكلامت واجلمل
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 تتصف بذاهتا ال إنام ،آخر قائمة بذاهتا ال حتيل عىل يشء أشياء عادها ،مضمون حمدد
اهتامم التحليل منصب  أن أي ، فالعبارة هنا تعالج وكأهنا يشء وحتل حمل اليشء،بغريها

 ، حتديد نظام اخلطابإىلً وصوال أخرىعىل ترابطات العبارة وما يتصل هبا من عبارات 
 استكشاف ما يتصل بام قبل اخلطاب وما بعده من أو ،فهو غري معني بالبحث عن املخفي

 ،اللغة تتمرأ يف مرآهتا، أن  ذاتهإال( فال مرجع للخطاب ،)47(أمورخطابات وغري ذلك من 
 نوع من املوقف الوصفي ملا هو مرئي ومقال إىلكل ذلك يقود .. .ً الذات واآلخر معاأهنا

 بل وصف تلك اخلطابات ودراستها بكل وضعيتها ،)48(اجتامعي حمدددون ربطه بنظام 
 .)49( التفرد اخلاصة يف تركيبهاطأنام والكشف عن ،وضمن رشوط صياغتها املكانية

 والتمثالت والصور والقضايا األفكارفوكو ال يبغي دراسة  أن يتضح من ذلك
 champجمال غفل (اب  بل عد اخلط،)50(واملوضوعات املعلنة واخلفية عرب اخلطابات

anonyme،التي األمكنة وهذه ،)51() جتد فيه الذات الفردية املتكلمة مكاهنا ووظيفتها 
 بل يصيبها التغيري املستمر ،حتتلها الذات داخل عبارات اخلطاب ال تتحدد بكيفية هنائية

لرتاكم ا العبارة يف كل حالة موضوعا عيني( عليه تكون ، آخرينأفرادشغاهلا من قبل إنتيجة 
 اركيولوجي( مهمة فإنلذلك . )52() وحتافظ عىل بقائها وتنتقل وتتكرر،تستمر بحسبه

 وال تشكل ،واألشياء نظام من العالقات السببية بني الكلامت إقامة ال تكمن يف )املعرفة
  مواجهةأو ،ً الظروف املحيطة بنشوء اخلطاب عىل اختالفها جزءا من اهتاممهأومادية الواقع 

اميتها ظاملهمة تتمثل يف حتديد وصف قواعد املامرسة اخلطابية عرب انت، أن واقع ولغةبني 
 وعىل ،)54(أثرية كأنصاب وإنامال تعالج اخلطابات كوثائق  أن  وهذا يقتيض)53(وتكرارها

 اخلطابات التي انعكست إىليتجه االهتامم  أن  البحث عن ظاهرة ما البدفإنضوء ذلك 
اخلطاب مثل البنية الثقافية  أن  بسبب، الظاهرة ذاهتاإىل وليس ،ةفيها روح تلك الظاهر

 .)55(هلذه الظاهرة لغويا 
 ،ويضع فوكو لتحديد الصالت القائمة بني العبارات التي تكون نسيج اخلطاب

 :)56( افرتاضية هي أسس أربعة
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لموضوع  كانت منتمية لإذاًالعبارات بأشكاهلا املختلفة تشكل جمموعا واحدا أن   - أ  
 .نفسه برصف النظر عن انتشارها زمانيا

جيب الرتكيز عىل شكل العبارات ونمط تسلسلها وترابطها عند حتديد جمموعة من    -ب
 .العالقات بني عدد من العبارات

 جمموعة من العبارات عن طريق حتديد نظام املفاهيم الدائمة إقامةالبحث يف   -ج
 .واملتناسقة املعتمدة فيها

ميع العبارات يف وحدات حقيقية ينبغي وصف تسلسلها وتتابعها،  جتألجل  -د
  . التوحيد التي تظهر هبا كوحدة املضامني الفكرية ومتاثلها وثباهتاأشكالووصف 

 كشف دعامتها فإن ،دراك العبارات مبارشة لتداخلها الدائم باجلملإولصعوبة 
 ، ثالثة مستويات من الفضاء تكون بمثابة،وتشكيلها يقتيض متييز ثالث دوائر حتيط هبا

 املجموعة إىل تنتمي أخرى بالفضاء املحيط واملتاخم واملشكل من عبارات األوىلتتمثل 
 إىل املرتابط الذي يرتب هذه العبارة بالقياس أو بينام تتجسد الثانية بالفضاء املجاور ،نفسها

بارة عن املامرسات غري  الدائرة الثالثة فتتمثل بفضاء مكمل هو عأما ،ًتلك طبقا المكنتها
 .)57(االستداللية

 :)58(تتسم بام يأيت أن ولكي تعد جمموعة العبارات خطابا البد
 .حتيل مجيعها عىل موضوعات تقع يف جمال واحدأن   - أ  

ً بحيث تشرتك معا يف شبكة متشاهبة ، تكون طريقة صياغة العبارات واحدةأن   -ب
 .للمفاهيم والتمييزات

اخلطاب ملنتجه دون آخرين قد يشاركونه ذات التصورات عرب تتم نسبة أن   -ج
 .االختيارات ووسائل الربهنة التي يستخدمها املنتج

 بتمتع منتجها بوضعية مؤسسية متعارف إالالعبارات ال تكتسب قيمتها كخطاب   -د
 .)*(عليها

 



  36  
 

 ، غري مفتوحة ألي كان بشكل مطلق)مناطق اخلطاب( تكون األخريًوطبقا للرشط 
 مغلقة تقتيض وأخرى ملامرسة خطاباهتم دون مضايقات لألفراد توجد مناطق مفتوحة بل

ً فضال عن رشط التمسك بقواعد ،اتسام مستخدمي اخلطاب بجملة من اخلصائص
 وهنا يبحث فوكو عن الفاعل اخلطايب املتمتع بمؤهالت متيزه عن .)59(استخدام اخلطاب

ًمتالك احلقيقة والترصيح هبا يتطلب شخصا  الن ا،غريه للتلفظ هبذا النوع من اللغة
، بمعنى رضورة حتىل الفاعل اخلطايب بالكفاءة والقدرة عىل التلفظ وحسن )60(ًمعينا

 وعالقات مع ،االطالع ووضعية مؤسسية تؤهله للحديث يف املوضوع حمل العبارات
ًل خطابا  فالعبارات التي تشك،العاملني ضمن املؤسسة التي ختوله سلطة ممارسة خطابه

 بصدورها عن شخص له مكانته املتواضع إالً قانونيا ال تكتسب هذه الصفة أوًسياسيا 
 .)61( القانوينأوعليها يف احلقل السيايس 

 ،واإلعالمية كاخلطابات الدينية والسياسية ،وختضع كثري من اخلطابات لطقوس معينة
جمموعة الرموز  التحركات والسلوك واملناسبات وألنواعكون الطقوس حمددات 

املصاحبة للخطاب واملؤهالت الواجب توفرها يف الفاعل اخلطايب، فمن خالهلا تتعني له 
 .)62( املناسبة وفاعلية تأثري خطابه يف املستقبلنياألدوار

  باخلطابات املتغرية كالتي تقالاألول يمكن تسمية : نوعنيإىلويقسم فوكو اخلطابات 
 وثانيهام اخلطابات الثابتة كالتي قيلت ويقال ،لفعل الناطق هبا بانتهاء اأمرهاًيوميا وينتهي 

 ألنواع أصال وتظل ، حيث يعاد تناوهلا واحلديث عنها،وستقال برصف النظر عن صياغتها
 . )63( حد ماإىل والقانونية والعلمية واألدبيةجديدة من فعل الكالم كالنصوص الدينية 

التي تكشف بتنوعها عن العالقات  تنوع موضوعات هذه اخلطابات وإىل وأشار
 عىل وفق موضوعاهتا الناشئة يف كل األقل تشكيالهتا اخلطابية تتحدد يف وأن ،الرابطة بينها
 وضمن حدود ، وعىل الرغم من هذا التنوع تبقى اخلطابات غري متنافرة،زمان ومكان

 فقد اختذت ،)64( اخلطاب ومبادئهأسس إىل التشكيلة اخلطابية التي تستند أواملجموعة 
 كام ، وغريهاواإلعالمًشكاال خطابية خمتلفة يف علوم السياسة واالقتصاد أاملوضوعات 

 بام ،تنوعت العبارات اخلطابية بارزا فيها موقف الذات املتكلمة مع اجلانب السايكولوجي
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 . )65(يكشف عن مدى تأثري اخلطاب يف املرسل واملستقبل
 يف فكر فوكو امتيازا أعطتطاب بالواقع  اخلأون استبدال الدال باملدلول إ

هذا االستبدال يقع ، أن األشياء للكلامت عىل وأفضليةللتشكيالت املعرفية االستداللية 
 تستعني بمنهجها يف حتليل األخرى مما جعل امليادين املعرفية ،ضمن خط نجاح علوم اللغة

 ، اللغة من حيث هي نطقالرتكيز عىل اخلطاب يعني الرتكيز عىل أن  ذلك،)66(موضوعاهتا
 جانب إىل وبذلك يكون للغة دور معريف ، الذوات الناطقة يف االعتبارإدخالمما يعني 

 جمموعة من أي ، صياغتها يف شكل خطابإىل الذي يدفعها األمر، )67(دورها االتصايل
 وهو ما يميز معنى ، تشكل واحد يتكرر عىل نحو دال يف التاريخإىلاملنطوقات املنتمية 

 . اخلطاب يف الطروحات الفوكوية

 
 إىل اإلشارة اللسانيات ملصطلح اخلطاب البد من أولتها العناية التي إىلقبل التعرض 

  :اآلتيةاجلوانب 
لقد خرجت اللسانيات يف تصنيفها للكالم البرشي عن تلك الثنائية التي حترص   - أ  

 فهناك ، لصالح تصنيف متعدد ملا تسميه اخلطابديبأاللغة بني كالم عادي وآخر 
 حيث جاءت تصنيفاهتا ، وغريهاواإلعالمياخلطاب العلمي والديني والسيايس 

 .)68( خصائصأو ما تتميز به من بنيات إىلً استنادا ) اللغويةيةاصلالتو طناماأل(هلذه 
 ، ولطروحات(*)نبكان لتعرض اللسانيات لتأثري انجازات الشكالنيني الروس من جا   -ب

 جذور نظرية إرساء الواضح يف أثره آخر،دي سوسري بأبعادها املختلفة من جانب 
ً وظهور منهجية حتليل اخلطاب بوصفها جزءا من اللسانيات بمقدورها ،اخلطاب

 سلسلة من اجلمل إنتاج اللسانية لتحديد القواعد التي تؤطر األدواتاستعارة 
 وقد متثل . مبارشةإليه التحليل إجراءاتلذي تتجه  كون اخلطاب املظهر ا،املبنية

 يعنى بدراسة التعبري وطرق تكوين )لسانية الكالم( يف نشوء تيار من األولالتأثري 
 بينام ، وبني اخلطاب واملتلقني، اجلملإنتاج والعالقة بني املتكلم وعملية ،اخلطاب
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الكالم من  أن  والتأكيد،ة الكالممتثل التأثري الثاين يف التمييز بني جمتمعية اللغة وفردي
 .)69( اخلطاب ينشأ عن الكالمفإن عليه ، اللغةأدواتابرز 

إال أن  ،)70( اكرب وحدة قابلة للوصف النحويبأهنالقد حددت اللسانيات اجلملة   -ج
 -  وهو ما يقتضيه حتليل اخلطاب–جتاوز هذه الوحدة لصالح وحدة اكرب من اجلملة 

 ومن مظاهر هذا االختالف تباين التسميات ،للسانينيكان مبعث اختالف بني ا
 والنص، وهي تسميات) Enunciated(املطلقة عىل هذه الوحدة كاخلطاب وامللفوظ 

 مرتادفة من جانب ومتباعدة بحكم اختالف دالالهتا عند اللسانيني من أومتقاربة 
اب وامللفوظ ً فعىل سبيل املثال اوجد علامء اللغة فروقا بني اخلط.)71(آخرجانب 

 فهو قد ، الكالم جتليات ممكنة وخمتلفةأجزاءللملفوظ بوصفه جزءا من أن : منها
 خطاب من خالل إىلوقد يتحول ، مجلة غري مكتملةأويشكل من كلمة واحدة 

 وبالتايل ،امللفوظ كالم منجز ووحدة داللية متكاملة أن  عىل اعتبار،جتاوزه للجملة
 اخلطاب املتكون من جمموعة مجل حيكمها أما أخرى، عنارص إىلحيلل  أن يمكن

ه أصول له وحداته و، يتضمن مجيع العنارص املكونة للجملةفإنه ،تنظيم معني
 مغاير الجتاه اجتاه يسري يف فإنه وطاملا هو كذلك ،)النص( وما بعد اجلمل ،وقواعده
 .)72(إليها فاجلملة يف اخلطاب هي الوحدة الصغرى التي حيلل ،امللفوظ

 عن النواحي )73(لقد ابتعدت لسانيات اجلملة بتوقفها عند اجلملة كوحدة للتحليل  -د
االجتامعية واالتصالية وغريها يف تفسري معنى اجلملة، أي أهنا مل تأبه بالظروف التي 
تقع خارجها، كام أن نموذجها الضيق يف حتليل اخلطاب عجز عن تفسري جممل 

ن أبعاد تارخيية وسياسية وثقافية من خالل صريورة الواقع، وما يرتبط باملعاين م
تناوهلا وانتشارها عرب أنواع معينة من الكالم واالستخدام اللغوي يف عمليات 

 باحلسبان أن حتليل اخلطاب بحاجة إىل لسانية أخرى غري أخذنااالتصال، وإذا 
 ، نجد ما يربر االنتقال إىل دراسة لغة اخلطاب باالعتامد عىل)74(لسانية اجلملة

ًحقال للتحليل اللغوي، وهو ما أطلق عليه ) النصوص(الوحدات االتصالية 
، ذلك أن اختاذ مكونات النص وحدة )Text Linguistics()75(لسانيات النص
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 سواء أكان النص كلمة واحدة أو عدة مجل متصلة ببعضها –حتليل أساسية متكاملة 
ًي، فضال عن كوهنا غري منغلقة  للمتلقإيصالهأو كتابا كامال، ملرسله هدف يسعى إىل 

عىل نفسها، بل منفتحة عىل ما يوجد خارج النص من مكونات نفسية واجتامعية 
 . هو ابرز سامت لسانيات النص–ًواقتصادية ذات مساس باملرسل أو املتلقي معا 

ثمة تداخل كبري واخرتاق داليل واضح بني مفهومي اخلطاب والنص بام جيعل   - ه
 مثلام الحظنا ذلك يف التعريفات ،بعض التعريفات مرادفا للنصاخلطاب يأيت يف 

 . وكام سنالحظه يف بعض من التعريفات الغربية،العربية
، أن  اللسانياتإطار التي عنيت بدراسة اخلطاب يف األدبياتيتبني من خالل   - و

 :)76(اآلتيةمفاهيم اخلطاب جاءت باملعاين الثالثة 
  .اخلطاب يعني الكالم  - 
  .طاب مرادف للملفوظاخل  - 
  .اخلطاب ملفوظ اكرب من اجلملة  - 

 بقراءة لبعض إليهاًوعىل وفق هذا التصنيف يقوم الباحث منطلقا من اجلوانب املشار 
 :األمثلةمفاهيم اخلطاب عىل سبيل 

 انطلقت الدراسات اللسانية يف تعريفاهتا للخطاب من متييز األول الصنف إطاريف 
 أطلق إذ ،(*) فجاءت مرادفة للمفهوم السوسريي للكالم،الكالمدي سوسري بني اللغة و
 وهو املعنى اجلاري يف اللسانيات البنيوية التي ، الكالمأقساممصطلح اخلطاب عىل 

 ،)77(الطريقة املثىل يف علم اللغة)  البنيويةأي( بوصفها ،جعلت اخلطاب موضوعها
 اللغة التي تتكلف بانجازها يأ ،التواصلفاخلطاب يف منظورها هو الكالم يف حركية 

 لكي يكون خطابا البد من ، كالماأو ملفوظ نصا كان أي أن آخر بمعنى ،ذات معينة
 تفوق أو ويف جوهره وحدة تساوي ،)78( فاعل امللفوظأي ،وجود انا اخلطاب

 وحدة لغوية أو ملفوظ أو وينظر هذا املفهوم للخطاب كرسالة بني طرفني ،)79(اجلملة
اجلملة ال تدخل  أن  من حيث،(*)Langue اجلملة لكنها تعارض اللسان ادهاأبعتتجاوز 

 بينام عارضت بعض التعريفات مفهوم فردية الكالم ، الكالمإىل بل تنتمي ، اللسانإطاريف 
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 عليه ،التلفظ فعل فردي النجاز الكالم ذو طبيعة وبنية جمتمعةإىل أن السوسريي استنادا 
 .)80(ةياأليديولوج آثار الكالم واآلثار السياقية و اخلطاب ينطوي عىل مجيعفإن

 الصنف الثاين قابلت التعريفات اخلطاب بمفهوم امللفوظ الذي يعني إطارويف 
 نظرة عىل النص كبناء لغوي جتعل من ذلك إلقاءن أ و،وحدة مكونة من متتالية من اجلمل

 فاالرتكاز ،زاوية لسانية من إنتاجه ما درست رشوط إذاً وجتعل منه خطابا ،ًالنص ملفوظا
 عىل وفق الفروقات بني املكون اللساين الذي -  اخلطاب جعلت امللفوظإنتاج أساسعىل 

يثبت املعنى احلريف بعيدا عن السياق التلفظي وبني املكون البالغي الذي يدمج امللفوظ يف 
امللفوظ ( بينام يكون اخلطاب ، خاصا باالستعامل واملعنى- يني حمددينصلامقام وسياق تو

 وبذلك يتحدد امللفوظ خارج ، والداللةاإلنتاج خاصا بخاصية )التواصلزائدا مقام 
 . )81( ومالبساتهالتواصل رشوط إىل بينام ترجع داللة اخلطاب ،النطاق التلفظي

 قدم – الذي يعد ابرز من عالج موضوع اخلطاب بامللفوظ – بنفنيست ميلاوقدم 
 نص إلنتاج الفعل الذايت يف استخدام اللغة إىل يشري  الذيEnonciationمفهوم التلفظ 

ً كمقابل للملفوظ بوصفه موضوعا لغويا تم انجازه ويتمتع باستقاللية عن )82(ما
 التواصل وعليه يتيح التلفظ املجال لدراسة الكالم ضمن نظرية ،الشخص الذي تفوه به

اخلطاب هو  أن آخرنى  بمع، التلفظ موضوعا للدراسة وليس امللفوظإذ ،ووظائف اللغة
 ويقصد ، املكيفة لهأو املتحكمة فيه )امليكانزمات اخلطابية( من زاوية إليهًامللفوظ منظورا 

 ملفوظ بوساطة متكلم معني يف مقام إلنتاج) عملية التلفظ(بذلك الفعل احليوي 
 .)83(معني

 مستمع تعبري يفرتض وجود راوية وأي( بأنهانطالقا من ذلك عرف بنفنيست اخلطاب 
 أمام ويضعنا هذا التعريف ،)84()وقصد من جانب الراوية للتأثري يف السامع بطريقة ما

 شفوية متتد من املخاطبة اليومية يف أوتنوع وتعدد يف اخلطابات سواء أكانت مكتوبة 
  .اإلعالميةًاخلطابات السياسية وصوال للخطابات 

اخلطاب من طبيعة  أن ار عىل اعتب- وعىل ضوء مقولة اخلطاب ينشأ عن الكالم 
 ما يتم اختياره من مكونات الكالم عىل هيئة أي -حادثة املتكلم وهي حادثة راهنة وعابرة 
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مجل ترتابط فيام بينها لتأسيس وجود عضوي يتمثل يف اخلطاب، عىل ضوء ذلك يضع 
ن  أ يقولإذ ، تبنيا لهأوًتزفيتان تودوروف تعريفا للخطاب شبيها بتعريف اميل بنفنسيت 

 ويف نية الراوي ، مستمعأو فعل كالمي يفرتض وجود راوية أو منطوق أي(اخلطاب 
جمموع الرتاكيب اللغوية التي ( بأنهً، ويضيف موضحا )85()التأثري يف املستمع بطريقة ما

 .)86()أديبتعمل من خالل كل عمل 
وز  ملفوظ يتجاأواخلطاب يعني كل تعبري إىل أن وأشارت تعريفات الصنف الثالث 

 أي ، امللفوظ قائم عىل جمموعة العالقات الرابطة بني اجلملأو هذا التعبري وأن ،اجلملة
ً فضال عن كون وجود اخلطاب مرهونا ،)87( من وجهة قواعد تسلسل اجلملإليهمنظورا  ً

 عىل وفق ذلك عرف زيلغ هاريس اخلطاب ،بنظام متتالية من اجلمل تقدم بنية للملفوظ
 .)88()متتالية من اجلمل أوملفوظ طويل (بأنه

ونتيجة للتداخل بني مفهومي اخلطاب والنص جاءت بعض تعريفات اخلطاب 
نص حمكوم ( بأنهًمرادفا للنص منها عىل سبيل املثال ال احلرص تعريف هارمتان وستورك 

 تصدر عن متحدث فرد يبلغ رسالة ، يتألف من صيغ تعبريية متوالية،بوحدة كلية واضحة
 مفهوم إىلهذا التداخل وبيان العالقة بني املفهومني البد من التطرق  ولفك ،)89()ما

 األديب الذي كان يعني العمل )text(اصطالح النص أن  ذلك،النص يف الثقافة الغربية
شهدت داللته االصطالحية زحزحة معرفية والسيام بعد دخول اللسانيات ميدان البحث 

ًجماال منهجيا ال نعرفه (اللغوي فصار   وأصبح ،نتاجنا لهإ يف نشاط أو يف نشاط القراءة إالً
 الفارق بني اليشء والعملية وبني النتاج إىلاقرب ) النص واخلطاب(الفارق بني االثنني 

 كان العمل ينطوي عىل معنى الغائية الالهوتية التي وإذا ، وبني الدال واملدلولواإلنتاج
ً النص يغدو جماال من النشاط يستفز نفإ) املؤلف( األول صناعه إىليشري فيها املصنوع 

 .)90()قارئه املنتج ويتخلق معه وبه
التطورات   أنوسنكتفي من املفاهيم الغربية للنص بمفهوم جوليا كرستيفا عىل اعتبار

 كمامرسة داللية إليه حيث نظرت ،املهمة التي حصلت هلذا املفهوم جاءت من طروحاهتا
 بأنه، ومن هذا املنظور جاء تعريفها للنص )91()ةالنص ممارسة خصوصي( تقول ،وإنتاجية
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 إىل هيدف اصيلتو بالربط بني كالم ،جهاز عرب لساين يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة(
 إذن فالنص ، املتزامنة معهأو عديدة من امللفوظات السابقة عليه طأنام املبارش وبني اإلخبار
  : وهذا يعنيإنتاجية

 وبذلك فهو قابل ، توزيعإعادة داخله هي عالقة )يتموقع(الذي عالقته باللسان أن   - أ  
 .للتناول عرب املقوالت املنطقية ال عرب املقوالت اللسانية اخلاصة

 نه ترحال للنصوص وتداخل نيص، ففي فضاء نص معني تتقاطع وتتناىف ملفوظاتأ   -ب
 .)92()أخرىعديدة متقطعة من نصوص 

 ، الالنحويةأوي جمموعة من امللفوظات النحوية يعن  النص الفإن األساسوعىل هذا 
كل ما ينصاع للقراءة عرب خاصية اجلمع بني خمتلف طبقات الداللية (انه كام تقول 

 وهذا يعني انه ممارسة ،احلارضة هنا داخل اللسان والعاملة عىل حتريك ذاكرته التارخيية
 الذي يامرس لعبة  بحروفها عرب نظرية للفعل الدال اخلصويصاإلمساكمركبة يلزم 

  .)93()داخلها بواسطة اللسان
 أو كمنتوج إليهن هذه الزحزحة املعرفية يف الداللة االصطالحية للنص من النظر إ
النص ( تقول كرستيفا ، شدةأكثر كونه ممارسة داللية جتعل تالمحه مع اخلطاب إىليشء 
ً غالبا من األصواتد  ومتعدًأحياناومن حيث هو خطاب متعدد اللسان .. . خطاباألديب

 ً خطابا الإال النص ليس فإن عليه ،)94() امللفوظات التي تقوم بمفصلتهاطأنامخالل تعدد 
 بواسطة عمل فال مرجع للنص سوى إاليوجد   الأي، آخر عرب خطاب إاليمكنه الوجود 

اخلطاب مفهوم شامل يشكل النص  أن آخر بمعنى ،اخلطاب الذي جيد تعبريه يف النص
 هذه السريورة فإن ، وبوصف اخلطاب جممل سريورة التفاعل االجتامعي،منهجزءا 

 وإذا ، النص وتأويله التي يشكل النص مصدرهاإنتاجًتنطوي فضال عن النص عىل عملية 
 تسمية فإن ، تركيب لغوي يتجاوز اجلملةأيًكان االصطالحان يستخدمان غالبا لوصف 
 كانت زاوية النظر إذا يسمى خطابا ، املعتمدهذا الرتكيب تتباين عىل وفق نوع املنظور

  .)95(ً كان املنظور لسانياإذا بينام يستخدم مصطلح النص ،اجتامعية
وحدة مركبة من الشكل ( بأنه لسانيات النص عرف دايك اخلطاب إطارففي 



 43  
 

 

 أوتوضع حتت مفهوم احلدث االتصايل  أن األفضلاللغوي واملعنى والفعل والتي من 
 أو لقد جتاوز دايك بوضعه اخلطاب حتت مفهوم احلدث االتصايل ،)96()يلالفعل االتصا
 زاجا يف التحليل ، الفهم اللساين املقترص عىل حتليل التلفظات الواقعية،الفعل االتصايل

املرسل واملتلقي بوصفهام قطبي العملية االتصالية وخصائصهام االجتامعية والظروف 
تكون عملية مشرتكة بني  أن ملنهجية للنصوص البد الدراسة افإن لذلك ،املحيطة هبام

 ، اللغويةي والبناألشكالً، وبذلك يكون النص مرتبطا بدراسة )97(ميادين علمية عديدة
  .)98(بينام يرتبط اخلطاب بدراسة املحتوى والوظيفة االجتامعية للغة ودالالهتا

ًانطالقا من ذلك وجتاوزا للحدود الضيقة للسانيات اجلملة عر  ف بيريف زيام اخلطابً
 .)99()وحدة فوق مجلية تولد من لغة مجاعية( بأنه

 :اآلتيةللخطاب السامت  أن يتبني من العرض السابق
 وحدة لغوية من اجلملة يف اللغة االعتيادية ومن أو اخلطاب متتالية مجلية إن  - أ  

ة من  اخلطاب مكونأي أن أجزاء ،تشكيالت ونصوص داللية يف اللغة االصطناعية
 . املؤلفة للجمل املفيدةاأللفاظ

ختضع وحدات اخلطاب النتظام وتقنني عىل وفق نمط داليل ينتظم عربه بتشكيلة    -ب
 خطابية تتمثل بمتتاليات من العبارات أو االنجازات اللفظية، وترتبط هذه االنجازات

 .املنطقياللفظية فيام بينها بروابط منطقية ذات عالقة بالتناسق الصوري والتسلسل 
اخلطاب خيضع  أن  ذلك،املنظومة العبارية ليس بمقدورها التحكم يف اخلطابأن   -ج

 إذ ، ملنظومات اجتامعية وثقافية وحضارية وسايكولوجيةاألخرى أبعادهحسب 
، األسلوب ،كاحلقل اخلطايب( مستوى من مستويات املنظومة العبارية أيهتيمن عىل 

 اجلنس اخلطايب كالرسد والتقرير أود النوع بنية معينة حتد) الصيغة اخلطابية
 . والترصحيات السياسية واملقاالت االفتتاحية وغريهااإلخباري

 اخلطاب حدث مادي أو فعل اتصايل أو إنتاج أو سريورة، انه ممارسة اجتامعية وداللية  -د
 .يف الوقت نفسه
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هتامم ببعض  اال-ً بوصفه نظاما من امللفوظات اخلاصة بالفرد-يفرتض اخلطاب  - ه
 موضوع إىل فمفهومه الواسع حييله ، املتلقيأومكونات نظرية االتصال كاملرسل 

مليادين معرفية عديدة غري اللسانيات كنظرية االتصال والتلقي وحسب منظور 
  .هسيردا

 ينطوي عىل فإنه)  حدث اتصايلأو فعل أي( اخلطاب ملفوظ خاص بالفرد أن وبام  - و
 أي ، وصيغة معينة بعد تشفريه يف سياق استداليلبأسلوبا  ينتج عىل ضوئه،قصدية

 أهداف ذات متكلمة هلا إىلاخلطاب حييل آخر أن  بمعنى ،بشكل مقدمات ونتائج
 . حتقيقهاإىلحمددة تسعى 

 أن املنظومة التكوينية للخطاب هي التي تتحكم بفاعليته، ويقصد باملنظومة التكوينية  - ز
ابية متصلة بالعالقات التي تؤسس لقاعدة حتدد جمموعة قواعد املامرسة اخلط

التي جيب أن تربط بعالقة ما داخل املامرسة اخلطابية، ويكون بمقدورها  األشياء
اإلشارة إىل هذا املوضوع أو ذاك، أو خترج للوجود عبارات بذاهتا أو تستخدم 

ريف  املعنى بني طإلنتاج، ذلك أن اخلطاب سريورة اجتامعية )100(مفاهيم معينة
 .املامرسة اخلطابية

 التأثري يف متلقي إىل هيدف املرسل ،يقتيض اخلطاب مرسال ومتلقيا يف الوقت نفسه  -ح
 . خطابه

 
 االتصال اجلامهريي شأنه يف أو اإلعالممصطلح اخلطاب حديث االستخدام يف علم 

 ولكن ،ن العلوم اللغوية فهو وكام مر بنا مصطلح يقع ضم،ذلك شأن العلوم اللغوية
، اإلعالم استخدامه يف العلوم االجتامعية بضمنها إمكانية أتاحتاتساع داللة اخلطاب 

 ،والتي انطلقت من كون اللغة ظاهرة اجتامعية تتحدد عىل وفق رشوط وظروف اجتامعية
 من هذه ،ًساسيا منهأتعرب عن املجتمع وتعكس ظروفه فحسب، بل تشكل جزءا  فهي ال

 . وية تسللت معظم االستخدامات السائدة ملصطلح اخلطاب بمعناه غري اللساينالزا
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 اإلعالمي، يعد رضوريا لتحديد مفهوم اخلطاب اإلعالمًن حتديدا واضحا ملصطلح إ
 بحكم كثرة ،أكاديميا وصعوبة حتديده ، يف اللغة العربيةاإلعالموبالنظر لفرادة مصطلح 

 فأننا نستخدم بدال عنه مصطلح االتصال اجلامهريي ،)101(تداوله دون االهتامم بداللته
 جمموعات كبرية من الناس عىل اختالف مستوياهتا االقتصادية إىل بث رسائل إىلالذي يشري 

 وسائل االتصال  وجودها بوساطةأماكن وعىل اختالف ،والسياسية واالجتامعية والثقافية
 تلك العملية االتصالية التي تتم بني  انهأي، )102(اجلامهريي كاملذياع والتلفاز وغريها

 .)103( العامليأو القومي أوطائفة مهنية متخصصة يف هذه الوسائل واجلمهور املحيل 
 الفعل الكالمي الذي أو يمثل املنطوق بأنه عن مفهوم اخلطاب أوردناهًوطبقا ملا 

ب تعريف يفرتض وجود راو ومستمع ويف نية الراوي التأثري يف املستمع بطريقة ما حس
 من هذه الناحية يشبه العملية االتصالية التي تقوم بمفهومها فإنهبنفنيست وتودوروف، 

، الوسيلة Message، الرسالة Sender( هي املرسلأساسيةالبسيط عىل جمموعة عنارص 
Media املستقبل ،Receiver(، ومستوياهتا تبعا ملجموعة من أنواعها التي يمكن تصنيف 

 فيصبح هناك اتصال سيايس واجتامعي واقتصادي ،املادة االتصاليةاملعايري كموضوع 
  .)104(وثقايف

اخلطاب عملية اتصالية هلا مستويات عديدة كاخلطاب  أن عىل ضوء ذلك يمكن القول
 ،اتصالية عملية بأنه اإلعالمي وبذلك يمكن تعريف اخلطاب ، وغريمهاواإلعالميالسيايس 

ًهور كبري غري متجانس وغري معروف شخصيا للقائم  مجإىليتم من خالهلا نقل رسائل 
 وتستعني بوسائل لنقل تلك الرسائل كاملذياع والتلفاز والسينام والصحف ،باالتصال
 والرتويج، وهتدف واإلقناع والرتفيه والتعليم باألخبار األساسية وتتمثل وظيفتها ،والكتب
نجاح   وال،أهدافال دون حتقيق فال قيمة لالتص( الرسائل إرسال التأثري وليس جمرد إىل

 .)105() تأثريأحداثلالتصال دون 
 الظروف السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية اإلعالميوطاملا يعكس اخلطاب 

 اآلخريميز الواحد منه عن   مافإن لذلك ، خطاب متعدد ومتنوعفإنهالتي يعيشها املجتمع 
 ، التي يتخذهااإلعالميةي يستخدمها والفنون هو نوع املضمون الذي حيمله والرموز الت
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ن وسائل االتصال  ألاإلعالمي،متيز اخلطاب   فالوسيلة ال،وليس نوع الوسيلة املستخدمة
 .  تلكأو ذاك عىل هذه الوسيلة أواجلامهريية حمددة ومعروفة رغم تركيز هذا اخلطاب 

سية تتحدد  خطابات طقأهنا مع بعض اخلطابات يف اإلعالميويشرتك اخلطاب 
 حيث ، السياسيةأو الثقافية أو االجتامعية أو الدينية كاألحداث بعينها وأحداثبمناسبات 

 األمهية وهذه ، املفروضة للخطاب وتأثريه يف مستقبليهأوحيدد الطقس الفعالية املقرتحة 
 :)106(اآلتيةللطقس تتبني من خالل اخلواص 

 فالبد ،عل اخلطايب تقديم خطابه دون مناسبة ليس بمقدور الفاإذ :اخلواص املتفردة  - أ  
  التارخيية هو الذي شكلاألوضاع تفرد إن(للموضوع من قدسية، يقول روالن بارت 

 هذه املناسبات الكربى، حيث تغدو احلقيقة إحدى واألزماتوحدة الكتابة الثورية، 
  التضخمشكالأنتيجة ملا تساويه من دم جد ثقيلة مما جيعلها تلتمس للتعبري عن نفسها 

  أو حق التفرداألفضلية، وعليه فإن قدسية املوضوع وطقوس املقام وحق )107()املرسحي
 .)108(الذي يتمتع به الشخص املتحدث حتدد فاعلية اخلطاب وتأثريه يف املستقبل

 اإلحساسً إذ يعطي الطقس للفاعل اخلطايب الدور املناسب، فضال عن : املناسبةاألدوار   -ب
 الفاعل يعمل عىل نقل فإن بالتايل ، التي يعيشهااألحداثمع املستقبل يف باملشاركة 

 لكسب وده ، بذلك احلدثاإلحساسأحاسيسه للجمهور هبدف جعلهم يشاركونه 
 . باختاذ سلوك معنيوإقناعه

 :)109( مجلة وظائف يمكن حتديدها بااليتاإلعالميوللخطاب عموما بضمنه اخلطاب 
 املتلقي بمضمون اخلطاب وحماولة إبالغ وهدفها : البالغيةأو اإلخباريةالوظيفة   - أ  

 .التأثري فيه
 يصاغ املضمون بشكل جيعله إذ ، ومتثل جوهر مضمون اخلطاب:اإلنشائيةالوظيفة    -ب

 هذه الوظيفة جتعل مضمون اخلطاب هدفا وأن ، التأثري يف املتلقيأحداثقادرا عىل 
 .بحد ذاته

 وجود شفرة مفهومة من قبل طريف اخلطاب، حيث جيسد وتضمن :الوظيفة املرجعية  -ج
 .)110( يف عملية االتصال اجلامهرييأساسيااخلطاب مضامينه باللغة التي تعد عامال 
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 عملية أثناء وتضمن بقاء الصلة قائمة بني طريف اخلطاب :الوظيفة االنتباهية  -د
 .التخاطب
 :)111(ليبأسا عن الوظائف املذكورة بعدة اإلعالميويعرب اخلطاب 

 وهو خطاب حواري يستغني عن ،اخلطاب املبارش الذي يتسم مضمونه باملبارشة  - أ  
 . اليشءإىل بسيطة إحاالت ويمتلك ،الكثري من التقنيات املجازية

 املعنى من إيصال إىلاخلطاب الضمني ويتعارض مع اخلطاب املبارش، وهيدف    -ب
 وعىل ،متالكه قدرة حدسية باملرجعية يتميز باإذ ،خالل رموز تأويلية غري مبارشة

 .هناية ال  ماإىلتوليد مستويات من التأويل 
 ، ويتحدث عن موضوع معني قد يكون يف بعض جوانبه مبارشااإلحيائياخلطاب   -ج

 . مضمونه عرب رموز مبارشة أو ضمنيةإيصالهيدف إىل   أخرى، البأفكارولكنه يوحى 
زه عن بقية اخلطابات البد من االستناد  ومتيياإلعالميولتحديد خصائص اخلطاب 

اخلطاب  أن  نوع من املقاربة تعتمد عىل مقارنته مع اخلطاب السيايس، بخاصةإىل
ً فضال عن كون اخلطابني السيايس ، يقع يف قلب اخلطاب السيايساألزمات أثناء اإلعالمي
 يف ساسيةأ حقبة اإلعالمي حيث مثل اخلطاب ، يمثالن وجهني لعملة واحدةواإلعالمي

 وبوصف ، اخلطاب السيايسإنتاج إعادةحقل اخلطاب السيايس عرب من خالهلا عن عملية 
 فهام متقاربان بحكم ، تعبريا عن النشاط السيايس يف خمتلف الدولاإلعالميالنشاط 

 ،)112( كل خطاب خيضع بالرضورة لسلطة معينةإذ ،خضوعهام للسلطة السياسية
تعني السياسية وااليديولوجية فحسب، بل تضم  ات الوالسلطة بالنسبة لبعض اخلطاب

 متارس سلطتها ،املؤسسات مؤسسة عىل خطاب ما أن  ذلك،مجيع مؤسسات املجتمع
 والسيايس مراقبان ومنظامن داخل اإلعالمي اخلطابني فإن األساس وعىل هذا ،عليه

 تسعى هذه  كام، وحتت سيطرة السلطة القائمة وبخاصة يف دول العامل الثالث،املجتمع
 . )113( التقليل من االستجابة السلبية جتاه خطاهباإىلالسلطة 

 اإلقناع حتقيق إىلعىل قصدية هتدف )  والسيايساإلعالمي(وينطوي اخلطابان 
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 ممارسات سلوكية تنسجم إىل والقيم التي يتضمنامها األفكاروالتأثري يف املتلقي لتحويل 
مجلة التصورات ( بأنهلسيايس الذي يعرف  فاخلطاب ا، القائم باالتصالأهدافمع 

 ، منطقي حول الواقع السيايس يف جمتمع ماإطارالنظرية واملفاهيم واملقرتحات املنتظمة يف 
 املطروح ملعاجلة مشكالته وحتديد طبيعة عالقاته بالبيئة واألفق ، تارخيي حمددإطاريف 

 جزء من أو بمعنى انه كل .)114() جزء منهاأو اإليديولوجية ] هوأو[ والدولية اإلقليمية
 ]أو[ اخلاصة برهط اجتامعي تعكس مراكز اهتامم هذا الرهط ومصاحلة األفكارمنظومة (

 املوجهة للعمل تعكس تصورا للواقع ودافعا حمركا لتغيريه األفكارمنظومة من 
 اخلطاب السيايس هنا يعني تصور فإن، وهو املعنى املعطى لاليديولوجيا، )115()وتبديله

 ،الواقع عىل الصعيد العقيل ومتثله نظريا يف نظام من املفاهيم التي تأخذ طابعا علنيا جمردا
اخلطاب حمصلة جلميع هذه أو أن  ، مجلة من الرشوط املتفاعلة فيام بينهاإنتاجهتتحكم يف 
 وهنا يتمثل الفاعل اخلطايب . اخلطاب وتنفيذهإنتاج فضال عن سلطة متتلك قدرة ،الرشوط
 األفكار منطقي من حيث ترتيب ، كفاعل منطقي وفاعل نحوي، عدةأشكال عموما يف

 ونحوي بوصفه يضع وحدات ، وصناعة مضمون مقنع حمدداإلعالميوطبيعة التوجه 
 يعقب دور الفاعل األساس وعىل هذا .وعبارات متعاقبة اجلمل النحوية البسيطة

مية كاحلكومة التي متثل  اخلطاب السيايس الصادر من جهة رسإنتاج عملية اإلعالمي
 اإلعالمي النشاط بأن، وذلك شعورا من املؤسسة السياسية )116(النظام السيايس القائم

 السياسية التي عد اخلطاب األهداف أن  ذلك، والتأثري عىل خطاهبااإلقناعيضفي عنارص 
 إىلدة  املستناإلعالمييمكن حتقيقها دون استثامر لتقنيات العمل  السيايس عىل وفقها ال

 اإلعالميةنجاح العملية  إلاإلعالميني علمية ونفسية معدة من الفاعلني اخلطابيني أسس
 .)117(للخطاب السيايس

 ووحدة أصل الذي يمثل مبدأ جتميع اخلطابات واإلعالمي الفاعل اخلطايب إن
 يكمن دوره يف توضيح حمتوى اخلطاب السيايس وتطويره ،)118(دالالهتا وبؤرة متاسكها

 من جانب وبنية الوسيلة االتصالية من إنتاجه جلهة اإليديولوجية يتالءم واملنطلقات بام
تكون فيه شيئا   بشكل الوإشاراته جعل اجلمهور يتمثل رموزه إىل ساعيا ،آخرجانب 
 إىل وذلك لرتسيخ حمتوى خطابه وحتويله ،يكون قوله كأنه أمر أن  بل يعمل عىل،عابرا
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 املعارضة أو اجلمهور،فضال عن تفنيده للخطابات املعادية قناعات ايديولوجية يف وعي
 واإلقناععملية التأثري إال أن  ،)119( غضبهأوخلطابه بشكل جيعلها مثار سخرية املتلقي 

تبلغ ذروهتا دون توفر مجلة من  أن التي ينشدها الفاعل اخلطايب ليست سهلة وال يمكن
 :املتطلبات منها

 لكي ،إنتاجه إعادة أو اخلطاب إنتاج لتفويض اإلعالمي امتالك الفاعل اخلطايب  - أ  
 ،تشمل تأويل الرسائل فقط الن لكل خطاب قوانينه التي ال( ،حيوز عىل املصداقية

، فسلطة اخلطاب يف حقيقتها ليست سوى )120()بل وحتدد ماهية من خيول بقوهلا
وحات  احلديث بلسان جهة معينة حسب طرإليهمالسلطة املوكلة للذين فوض 

 . االتصاليةاألداةفوكو املذكورة، ويستند الفاعل اإلعالمي يف إنتاج خطابه إىل سلطة 
 التأثري يف املتلقي هي نتاج لقرارات عدة بالنسبة لشكلها إىلكل رسالة هتدف  أن بام   -ب

 الفاعل فإن ،ومضموهنا ونوعية االستاملة العقلية والعاطفية املستخدمة ومدى قوهتا
 خطابه عىل مضمون اخلطاب والشكل الذي يقدم إعداد أثناءكز  يراإلعالمي

نجاح مضمون اخلطاب مرتبط بعدة عوامل تساعد اجلمهور  أن ، ذلك)121(به
 كالوضوح والضمنية وتقديم أهدافينطوي عليه من  املستهدف عىل فهم وحتليل ما

ياجات  والشواهد وترتيبها وتكرار الرسالة واستخدام االجتاهات واالحتاألدلة
 وعرض الوجوه ، معلومات تتفق مع الرأي العام السائدإىلاملوجودة واالستناد 
  ماإىل اإلعالمي فعىل سبيل املثال كثريا ما يلجأ الفاعل ،)122(املختلفة للموضوع

 ولكن ، تكرار مضامني اخلطاب عرب مدة زمنية منتظمةأي )اإلحلاحميكانزم (يسمى 
 أمهيةجزءا كبريا من  أن  ذلك،قيل أن  ما سبقاألوىلبطريقة وكأنه يقول للمرة 

 .)123(اخلطاب تكمن يف حادثة التكرار ذاهتا
 الكامل لشتى الظروف اإلعالمي عىل فهم الفاعل اإلعالمييتوقف نجاح اخلطاب   -ج

 لكي يتسنى له اختاذ القرارات املناسبة بشأن شكل اخلطاب ،املحيطة بمتلقي خطابه
 الن ذلك يزيد من احتامالت احلصول عىل ، املستخدمةومضمونه ونوع االستامالت
 .السلوك املتوقع من اجلمهور
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تكون ملضمون اخلطاب معاين  ال أن  التأثري يف متلقي اخلطابأحداثيفرتض   -د
 أن  بل جيباألساس، زيادة يف التأويل وضياع املعنى إىل الن ذلك يؤدي ،متعددة

 .)124(ينطوي اخلطاب عىل معنى واحد
 ،يأخذ املزاج السائد للجامهري ووضعها النفيس باحلسباناإلعالمي أن بد للفاعل ال  - ه

مجاهريية اخلطاب  أن  ذلك،الن هذه املراعاة قد جتعل املتلقي يتقبل اخلطاب ويتبناه
 بل قد ، نتيجة لصياغته بلغة حديثةأوليست بالرضورة نابعة من متاسكه املنطقي 

 الركيك وأسلوبهم من تناقضاته وضعفه البنيوي تذيع مجاهريية خطاب ما عىل الرغ
 .)125( البدائيةوأفكاره

 أن  خصائص اخلطاب عامة واخلطاب السيايس خاصة يمكن القولإىلواستنادا 
 :اآلتية السامت اإلعالميللخطاب 

 ، يتكون من تشكيالت ونصوص داللية لغوية وغري لغويةاإلعالمياخلطاب أن   - أ  
 وبمعنى داليل انه ، هو كل رسالة تؤدي وظيفةاإلعالميوم النص يف املفه أن ذلك

 جيسد إذ ًأيضا،ال ينطبق عىل الرسائل اللغوية فحسب، بل عىل الرسائل غري اللغوية 
 .)116(االتصال اجلامهريي مضامني اخلطاب باالستعانة باللغة اللفظية واللغة غري اللفظية 

أكرب قدر من الفاعلية لتحقيق ما يصبو  رسالة بإيصال إىل اإلعالمييسعى اخلطاب    -ب
 ومتلقي هذه اإلعالمية مع طبيعة الرسالة أهدافه الذي يكيف اإلعالمي الفاعل إليه

 .الرسالة
 بل ، اجلوانب الشكليةإمهاليعني   الاإلعالمياالهتامم باملضمون يف اخلطاب أن   -ج

  املضمونإيصالعىل تقترص  البد من إبراز قيمتها، ذلك أن لغة اخلطاب اإلعالمي ال
يتجزأ من  ًالشكل يعد جزءا ال أن  عىل اعتبار، بل هي غاية يف ذاهتا،فحسب

  مع اخلطاباصليتواملضمون من خالله يمكن لفت انتباه املتلقي وجعله 
 أوً فهو قد يكون ترصحيا ، مضمونهإليصالً فنونا عديدة اإلعالمييتخذ اخلطاب   -د

 .اإلعالميفنون املستخدمة يف احلقل ً تعليقا وغريها من الأوًمقاال 
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 ، خمتلفةأهدافمضمونه ينطوي عىل  أن  ذلك، قصدية مبارشةاإلعالميللخطاب   - ه
 التأثري أحداث إىل - غري املبارش أومن خالل اخلطاب املبارش  - عليه يسعى مرسله 
 .أهدافهيف املتلقي عىل وفق 

 يكون اإلعالمروءة املستخدمة يف جمال  الوسائل السمعية واملرئية واملقإىلًاستنادا   - و
 وقد يأخذ اخلطاب مجيع هذه ، مشاهداأو مقروءا أو مسموعا أما اإلعالمياخلطاب 
 . اجلمهورإىل له يف الوصول أدواتالوسائل 

 فهو ، غري منغلق عىل نفسه بل منفتح عىل غريه من اخلطاباتاإلعالمياخلطاب   - ز
 ).تناص خطايب( انه أي ،حرص هلا سابقة ال لتفاعل خطابات إنتاج وإعادة إنتاج

 خضعت خالهلا ، حمددإطار رسالة أعدت بشكل مسبق ويف اإلعالميللخطاب   -ح
 ترتب عىل ضوئها حجية منطق ،لصياغة استداللية منطقية عىل وفق قواعد معينة

 . باحلسبان وضوح النص ودقته يف التعبري عن الصياغة اخلطابيةاألخذ مع ،اخلطاب
يستشف اهلدف الذي ينطوي عليه اخلطاب من خالل متثل  أن املتلقي البدأن   -ط

 .رسالته الداللية هبدف اكتامل عملية االتصال
 املقاالت االفتتاحية املنشورة يف الصحف العراقية تنطبق عليها فإنًانطالقا من ذلك 

 :ملثال فعىل سبيل ا، النظرية هبذا اخلصوصاألدبيات أكدهتامجيع رشوط اخلطاب التي 
 دون األزماتحتيل املقاالت عىل وفق حتديدات ميشيل فوكو عىل موضوعات تقع يف جمال 

 مما جعلها تشرتك يف ،طريقة صياغتها شبه واحدة أن  كاماألخرىغريها من املجاالت 
ً فضال عن انتساهبا لفاعلني حمددين يتمثلون يف رؤساء حترير ،شبكة متشاهبة من املفاهيم

 ومتنحهم ، وهم يتمتعون بوضعية مؤسسية متعارف عليها،وب عنهم من ينأوالصحف 
 فضال عن ارتباطهم بعالقات مع العاملني يف ،األزمات للحديث يف موضوع األهلية

 أن  بحيث يمكن القول،املؤسسات التي خولتهم سلطة ممارسة كتابة املقال االفتتاحي
 أو بل تقترص عىل رؤساء التحرير ، املقال االفتتاحي غري مفتوحة ملشاركة آخرين)منطقة(

 .من ينوب عنهم فقط
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 ،األزمات إدارة أثناء املقال االفتتاحي فإن ، عىل وفق الثقافة العربية غري املعارصةأما
 وأبعادها األزمة املستقبل بطبيعة إفهام كالم مكتوب يقصد به مرسله بأنهيمكن وصفة 

 أن  ذلك،األزماتة نظر العراق بشأن هذه  والتأثري فيه بشكل جيعله يتبنى وجه،ومتغرياهتا
 وبذلك ، اخلطاب السيايس العراقيإنتاج إعادةاملقال االفتتاحي يعني يف جانب كبري منه 

 . إعالمياًنطلق عىل املقاالت االفتتاحية خطابا  أن يمكن
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  : انظر،ًأيضاالفعل يف ثالث آيات 
 .)23(و ) 20(، اآليتان )ص(سورة   - أ  
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 .)37( اآلية ،النبأسورة    -ب
 .)63( اآلية ،سورة الفرقان  -ج
 .)37( اآلية ،سورة هود  -د
 .)27( اآلية ،سورة املؤمنون  - ه

 ، دار الفكر:بريوت( املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،حممد فؤاد عبد الباقي  - و
 . مادة خطاب) 1987

 عليه أنعمنالني بمعنى  يف تفسري اجلال)فصل اخلطاب( عىل سبيل املثال جاءت )**(
 والبني من الكالم وامللخص الذي يتبينه من خياطب به ،بالبيان الثاين يف كل قصد

 فاخلطاب الذي يفصل بني الصحيح والفاسد واحلق والباطل ،وال يلتبس عليه
 وهو كالمه يف القضايا واحلكومات وتدبري امللك واملشورات يف ،والصواب واخلطأ
 الطربي أما ،)الفقه يف القضاء( أهنا إىل الفريوز آبادي  وذهب،كشاف الزخمرشي

 وذكر ابن كثري الدمشقي عىل ،فرياها الكالم الفهم والقدرة عىل املحاورة واخلطب
 وحييل )الفصل يف الكالم ويف احلكم(تعني ) فصل اخلطاب( أن وفق رواية جماهد

  وقيل معناه، اليمنيأو حيكم بالبينة أن هو( قول بعض املفرسين بقوله إىلابن منظور 
 فصل اخلطاب الفقه يف :يفصل بني احلق والباطل ويميز بني احلكم وضده وقيلأن 

بمعنى ليس بمقدور احد عىل ) يملكون منه خطابا ال( ويفرس ابن كثري )القضاء
 له الرمحن وقال صوابا أذن من إال ال يتكلم يوم القيامة إذ ، بأذنهإالابتداء خماطبته 

يستطيع خماطبته خوفا منه حيث ال يملك   الأحدا أن يف اجلاللني ورد و، حقاأي
 زيادة يف أوخياطبون الرمحن بيشء من نقص العذاب  أن واألرض السموات أهل

 ومل يبتعد ،هيب هلم ذلك ويأذن هلم فيه كام بني ذلك الزخمرشيإال أن الثواب 
 فرسها السيوطي بمعنى فقد) وعزين يف اخلطاب( أما ،الطربي عن املعاين املذكورة

 وهي قدرته البيانية ، قهر وغلب عند ابن كثريإذا وغلبني من عزين ،غلبني يف اجلدال
 يفرس الشيخ إذ ،ىل التفاسري نفسهاإ ويذهب املفرسون املحدثون ،يف جامع البيان

 الكالم أو ،فصل اخلصام بالتمييز بني احلق والباطل(بـ ) فصل اخلطاب(خملوف 
 وهو كالمه يف القضايا واحلكومات وتدبري امللك ،لصواب واخلطأ بني االفاصل
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وعزيت يف ( بينام يفرس ،ً الزخمرشي متاماإليهويامثل هذا التفسري ما ذهب ) واملشورات
 ، يقال عزه يف اخلطاب وعازه غلبه، ردهأطقغلبني يف املحاجة بام مل  :بـ) اخلطاب

 :نظر بخصوص هذه التفاسريأ) بايملكون منه خطا وال( إىل بالنسبة بإذنه وإال
 مكتبة :بغداد( تفسري اجلاللني ،جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي  - أ  

 .788وص600ص)  بدون تاريخ،النهضة
 الكشاف يف حقائق التنزيل ، القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمرشيأبو   -ب

 ) بدون تاريخ،عرفة دار امل:بريوت(3 ج،وعيون االقاويل يف وجوه التأويل
 .365 وص210ص

بدون مكان (1 ج، القاموس املحيط،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي  -ج
 .مادة خطب) نرش ونارش وتاريخ

، 30 ج، القرآنأي جامع البيان عن تأويل ، جعفر حممد بن جرير الطربيأبو  -د
 .140وص119وص21ص) 1954 ،والدهأ مكتبة البايب احللبي و:القاهرة( 2ط

 اختصار وحتقيق حممد عيل ، خمترص تفسري بن كثري، بن كثريإسامعيل الفداء أبو  - ه
 .594وص593و ص200ص)  بدون تاريخ،دار الفكر: بريوت(3الصابوين،ج

 ، دار لسان العرب:بريوت( األول املجلد ، لسان العرب املحيط،ابن منظور  -ح
 .مادة خطاب) بدون تاريخ

 األوقافوزارة : الكويت( 3 صفوة البيان ملعاين القرآن، طحسنني حممد خملوف،  - و
 .777 وص578-577ص) 1987 اإلسالمية،والشؤون 

 يورد الفراهيدي يف العني :تأيت داللة اخلطاب يف املعجم العريب عىل الوجه اآليت  )***( 
يف خمتار ) وخاطبه بالكالم خماطبة وخطابا (،اخلطاب بمعنى مراجعة الكالم

 واخلطاب ما يكلم به الرجل صاحبه ،مها يتخاطبان عند ابن منظور و،الصحاح
 اخلطاب هو الكالم حسبام ورد فإن لذا ،ونقيضه اجلواب كام بني ذلك فؤاد البستاين

 كام فهام اللغة يعني توجيه الكالم نحو الغري لإلأصل بحسب أو ،يف املعجم الوجيز
 :انظر هبذا اخلصوصيقول بطرس البستاين 
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 حتقيق مهدي املخزومي ، العني، الفراهيديأمحد عبد الرمحن خليل بن بوأ  - أ  
 .مادة خطب) 1982 ، دار الرشيد:بغداد( 4 ج، السامرائيوإبراهيم

 ، دار الرسالة:الكويت( خمتار الصحاح ،حممد بن ايب بكر عبد القادر الرازي   -ب
 .مادة خطب) 1982

 . مادة خطب، مرجع سابق،ابن منظور  -ج
مادة ) 1977 ، دار املرشق:بريوت(21 ط، منجد الطالب، افرام البستاينفؤاد  -د

 .خطب
)  بدون تاريخ، املركز القومي للثقافة:بريوت( املعجم الوجيز ،بدون مؤلف  - ه

 .مادة خطب
 . مادة خطب)بدون مكان نرش ونارش وتاريخ( حميط املحيط ،بطرس البستاين  - و

 . 24 ص، مرجع سابق،صفاء صنكور جبارة   - 8
 دراسة مقارنة : املوجه للعراقاألمريكياخلطاب الدعائي (ل الدليمي فنزهت حممود ن   - 9

 معهد :بغداد( رسالة ماجستري غري منشورة )م املعاركأبني مرحلتي قادسية صدام و
 .3ص) 1997 ،القائد املؤسس للدراسات القومية واالشرتاكية

 :انظر   - 10
 :بريوت( 2،ط1صائص، حتقيق حممد عيل النجار، ج الفتح عثامن بن جني، اخلأبو  - أ  

 .18 ص) بدون تاريخ،دار اهلدى
 حتقيق لطفي عبد ،حممد عيل الفاروقي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون   -ب

 .175 ص) بدون تاريخ، دار الكتاب العريب:القاهرة(2  ج،البديع
 ،فاق عربيةأجملة ) ص اخلطاب والن:اشكالية املصطلح النقدي( إبراهيمعبد اهللا    -11

 .60-59،ص1993 ،)3(العدد 
 .18 ص،مرجع سابق   - 12
 .60- 59 ، مرجع سابق،إبراهيمعبد اهللا    - 13
 .مادة كالم) 1978 ، مكتبة لبنان:بريوت( كتاب التعريفات ،عيل بن حممد اجلرجاين   - 14
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 ،األصول  منتهى السول يف علم، احلسن اآلمديأبوانظر هذا التعريف يف سيف الدين   - 15
 . 17ص) بدون تاريخ، اجلمعية العلمية االزهرية املرصية املاليوية:القاهرة( 1ج

 حتقيق ، صنعة الكالمأحكام ، القاسم حممد بن عبد الغفور الكالعي االشبييلأبو  - 16
 .97ص) 1985 ، عامل الكتب:بريوت(2 ط،حممد رضوان الداية

 .17 ص،مرجع سابق   - 17
ًملظنونات وهي التي حيكم هبا حكام راجحا اتباعا لغالب الظن القياس املؤلف من ا   )*(

 املقبوالت فهي اآلراء التي يوقع التصديق اجلازم هبا لصدورها أما ،مع جتويز بطالنه
 :انظر هبذا اخلصوص ،اإلنكارشبهة يف صدقه مع كوهنا قابلة  عن ال

 . مادة خطاب، مرجع سابق،بطرس البستاين  - أ  
 .177 ص، مرجع سابق،اروقي التهانويحممد عيل الف   -ب
 مكتبة الفكر :بغداد( املصطلح الفلسفي عند العرب ، االعسماألمريعبد   -ج

 .341ص)1985 ،العريب
يكون مدلول اللفظ يف حمل السكوت خمالفا ملدلوله  ما( بأنه )دليل اخلطاب(عرف ) **(

يكون   مابأنه) بحلن اخلطا(و ) فحوى اخلطاب(إىل أن  أشري بينام )يف حمل النطق
 : انظر هبذا الشأن)مدلول اللفظ يف حمل السكوت موافقا للحكم يف حمل النطق

 .69- 68 ص، مرجع سابق، احلسن اآلمديأبوسيف الدين 
 .175 ص،مرجع سابق   - 18
 .175 ص،املرجع نفسه   - 19
 .64 وص59 ص، مرجع سابق،إبراهيمعبد اهللا    - 20
 .175 ص،مرجع سابق ،حممد عيل الفاروقي التهانوي   - 21
 :الكويت( ،)9( العدد ، سلسلة عامل املعرفة، عىل الدراسات اللغوية املعارصةأضواء   - 22

 .285،ص1978 ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
 .4،ص1978 ،)3( العدد ،األقالمجملة ) التحليل البنيوي للرسد(   - 23
 .4ص،املرجع نفسه   - 24
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 .9- 8ص) 1982 ، دار الطليعة:بريوت(دراسة حتليلية نقدية : ارصاخلطاب العريب املع   - 25
 .9ص،املرجع نفسه   - 26
 .7،ص1986 لسنة ،)5994( العدد ، صحيفة اجلمهورية،نشوء اخلطاب   - 27
، 1993 ،)111( العدد ، جملة السياسة الدولية،مفهوم احلدود يف اخلطاب القومي   - 28

 .177ص
 ونص ،والنصوص هو املرفوع( معنى الرفع إىل نص تشري الداللة املعجمية للفعل  )*(

 انتصب والنص أيونص الرمح ) r( النبي إىلاحلديث معناه رفعه بالسند املتصل 
  يعني منتهى) بلغ النساء نص احلقاقإذا( :)u( عيل األماممن كل يشء منتهاه يقول 

 .فاع واالنتصاب معنى الظهور واالرتإىل حيث حييل النص يف املعجم العريب ،بلوغ العقل
.  مرجع سابق مادة نص، الرازي-  ب. مادة نص، مرجع سابق، ابن منظور- أ:انظر  

 الداللة االصطالحية يف حقل أما . مادة نص، مرجع سابق، فؤاد افرام البستاين- ج
ازداد  ما( إىل والتي تغذت من الداللة املعجمية فتشري كام يقول اجلرجاين األصول

 ًأيضا وهو ، ذلك املعنىألجل وهو سوق الكالم ،نى املتكلموضوحا عىل الظاهر ملع
 بمعنى الذي يستوي ظاهره وباطنه ويتسم بالظهور التام )حيتمل التأويل ال ما

 بأنويضيف ابن حزم  والوضوح الكايف بعيدا عن اللبس والغموض واالهبام،
يف القرآن اللفظ الوارد ( هو إذ ، القرآن والسنة النبويةأحكامداللته تنحرص يف 

يقتضيه اللفظ الوارد يف   وهو ما، ومراتبها وهو الظاهراألشياء ألحكاموالسنة مبينا 
 تأويلها كوهنا املصدر إمكانية يف عدم األصول لذلك تشدد علامء )اللغة املنطوق هبا

 ، فيام يتعلق بالواجبات واحلقوق والفرائض والعباداتاألحكامالذي تستنبط منه 
  من ذلك يتضح،حمالة يف نظام احلقوق والواجبات ا ينعكس ال خالف حوهلأيالن 

 ً تعبريا خربيا واضحا الوإنام ،اإلنشائييعني نوعا من التعبري  مصطلح النص الأن 
 :انظر هبذا اخلصوص لبس أو إهبامخيالطه 

 املعرفة إرادة الفكر الديني بني ، احلقيقة، السلطة، النص، زيدأبونرص حامد   - أ  
 .159- 149ص) 1995 ، املركز الثقايف العريب:بريوت( ،هليمنةوارادة ا

 . مادة نص، مرجع سابق،اجلرجاين   -ب
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 املؤسسة: بريوت( 4حسان عباس، جإ، حتقيق األندليسابن حزم، رسائل ابن حزم   -ج
 .415ص) 1980العربية للدراسات والنرش، 

 .138ص ،1992 ،)8- 7( العدد ،األقالم جملة ،)األقالم إىلرسالة ( ، السامرائيإبراهيم   - 29
 .269ص) 1985 ، دار آفاق عربية:بغداد(اديث كريزويل عرص البنيوية    - 30
  حماولة ابستيمولوجية:اخلطاب التارخيي العريب خالل فرتة ما بني احلربني العظميني(   - 31

 .67، ص1989 ،)123( العدد ، جملة املستقبل العريب)اإلشكاالت بعض إثارةيف 
  .18ص ،1985 ،)7(جملة املنار العدد) حظات نقدية حول دراسة اخلطاب السيايسمال(   - 32
 ،)5( العدد ، جملة العرب والفكر العاملي)األربعخطاب اجلهات (مطاع صفدي    - 33

  .1ص ،1989
 .76وص70وص34ص، مرجع سابق،حفريات املعرفة   - 34
 :الدار البيضاء( بنعبد العايل  السلطاين وعبد السالمأمحد ترمجة ،جنيالوجيا املعرفة   - 35

 .6ص) 1988 ،دار توبقال
 .100 ص، مرجع سابق،حفريات املعرفة   - 36
  .60 ص، مرجع سابق،) اخلطاب والنص:اشكالية املصطلح النقدي( إبراهيمعبد اهللا    - 37
 .47ص، مرجع سابق، حفريات املعرفة،ميشيل فوكو   - 38
 ، ترمجة حممد حسني غلوم، هابر ماسإىلرسونز  النظرية االجتامعية من با، كريبإياد - 39

 املجلس الوطني للثقافة والفنون :الكويت( ،)244( العدد ،سلسلة عامل املعرفة
 .276ص) 1999 ،واآلداب

 .163 ص) تاريخبدون ، مكتبة مرص:القاهرة( مشكلة البنية ،إبراهيمزكريا    - 40
 الدار ،بريوت( ترمجة سامل يفوت ، مدخل لقراءة فوكو: املعرفة والسلطة،جيل دلوز   - 41

 .69ص -68ص -57ص) 1987 ، املركز الثقايف العريب،البيضاء
 ) رجل اخرتاق احلواجز واحلدودأو الفيلسوف امللتزم ،عامل فوكو(فرنسوا دوس    - 42

 .168، ص1985 ،)2( العدد ،جملة املنار
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 ،)5( العدد،جملة املهد ، ترمجة عبد الواحد لؤلؤة)واألدباللغة (تزفيتان تودوروف    - 43
 . 30،ص1985ص

 .227 ص، مرجع سابق،ليأديث كريزو   - 44
 .21 ص، مرجع سابق، جنيالوجيا املعرفة،ميشيل فوكو   - 45
 .15 ص، مرجع سابق،صفاء صنكور جبارة  - 46
 .27 ص، مرجع سابق، حفريات املعرفة،ميشيل فوكو   - 47
 .165 ص، مرجع سابق،فرانسوا دوس   - 48
 .60 ص،مرجع سابق)  اخلطاب والنص، املصطلح النقديإشكالية( إبراهيم عبد اهللا  - 49
 .128 ص، مرجع سابق،حفريات املعرفة   - 50
  .163-162 ص، مرجع سابق،إبراهيمزكريا    - 51
 . 10 ص، مرجع سابق،جيل دلوز   - 52
 .128 ص، مرجع سابق، حفريات املعرفة،ميشيل فوكو   - 53
 .128 ص،املرجع نفسه   - 54
 .61 ص، مرجع سابق،) املصطلح النقدي اخلطاب والنصإشكالية( إبراهيمبد اهللا ع   - 55
 .35-31 ص، مرجع سابق، حفريات املعرفة،ميشيل فوكو   - 56
 .16-11 ص، مرجع سابق،جبل دلوز   - 57
 . 177 ص، مرجع سابق،ضياء رشوان   - 58

رصح له يف  القدرة املعرتف هبا مؤسسيا لشخص مبأهناتعرف الوضعية املؤسسية   )*(
 مما يعطي خطابه يف حد ذاته سلطة ، يستخدم لغة ذات رشعيةبأنمناسبات رسمية 

 .177 ص، انظر هبذا اخلصوص املرجع نفسه،ذات تأثريات عديدة
 .16 ص، مرجع سابق، جنيالوجيا املعرفة،ميشيل فوكو   - 59
 :انظر   - 60

 .277 ص، مرجع سابق، كريبدياإ  - أ  



 61  
 

 

 .169 ص،ابق مرجع س،فرانسوا دوس   -ب
 :انظر  - 61

 .17- 16 ص، مرجع سابق،نزهت حممود نفل الدليمي  - أ  
 جملة العرب ،ترمجة عامر بلحسن) األديبنحو سوسيولوجية للنص (بيريف زبام    -ب

 .18، ص1989 ،)5( العدد ،والفكر العاملي
 .17 ص، مرجع سابق، جنيالوجيا املعرفة،ميشيل فوكو   - 62
 . 11ص،املرجع نفسه   - 63
 .16 ص، مرجع سابق،نزهت حممود نفل الدليمي   - 64
 .17 ص،املرجع نفسه   - 65
 .166-165 ص، مرجع سابق،فرانسوا دوس   - 66
 .270 ص، مرجع سابق،اديث كريزويل   - 67
 ماجد أجراها مقابلة صحفية )اللسانيات وتظافر املعرفة(عبد السالم املسدي    - 68

 .93-92، ص1984 ،)12(دد  الع،األقالمالسامرائي منشورة يف جملة 
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  مفهوم قديم يف مضمونه،Crisis Management (*)األزمة إدارة أن يمكن القول

حديث يف تسميته وآلياته، فهو بعيد الغور يف عمق التأريخ وله وجوده الفعيل واملوضوعي 
 عىل صعيد العالقات أم األفراد بني اإلنسانية ذلك عىل صعيد العالقات أكانسواء 

 .)1(السياسية الدولية، بام جعلها ظاهرة معروفة وال سيام يف عرص توازن القوى االوريب 
 احد أو األزمة إدارةاملفهوم مل يتضمن تسمية إىل أن سياسية  الاألدبياتوتشري 

 أبعاد محل تسميات مغايرة عديدة، ذات إنام التعامل معها، أو األزمةمرادفاهتا كمعاجلة 
 احلنكة أو مجاعية، كاملهارة السياسية أم فردية أكانت سواء األزمةمرتبطة بقيادة 

 .)2( عبقرية القيادةأوالدبلوماسية 
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 الدمار أسلحة بعد ظهور إال باهتامم القاموس السيايس األزمة إدارةمفهوم ظ ومل حي
، عندما قال وزير الدفاع 1962 الصواريخ الكوبية عام أزمة أعقابًالشامل، وحتديدا يف 

 جمال للحديث عن اآلنمل يعد هناك بعد ( روبرت مكنامرا مجلته الشهرية األسبق األمريكي
 العديدة يف أبعادهًبعدها تطور املفهوم آخذا . )3()األزماتمعاجلة  عن وإناماالسرتاتيجية، 

 ونتائجها وأسباهبا الدولية األزمات أمهية ليشتمل عىل البحث يف األكاديميالرتاث 
 . الدوليةباألزمات السياسة اخلارجية وعالقتها أزماتودراسة 

ري التي بدأت يف ًالظاهرة اسبق وجودا من حماوالت تأصيلها النظ أن يتبني من ذلك
عىل بدايات التأصيل النظري أكثر من نصف قرن مطلع الستينيات، وعىل الرغم من مرور 

ًتعريفا حمددا إلدارة إال أن هلذا االصطالح،   حيظى باتفاق الدارسني مل يتبلور بعد، األزمةً
وتباينها يف   العالقات الدولية، اتسمت باختالف دالالهتاأدبيات التعريفات التي تناولتها وأن

ً التي تضمنتها، فضال عن عدم دقتها وغموضها واستخداماهتا غري األبعادالرتكيز عىل 
 إدارة مفهوم بأن، ويعلل البعض ذلك )4( املفهوم معاين عديدةأعطتاملتامسكة، بحيث 

 .)5()إدارته يشء ال يمكن إدارة( يبدو وكأنه إذً حيمل يف ثناياه شيئا من التناقض، األزمة
 جعلت وضع معايري حمددة لتصنيف ودراسة واألبعادذه التباينات يف الدالالت  هإن

، أهدافها سوى حماكمتها بداللة باإلمكانهذه التعريفات يشوهبا بعض الصعوبة، ومل يكن 
 كطريقة غري قارصة يف الكشف عن اجتاهات وإدارية تساومية أبعادوما تضمنته من 

ً قاسام مشرتكا نسبيا واإلدارة التساوم وأبعاد األهدافمضامينها، حيث تشكل دالالت  ً ً
، كام عكستها كتابات الباحثني، األزمة إدارة أهدافبينها، وهذا يقتيض استعراض جممل 

 اختلفت صيغ التعبري عنها، وأن ذات املضامني املتشاهبة قد تم دجمها األهداف أن علام
 :)6( كام يأيتاألهدافوكانت 

 . التقليل من نسبة تكاليفهاأو احلد من اتساع نطاقها وأجتنب قيام احلرب   - أ  
 .األزمةبيات التي تؤثر عىل سالمة عملية صنع قرار لحتييد الس   -ب
 . الوضع السابق لقيامهاإىل والعودة األزمةتسوية   -ج
 . حتت السيطرة واحليلولة دون تصاعدهااألزمةبقاء إ  -د
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 . تعريضها للخطرأوحية هبا دعم املصالح اجلوهرية للدولة وعدم التض  - ه
 .اآلخر إقناعه بقبول سلوك الطرف أومنع اخلصم من القيام بسلوك معني   - و

 املذكورة، يتبني مدى التداخل األهدافمن خالل التأمل الدقيق والتمعن يف حتليل 
 مثل هذا التداخل الذي إزالةالذي يشوهبا، بام ينعكس عىل عدم حتديدها بدقة، وبغية 

 :اآلتية الرئيسة األهداف إىل يمكن تنميطها اكتنفها،
 .جتنب قيام احلرب  - أ  

 .األزمةتسوية    -ب
 .حتقيق املصالح القومية  -ج

  التي يشكلاألهداف بآخر حتت هذه أوبشكل درج  تنفإهنا األخرى األهداف بقية أما
عدت التعريفات  ابتأو مدى اقرتبت أيىل إ الناجحة، فاألزمةًساسيا إلدارة أًحتقيقها معيارا 

 .؟ هذا ما سيتضح من خالل استعراضهااألهداف عن هذه األزمةاملوضوعة إلدارة 
 وختفيف حدهتا حتى ال األزمة الرصاع يف أحداثالسيطرة عىل ( :الكسندر جورج  - أ  

 .)7() احلربأو حد انفجار العنف الشامل إىلتصل 
حدهتا بشكل يستبعد معه حدوث  والتلطيف من األزمةاحتواء ( :هانز بيرت نيوهولد   -ب

 .)8()اشتباكات عسكرية عىل نطاق واسع
 منع الدولة املعادية إىل تشبه الردع ألهنا تسعى األزمة إىل أن إدارة أشار :اندريه بوفر  -ج

 .)9(من العمل العسكري
 السلوك الرامية إىل احليلولة دون تصاعد األزمة إىل مستوى أنامط(: عدي صدام حسني  -د

 .)10()م القوة العسكريةاستخدا
 رصاع شامل بتكلفة إىلالعمل عىل جتنب حتول النزاع (: )11(عباس رشدي العامري  - ه

  ). قيمة جوهريةأومقبولة ال تتضمن التضحية بمصلحة 
 ). بأقل اخلسائر املمكنةاألزمةحماولة اخلروج من (وكذلك تعريفه   

 من قبل احلكومات لكي تقلل األزمة عملية املامرسة للتحكم يف(: عبد املنعم سعيد  - و
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 .)12() حالة حربإىلمن فرص حتوهلا 
 القومية وجتنب األهدافحماولة للموازنة والتوفيق بني حتقيق (: )13( فيليب ويالمز  - ز

هي معنية يف جانب من جوانبها بفرض السيطرة (وكذلك تعريفه ) حدوث احلرب
 ).ور حدوثها احلالة الطبيعية فإىل وارجاعها األزماتعىل 

 نزاع ما عىل إقناع خصمه بصدق أطرافقدرة احد (: دواريت وفالتز جراف.أي.ج  -ح
ً جتنبا للمساس األزمةعزمه عىل تصعيد النزاع حلمله عىل الرتاجع عن تصعيد 

 .)14()بمصاحله
 مع اإلبقاء عليها يف الوقت ذاته يف حدود من اخلطر األزمةكسب (: كينرت وشوارتز  -ط

 .)15()يمكن حتملها من قبل كال الطرفنيواملغامرة 
 والعمل عىل توجيهها وإدارهتا بشكل حيقق األزمة إبقاء إىلالسعي  (بأهناكام عرفت   -ي

 أو األزمة اكرب بكثري من تلك التي يوفرها له جتميد أهنا مصالح يقدر األزمةملدير 
ًحلها حال هنائيا ً()16(. 

الثاين   اهلدفإىلناء تعريف وليامز، مل ترش مجيع التعريفات السابقة باستث أن يالحظ
، ال األزمة تسوية إىلالوصول  أن ، وربام وجد واضعو التعريفاتاألزمة إدارة أهدافمن 

، وليس األزمةحتقيق هذا اهلدف يعني حل  أن  عىل اعتباراألزمةًيشكل هدفا إلدارة 
 منها، بينام تعني اإلفادة دون ةاألزم قيامها، وبالتايل انتهاء أسباب، بل تفريغها من إدارهتا
 هذه وإدارة بمتغرياهتا واإلمساكقيادهتا وتوجيهها ( عىل وفق هذا الرأي األزمة إدارة

 بدفعها يف الطريق الذي يرغب األزمةاملتغريات وتشكيلها بالصورة التي تسمح ملن يدير 
 .)17()ي مصاحله وحيمأهدافه اخلامتة التي ينجز يف ظلها إىلتدفع فيه إليصاهلا  أن يف

 بداللة مهامهتا، حيث هتتم يف احد جوانبها األزمة إدارةوحدد تعريف وليامز مفهوم 
 حالتها الطبيعية لكي ال إىل األوضاع وإعادة األزمة املتخذة للسيطرة عىل باإلجراءات

 أساس عىل األزمة حل إىلً احلرب، فضال عن السعي إىلخترج عن زمام السيطرة وتؤدي 
 .ق محاية املصالح احليوية للدولةمقنع حيق
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 األزمة إدارة حماولة إىل األول جورج ونيوهولد والعامري يف تعريفه إشارةكام تعني 
ً قد تتضمن حربا حمدودة أهنا العنف الشامل، أوجتنب اتساع نطاق االشتباكات العسكرية 

 .األخرى، وهذا ما مل تذكره التعريفات أهدافهالتحقيق 
، )18( أكسفورد يعني السيطرة كام عرفها قاموس اإلدارةن مفهوم ًوانطالقا من كو

جورج وعبد املنعم سعيد ووليامز يف (اغلب التعريفات باستثناء تعريفات إىل أن نتوصل 
 بالسيطرة عىل املوقف األزمة إدارةأمهلت هذا اجلانب عىل الرغم من اقرتان ) تعريفه الثاين

 . فيهااإلدارية العملية أبعادعكاس ، بمعنى ان)19(كام يرى هنري كيسنجر
 أو احلفاظ عليها أو حتقيق املصلحة القومية أمهيةكام مل تذكر بعض التعريفات 

 بني جتنب احلرب وحتقيق األول كونه مزج يف تعريفه اآلخريندعمها، وينفرد وليامز عن 
 أولويةك ال تكون هنا أن املصلحة القومية ورضورة املوازنة يف حتقيق اهلدفني، بمعنى

 من وأوقات مرحلة من الفرص األزمة، ويأيت تأكيده من عد اآلخرألحدمها عىل حساب 
 انطلق العامري من رضورة إذاخلطر يف الوقت نفسه، بينام افتقرت التعريفات هلذا اجلانب، 

 ألنه رصاع شامل عىل حد تعبريه، إىل األزمةالقبول ببعض اخلسائر من اجل جتنب حتول 
 الناجحة ألحد اإلدارة، وتتمثل األزمات أثناء األطراف خسارة مجيع يسلم بحتمية

 بعد تسوية سلمية األزمة بأقل اخلسائر سواء جاءت هناية األزمة يف خروجه من األطراف
 للطرف أم بعد قيام حرب، ولكنه مل حيدد اخلسارة املتحققة بالقياس للمصالح القومية أو

 .اآلخر
 إرادة تطويع إمكانيةتزجراف نقف عند تركيزمها عىل وعىل ضوء تعريف دورايت وفال

 التالعب هبا عىل وفق املصالح القومية التي يبتغيها الطرف املقابل، وهذا أو اآلخرالطرف 
تعني التعامل مع متغريات  (بأهنا الرصاع إدارة بتعريفه ًأيضا حامد ربيع إليهما ذهب 

 تطويع آخر بمعنى )20() الرصاعرةإدا من يتوىل بأهدافاملوقف بقصد تطويع املوقف 
 الرصاع من حيث وإدارة األزمة إدارة وهنا يربز تداخل واضح بني ،اآلخرارادة الطرف 
 قد يتم إذة بينهام ليست جامدة بل مرنة، الفاصل احلدود فإن ومع ذلك ،هدف كل منهام

 مل يركزا عىل امأهن إال، األزمات إدارة االستخدام املحدود للقوات املسلحة يف إىلاللجوء 
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ال مشكلة يف  أن  باملساس باملصالح، بمعنىاألزمةجتنب قيام احلرب، بل ربطا تصعيد 
 . عندما تكون املصالح القومية بمنأى عن الرضراألزمةتصعيد 

ً تداخال بني األولكام تضمن تعريف دواريت وفالتزجراف وكذلك تعريف العامري 
النزاع حالة تكشف  أن اختالف املفهومني، ذلك، عىل الرغم من واألزمةمفهومي النزاع 

 طرف من القضاء عليه، وبالتايل ارتفع أيعن وجود خالف مستمر ومتصاعد مل يتمكن 
 إىل األزمة بينام تشري )21( رصاع إىل مستوى النزاع الذي يعني استمراره احتامل حتوله إىل

 .أكثر أوحالة تأزم يف العالقات بني دولتني 
 إدارة إىل ملحوظة من خالل النظر أمهيةشوارتز حتقيق املصالح القومية ويويل كينرت و

، والتعمد يف االبتعاد عن تسويتها، بشكل جيعلها يف حالة خطر )األزمةكسب  (بأهنا األزمة
 احلرب إىلتقوده  أن  عىل حتمل هذه املخاطر دوناآلخر مع اخذ قدرات الطرف ،مستمرة

 .بنظر االعتبار
التعامل  أن  وجتميدها وحلها، ذلكاألزمة إدارة بتمييزه بني األخريوينفرد التعريف 

  يتم عىل وفق ثالثة مستويات ال تشكل فيام بينها مرتادفات حلالة واحدة، ذلكاألزماتمع 
 جتميدها، بل لكل مستوى من أوً سابقا أوضحنا كام األزمة ال تعني حل األزمة إدارةأن 

 مرتبطة األزمة إدارة فإن األساس، وعىل هذا اآلخر عن ًهذه املستويات معنى خيتلف متاما
 كانت تتوفر له مصالح اكرب من املصالح التي توفرها له املستويات فإذابمصالح مديرها، 

 إغفاله جتميدها، والذي يؤخذ عىل هذا التعريف أو األزمة حل إىل، فال داعي األخرى
 .األخرى األزمةألهداف 

 مفهوم املساومة إضافة من خالل آخرً بعدا األزمة  بعض املفاهيم إلدارةوأعطت
Bargaining ختفيفها والعمل أو األزمةً، حيث عنت كال من عمليتي تصعيد حدة إليها 

 بمعنى القيود التي ترد أو حد استخدام القوة العسكرية، إىلمن اجل تسويتها كي ال تصل 
 .)22( يف العالقات الدوليةاإلكراهيعىل عملية ممارسة الضغط 

 منع دولة معادية من اختاذ إىل بالردع الذي هيدف األزمة إدارةوشبه اندريه بوفر 
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 موقف، باختاذ جمموعة من إزاء الرد أومنعها من العمل  (أو أسلحتهاالقرار باستخدام 
ً التي تشكل هتديدا كافياواإلجراءاتالتدابري  ، ويقترص هذا التشبيه عىل بعد واحد )23()ً

 جعلها حالة وسطية بني السلم واحلرب، بمعنى تأكيد بعدها إذ، األزمة إدارةمن بعدي 
 .)24( بعدها اهلجوميوإغفالالدفاعي 

التعامل : (ًفضال عن التعريفات السابقة هناك تعريفات اتسم بعضها بالعمومية مثل
 العلمية، وجتنب سلبياهتا باألدوات عند حدوثها والعمل عىل التغلب عليها األزمةمع 
 وأنواعها العلمية األدوات مل حيدد هذا التعريف طبيعة إذ، )25()ستفادة من اجيابياهتاواال

 اآلخر من االجيابيات، بينام اهتم بعضها واإلفادةالتي يكون بمقدورها جتنب السلبيات 
 فن األزمة إدارة أن  وسامهتم الشخصية عىل اعتباراألزمة إدارة وعنارص فريق أفرادبسلوك 

، )26(األزمات  وقوعأثناء ثابتة بحيث ال هتتز بأعصاب يتحلون أشخاصه عىل تعتمد ممارست
ً بوصفه فنا من جانب وعلام من اإلدارة مفهوم أبعادويركز مثل هذا التناول عىل احد  ً

، حيث يتطلب قدرات ومهارات فنية خاصة لوضع املبادئ واحلقائق موضع آخرجانب 
 .)27(التنفيذ

 مفهوم إىليستند  أن  البداألزمةعريف جامع إلدارة وضع تإىل أن نخلص من ذلك 
 والسياسة، آخذين بنظر االعتبار اختالف اإلدارةالصلة وثيقة بني  أن ، ذلك(*)اإلدارة

، وبناء عليه Politque Fait عن الواقعة السياسية Administration Fait اإلداريةالواقعة 
 اإلجراءات باختاذ أحداثهاالسيطرة عىل ، واألزمات علم تسوية أو فن بأهنايمكن تعريفها 

 مستوى استخدام القوة العسكرية مع احلفاظ عىل املصالح إىلالتي حتول دون تصاعدها 
 .القومية

 
 اختلفوا أهنم إال وظائف عديدة، اإلداريةللعملية  أن  عىلاإلدارةاتفق املختصون بعلم 

وخدمة ألغراض البحث تم االعتامد عىل ثالث وظائف . )28( بعض تسمياهتاأويف عددها 
التخطيط، كام القيادة، اختاذ القرار، :  هياإلدارة حظيت باتفاق عدد كبري من علامء أساسية
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)  وكفايتهادقة املعلومات (إليهاً، مضيفا )متطلبات( الباحث عىل هذه الوظائف تسمية أطلق
ًبوصفها متطلبا رضوريا لإل  .ة لألزمات، وفيام يأيت وصف هلذه املتطلباتدارة الناجحً

 

 تكوين فرق خاصة إىل املتأزمة باألطراف دفعت األزمات املتزايدة إلدارة األمهية إن
ً منطلقة من مستويات قرارية عليا يف الدولة، تبعا خلطورة التهديدات التي األزماتإلدارة 

، وتتخذ هذه الفرق شكلني األزمات أوقات االستجابة الرسيعة يف إىلاجة تواجهها واحل
 الذين حيتلون مواقع القيادة، األشخاص مؤقت، يتكون الثابت من واآلخراحدمها ثابت 

 إىل الفورية، وعند تسويتها تعود األزماتبينام هتتم الوحدات القرارية املؤقتة بالتعامل مع 
مع الفريقني هيئات وجلان تضم مجيع التخصصات لألزمة ، وترتافق )29(وضعها السابق

 أسباب، جلمع املعلومات وتنسيقها وحتليلها للوقوف عىل )30(اإلعالمينيبام يف ذلك 
 نوايا اخلصم إدراك، وحماولة أطرافها وطبيعتها وما تعكسه من تفاعالت عىل األزمة

توصيات التي ال تتعارض ًوسلوكه ومدى االختالف معه، فضال عن تقديم املقرتحات وال
 من الصياغة اإلدارةّ الذي يمكن فريق األمر، )31(مع مصاحلها القومية وأمنها وسياستها

 .الدقيقة لقراراته
 بتشخيص نوعية املشكلة وتقويم املوقف الدويل وفحص األزمة إدارةويقوم فريق 

 عن املوقف كافة، ، والبحث عن البدائل املتوفرةاألحداثواختبار املعلومات الواردة عن 
 البديل الذي الستخراج االختبار الشامل لنتائج ومضامني البدائل املمكنة كافة، إىل إضافة
ً قياسا باخلسائر، وتنفيذ القرارات األرباح نسبة من وأعىل لزيادة القيم إمكانية أعىليوفر 

 .)32(ومراقبة نتائجها
 والتجربة املشرتكة وحتليه بالعلمويتوقف نجاح القيام هبذه الوظائف عىل سامت الفريق 

ًوفن ممارسة السلطة واحرتام املسؤولية، فضال عىل وضوح تنظيم خطوط السلطة، 
 .)33(اإلدارة الرئيسة يف األدواروانعدام املنازعات بني شاغيل 

 مكونة ثالثة اجتاهات، أوهلا اإلدارة تباينت اآلراء حول حجم فريق آخرعىل صعيد 
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 مدير إىلحتتاج ) أخرى إدارةكأية  (األزمة إدارة أن ً مؤكدا،أفرادها  تقليص عددإىليميل 
 يعني تعدد القوى األزمة تعدد مديري بأنً معلال ذلك )34( تعرضت للفشلوإالواحد 

 املالئم لكل منها، ويكون من نتائج حالة االجتاه يف األزمةالضاغطة التي حتاول توجيه 
 للخطر، أطرافها تطورها احلاد بام يعرض أوودها،  ومجاألزمة توقف أماتعادل هذه القوى 

  تقليص املناقشات الواسعة جراء ضيق الوقت وشدة التهديد ورسيةإىل االجتاهوهيدف هذا 
 . املشرتكني فيهااألشخاصاملوقف، وهذه االعتبارات ال يمكن تنفيذها دون حتديد عدد 

، هبدف تعميق املناقشات األزمة إدارة فريق أعضاء زيادة عدد إىل الثاين االجتاهويميل 
 منها االجتاه هذا إىل اختيارات دقيقة، ولكن ثمة انتقادات وجهت إىلوضامن الوصول 

 الرسعة يف اختاذ القرار األزمة إدارةالتباطؤ يف اختاذ القرار وتنفيذه ومتابعته، بينام تتطلب 
لالعلمية، وذلك ألن  املتعلقة به، كام توصف هذه الفرق بعدم االنسجام واواإلجراءات

 اإلدارة ضعف االهنامك يف إىل يؤدي األشخاص جمموعة كبرية من إىل األزمة إدارة إسناد
ً فضال عن شيوع االنقسامات يف الرأي بشكل يمنعها من ،وضياع الوقت وتشعب اآلراء

ضغط الوقت والتهديد ال يسمحان بانتشار سلطة  أن ، بخاصة)35( األفضلاختيار البديل 
 األوقات من كثرهتم والسيام يف أفضل الفرق أعضاء قلة عدد فإن، لذا األزمةقرار صنع 

، بينام األزمة إدارة العام السائد هو تويل جلنة صغرية واإلجراء، )36(األزمةاحلرجة لبداية 
 .)37(يقود رئيس الدولة عملية اختاذ القرار وتوجيهها

، فقد اختذت اإلدارةحيدد فاعلية  ال األفرادعدد  أن  الثالثاالجتاه أصحابظن وي
ً فرقها متباينا ومل ينضو حتت قاعدة معينة، واستنادا أفرادقرارات فاعلة وكان عدد   األثر إىلً
 يف رسم النهاية السلمية لألزمة الكوبية البالغ عدد األمريكياالجيايب الواضح للفريق 

 إدارةعدد املثايل ألعضاء فريق ال أن ًشخصا، رأى اخلرباء) 15(املسامهني يف صنع قراراهتا 
ً يعد عددا أشخاص) 10-5(أن يظن ًشخصا، وهناك من ) 15-12( يرتاوح بني األزمات

العدد حمدود وليس  أن ، من ذلك يتضح)38(األزماتً ما تناسب طرديا مع نوعية إذاًمثاليا 
 .ًثابتا

ق رئيس  صانعي القرار بفرق عمل متتاز بذهنية حادة لرتافإحاطةوشاعت ظاهرة 
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 ألزمة كوبا، وذلك األمريكي القومي األمن جملس إدارة، كام يف األزماتالدولة يف حالة 
 نفسية لتأدية أجواءًخلربة هذه الفرق يف استثامر الوقت استثامرا أمثل، وقدرهتا عىل خلق 

ً، فضال عن القناعات املشرتكة التي ختلقها مداوالهتم األزمة إدارة مساندة يف أدوار
ً ينتج عنه تضامنا فرقيا يقف يف وجه اآلراء بإمجاعاه العفوي نحو تفسري حيظى واالجت ً

 ال تقدم خيارات إداريةالفرق غري املرتبطة بالرئيس بروابط إال أن ، اإلمجاعاملنشقة عن 
مالئمة مقارنة بتلك املرتبطة بالرئيس، ومن مجلة االنتقادات املوجهة لفريق العمل الذهني 

املخاطر املرافقة للبديل املفضل  أن  فحص تفصييل للبدائل املتوفرة، كاماءبإجرعدم قيامه 
ًال حتظى بانشغاهلا، فضال عن عدم توظيف طرائق كفوءة للبحث عن معلومات تساعدها 

 وإجراءات، بسبب ابتعادها عن العمل يف ظل سياقات األفضل البديل إىليف الوصول 
 .)39(ية باملعلومات املعناإلدارات أساليبًتقليدية، خصوصا 

 

  العمليات التي متارسها املؤسسات السياسية يف الدول بوصفهأهميعد اختاذ القرار من 
 يقوم املركز القراري يف الدولة باختيار البديل املناسب من إذ. (*)األساسيةاحد وظائفها 

 الدولة ومحاية أهدافك هبدف حتقيق بني البدائل املتاحة ووضعه موضع التنفيذ، وذل
 احتواء التوترات من خالل اختاذ األحيان يف كثري من األهدافمصاحلها، وتقتيض تلك 

قرارات عادية يتم  (بأهنا التي تعرف األزمةسلسلة من القرارات يطلق عليها قرارات 
ظروف العادية يتوافر لصنعه يف ال أن ًصنعها يف ظروف استثنائية تؤثر سلبا عىل ما ينبغي

 حتليل هادئ، وصياغة بدائل متأنية ومفاضلة مرتوية بني هذه البدائل أومن بيانات كافية 
 السياسية الدولية تعد من األزمات، وهي يف حالة )40() من بينهااألفضل البديل الختيار

 ألهدافوا بصفتها السياسية (*) القراراتأنواعالقرارات السياسية اخلارجية املتميزة عن بقية 
 انجازها خدمة للنظام السيايس القائم وراءها، لذلك فهي تشرتك مع إىلالتي ترمي 

 :)41(القرارات السياسية من حيث دالالهتا احلقيقية التي تعني
 .الواقع) معانقة (إىل جانب السلطة يتجه  عمل إرادي من  - أ  

ًافرتاض وجود مشكلة معينة حتددت زمانا ومكانا   -ب ً. 
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 الواقع إىل) األهداف( املجرد اإلطارعن إرصار السلطة عىل التحول من يعرب   -ج
 ).املشكلة(

 التنظيمية مع عملية األطر تشرتك يف الكثري من (*)األزمةعملية اختاذ قرار  أن ومع
 ختتلف عنها يف جماالت عديدة، نابعة من أهنا إالاختاذ القرار يف احلاالت االعتيادية 

 املميزة التي تنعكس بدورها عىل هيكل عملية اختاذ القرار  وسامهتااألزمةخصوصية 
ً بالرسعة واملركزية والرسية فضال عن سعيها لتحقيق األخرى، والتي تتسم هي (**)فيها
 األزمة وحتقيق اكرب قدر ممكن من االستعداد ملواجهة خماطر أهدافها قدر ممكن من أقىص

 يتم يف ظروف اضطرارية األزمة القرار يف اختاذ أن ، ذلك)42(وحماولة التخفيف من حدهتا
 غري متوقعة مل أخطارمتتاز بضيق الوقت واملباغتة ونقص املعلومات وقلة البدائل ملواجهة 

 يعمل صانعو القرار يف مثل هذه الظروف التي تسود فيها املخاطر إذ بعد، أبعادهاتتضح 
ة وعدم التأكد والشك يف والشكوك، حيث يتزايد الشعور باالستعجال واحلسابات اخلاطئ

 ضعف االستجابة للمتغريات املذكورة والسيام الوقت يؤثر فإنقابليات العدو، لذلك 
 انتهاج إىل املطلوبة، مما يقود اإلجرائيةعىل تقدير صانع القرار للموقف واختاذه للخطوات 

 أو ظهور احتاملية واضحة للحرب، أو األزمةسلوك قد يكون من نتائجه تصاعد حدة 
ًقدرات اخلصم خصوصا عندما يستهدف التهديد  تركيز االهتامم عىل التهديد دون تقدير

 اختاذ قرار باستخدام إىل من قيم الدولة، وهبذه احلالة ربام يلجأ صانع القرار أساسيةًقيام 
ًالقوة عىل الرغم من معرفته بعدم جدوى ذلك قياسا بقدرات خصمه، وبالتايل فشله يف 

، كام تقلل املباغتة من احتاملية ظهور املوقف )43(أهدافه املستوى الذي حيقق إىل األزمةنقل 
 .)44(ً خمطط هلا مسبقاأوبشكل طوعي كاستجابة روتينية 

 فإنتعيق هذه اجلوانب فاعلية صانع القرار يف تقديره للموقف، لذلك  أن وحيتمل
 القرار السيايس، كام ختاذال املألوفة لإلجراءاتً تتطلب حركة رسيعة وجتاوزا األزمة إدارة

، )45() البدائلصياغة احتامالت احلركة والتنويع يف تقييم(تقتيض الدقة يف مجع املعلومات و
 اإلجراءات وبيان ارتباط طرق صناعة القرار مع نوعية واإلجراءاتوفحص القرارات 

غوط ً، فضال عن التغلب عىل الصعوبات والضاألزمةالالحقة، وتأثرياهتا عىل تصعيد 
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ًوضيق الوقت، وما يستدعيه من رد رسيع جتنبا لنشوء خماطر جديدة يف حالة بطء رد 
 القرار، ألن الرسعة الختاذ الوقت الكايف إتاحةال يكون ذلك عىل حساب  أن الفعل، عىل

 وبذلك )46( التهور الذهني الذي ينعكس بدوره عىل نوع القرار املتخذإىلالشديدة تقود 
 .(*) من القرارات السياسية غري املربجمةاألزمةرات قرا أن يمكن القول

 عىل ضوء حميطها املادي األزمة البد من بناء عملية اختاذ قرار األساسعىل هذا 
 األزمةواملعنوي، واخذ املتغريات الداخلية واخلارجية ومدى املالءمة مع جمريات 

 واستيعاهبا وحتديد مسارها األزمة قصوى يف فهم أمهية باألزمةباحلسبان، فللبيئة املحيطة 
ً فضال عن حتديدها ملسارات صناع وإفرازاهتاوتوقع مستقبلها وتوجهات نتائجها 

 اختيار بدائل فإن نجاحه، لذلك أو، فشله إضعافه أو وبالتايل تقوية القرار ،)47(القرار
 ما تغريت هذه الظروف، ويمكن حتديد املؤثرات إذامواجهة املوقف تكون غري مالئمة 

 :)48(التي ختضع هلا وحدة اختاذ القرار عند قيامها باختاذ قراراهتا باآليت
 . الدوليةأواملتغريات اخلارجية   - أ  

  . املحليةأواملتغريات الداخلية    -ب
 البيئة اخلارجية املتمثلة بالظواهر والعوامل أو اخلارجي اإلطارحيث تضع مكونات 

حتديدات صانع القرار للخيارات املتاحة واختاذه القرار ً والدولية قيودا معينة عىل اإلقليمية
، وتنبع تأثريات املحيط الدويل من طبيعة النظام الدويل كاهليكلية وتوزيع )49(املطلوب

القوة واملوقع اجلغرايف لألزمة وتأثرياهتا عىل مصالح الدول العظمى وضغوط املنظامت 
 أو باعتبارها مدخالت لعملية صنع ةاألزم أطرافالدولية، ووضع الدول املتحالفة مع 

 .عدم صنع القرار
 هناك جمموعة متغريات فإن البيئة التي نشأ فيها صناع القرار، أو الداخيل اإلطار أمام

مادية واجتامعية وذاتية متعلقة بصناع القرار أنفسهم، مؤثرة يف املسؤولني عن صناعة 
لدويل، فعىل سبيل املثال حيدد شكل القرار، وختتلف هذه البيئة باختالف دول املجتمع ا

النظام السيايس يف الدولة ومستواه احلضاري فاعلية البيئة الداخلية وتأثريها يف صنع 
 عىل البيئة الداخلية من حيث طبيعة األزمةًالقرار السيايس، فضال عن اعتامد تنفيذ قرار 
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ًلة برشيا وعسكريا القيادة واستقرار النظام السيايس ومدى شعبيته ومقومات قوة الدو ً
ّ تكيفت مع الغايات بصورة عقالنية إذا تعطي القدرة القومية املتاحة إذًوجيوبوليتيكيا، 

 .)50(األزمات أثناءًزمخا يف الفعالية السياسية 
 بوصفه احد املتغريات املؤثرة يف تشكيل السلوك ،(*)األزمةإلدراك املوقف يف  أن كام

ًالدويل دورا مؤثرا يف السلوك  وحدة اختاذ القرار عىل أو السيايس اخلارجي لصانع القرار ً
 لذلك حظي هذا ،)51(اإلدارةحد سواء، برصف النظر عن حجمها ومرتبتها يف سلم 

 ،ًأحياناًاجلانب باالهتامم انطالقا من كون تشكيل القرار السيايس ال يستند حلقائق املوقف 
 عىل اإلدراكه من قبل القادة، وال يقترص ًبل يتحدد وفقا إلدراكه واملتغريات املؤثرة في

 هو عملية شاملة وإنام فحسب، األزمة عىل مرحلة معينة من أو احد متغرياته أواملوقف 
 )52( الصورة اجلديدة لعنارص املشكلةأومتجددة ختضع ملسارات التدفق يف املعلومات 

 أوالسيام الطويلة  يف احلاالت التأزمية واألوضاعصناع القرار يدركون إىل أن ويشار 
 األمور خيتلف عن احلاالت االعتيادية، فندرة املعلومات، وتعقد بأسلوباالضطرارية 

 لدهيم، وبالتايل يكونون ضحية سوء اإلدراك وظيفة إرباك إىل البدين تؤدي واإلجهاد
 مواقف بذاهتا دون التأكد من جدوى االنحياز إىل واالنحياز اإلدراكالفهم وقصور 

 ، مؤكديناألزمات أثناء اإلدراك عدم صحة اجلزم بقصور إىلبينام يشري البعض ورشعيته، 
 املوقف إدراك وتتأثر عملية )53( حتث عىل التفكر اخلالق والنشاط الذهنياألزماتأن 

ً عقائدي يكون حارضا إطاربقيم وعقائد صاحب القرار، حيث تواجه املواقف من خالل 
ميول صانع القرار واستعداداته وتعصباته تؤثر يف طريقة  فإنيف عملية اختاذ القرار، لذلك 

أثر انتقاءاته ً، فضال عن تإدارهتا يف وأسلوبه للموقف وتفسريه لالزمات السياسية إدراكه
 .)54(ه السابقة وتوقعاته عن الشؤون الدوليةدراكاتإللبدائل املتاحة ب

 واملفاضلة بني األزمة  قراروأنحرية اختيار البدائل غري مطلقة،  أن من ذلك يتبني
 ما األزمة إدارة أن  كوباأزمة أثبتتالبدائل ينبع من شخصية القائد ونوازعه النفسية، فقد 

، حيث يتحدد األزمة إدارة القائد وخصائص فريق أوزالت ختضع ملتغري شخصية الزعيم 
 أن  عىل وفق مالمح تلك الشخصية وخصائص الفريق، لذا يالحظاألزمة إدارة أسلوب
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 ينصب عىل شخصية صانع القرار وعقيدته السياسية ومذهبه األزمات إدارةالرتكيز يف 
 .)55(الديني وغريها من العوامل املسامهة يف تشكيل مواقفه من القضايا

 عىل األزمات الدقيق واملتكامل للموقف مديري اإلدراك يساعد آخرمن جانب 
 لالزمة، وكذلك يف تأدية دراكهإ من خالل التدخل يف عملية اآلخرالتالعب بالطرف 

 :)56(اآلتيةالوظائف 
 .التالعب باملتغريات  - أ  

 .األدواتاختيار    -ب
 . املتحكم باملوقفاألساساكتشاف املتغري   -ج

، فستكون عواقب ذلك األزمة كان صانع القرار ال يمتلك الوعي الكيل بأبعاد إذا أما
 رجال دولة من الطراز إىل بحاجة زمةاأل اختاذ قرار فإنوخيمة كقيام احلرب، لذلك 

 والقدرة عىل حتمل املسؤولية واإلرادةالكارزمي، يتسمون باخلربة واملعرفة والثقة بالنفس 
وعدم التهور يف اختاذ القرار احلاسم، وعىل درجة عالية من اليقظة واحلذر يف احلصول عىل 

  ذلك،)57( البديل املناسبإىلً ودراستها بموضوعية وصوال باألزمةاملعلومات ذات الصلة 
 . قبل وقوعهااألحداثعملية اختاذ القرار تتطلب املوهبة والقدرة عىل االسترشاف وتوقع أن 

 ومتابعته  تتطلب رسعة اختاذ القرار وتنفيذهاألزمات إدارة أن تبني من العرض السابق
 .وتقويمه

 

علومات الالزمة عنها، ملا هلا من دور مؤثر يف  مجع املاألزماتيقتيض التعامل مع 
 لقدرات ونوايا بعضهم األزمة أطراف، حيث تتوقف العمليات التي جيرهيا األزمة اجتاه

 األساسية، لذلك عدت املعلومات اخلطوة األزمةعىل ما يتوافر من معلومات عن موقف 
 معلومات تتسم إىلتناد  يتطلب االس)اإلدارة أي( نجاحها وأن، األزمة إدارة يف األوىل

 اإلدارةبالدقة والشمولية والكفاية، فالدقة والكفاية تساعدان يف حتديد سلوك فريق 
ً ختفيفا حلدته، بينام ينتج عن قلة أوًواختاذه القرار املناسب سواء كان تصعيدا للموقف 
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 عن قلة ً، فضالوإمكانياته عدم دقتها سوء تقدير إلرادة اخلصم أو انعدامها أواملعلومات 
، لذلك يلجأ يف حالة نقص )58( صحيحةأحكامًعدد البدائل بام يؤثر سلبا يف اختاذ 

 سابقة، وموقفه السيايس أزمات مؤرشات غري مبارشة كسلوك اخلصم يف إىلاملعلومات 
الداخيل، ودرجة حريته يف اختيار بدائله، لكن ثمة مشاكل يف االعتامد عىل هذه املؤرشات 

املبالغة يف كثرة  أن  كام)59(األزمة إدارة فشل إىلبب خطأ يف التقدير قد يقود  تسأهنا أبرزها
ً، بل قد حتول دون استثامر عامل الزمن استثامرا مثاليااإلدارةاملعلومات ال يعني نجاح  ً. 

 ثالثة صناع القرار يفرسون املعلومات عىل وفقإىل أن وبصدد تفسري املعلومات يشار 
 : )60(عنارص مرتابطة هي

 .منظوماهتم العقائدية -1
 .توقعاهتم -2
 .األزمةاالسرتاتيجية السابقة لوقوع  -3

 ً وقدم روبرت جريفز ستة مؤرشات عىل استيعاب صانع القرار للمعلومات، مؤكدا
يصاحب عملية استيعاب املعلومات  أن  يمكناإلدراك سوء أوبعض التشوهات أن 

مستقبل املعلومة، بينام اهتمت  عىل األوىلوتفسريها، وقد ركزت املؤرشات اخلمسة 
 :)61( بمرسلها وكام يأيتاألخرية

 كانت ثقة صانع القرار هبا إذايزداد تأثري املنظومة العقائدية عىل تفسري املعلومات  -1
 . يف حالة قلة املعلومات املتناقضة معهاأوعالية، 

 . اجلاريةاألحداثاملعلومات اجلديدة يتم تفسريها عىل ضوء  -2
 . اجلاريةاألحداثهبات التأرخيية يف تفسري استخدام التشا -3

 فإن مل تنسجم وإذاتفرس املعلومات اجلديدة لكي تنسجم مع العقائد القائمة،  -4
 . من تغيري العقائداألدنىتفسريها يتم بحيث تتطلب احلد 

 .الرسائل القادمة جيري تفسريها لكي تتوافق مع الرغبات والتوقعات -5

 نواياه بطريقة أرسل بأنه، فقد يزعم اإلدراكسوء يشكل مرسل املعلومة احد مصادر  -6
 . تم نقلها بطريقة غري آمنةأوواضحة للمستقبل، يف حني تكون املعلومة غامضة 
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صناع القرار يستبعدون التفسريات املتناقضة مع عقائدهم ورغباهتم  أن آخربمعنى 
 أن لذي جيبوتطلعاهتم بشكل جيعل تفسرياهتم مشوبة بنظرة شخصية ضيقة، يف الوقت ا

 رؤية نقدية إىلًتتسم فيه عملية تقويم وتفسري املعلومات املتوافرة باملوضوعية استنادا 
 .اآلخرشمولية من منظورات متعددة هبدف الكشف عن التباينات يف موقف الطرف 

 ما أوًاستقاء املعلومات كثريا ما يأيت من قنوات علنية إىل أن  يشار آخرعىل صعيد 
 واخلطب الرسمية واملناقشات اإلعالمكأجهزة ) ات البيضاء املرشوعةالقنو(تسمى بـ 

من املعلومات يمكن % 90إىل أن الربملانية والعروض العسكرية، حيث تذهب الدراسات 
 كاألقامر التجسس وأجهزةكام تشكل اجلاسوسية . )62(احلصول عليها من هذه املصادر

 أمهيةمن ذلك تتضح . لمعلوماتالصناعية والطائرات وغريها مصادر رسية مهمة ل
 . من مستجداتاألزمة التي تعتمد عىل ما يتوافر منها وما يرافق األزمةاملعلومات إلدارة 

 

، تلك العملية التي أبعادها عىل عملية التخطيط بجميع األزمة إدارةيتوقف نجاح 
، فهي ال تعدو يف دافلألههتتم بالدراسة املسبقة للقدرات احلقيقية والتحديد الواضح 

 الناجحة اإلدارة فإن مواجهة املستقبل بخطط منظمة، لذا إىلًجوهرها كوهنا تدبريا يرمي 
، وتشتمل )63( خطة واضحة ودقيقة وسابقة عىل عملية التنفيذإىللألزمة تقتيض االستناد 

 :(*) اآلتيةعىل املفردات 
 .األزمة إدارة أهدافحتديد  -1
 .األزمة عن تواإلحصائيامجع البيانات  -2
 .وضع جمموعة من اخلطط البديلة واالختيار بينها -3
 . خطط فرعيةإىلتقسيم اخلطة الرئيسة  -4
 .متابعة اخلطة وتقويمها -5

، وذلك )64(أدواهتا من أداة أهنا ظن البعض األزمة إدارةوألمهية عملية التخطيط يف 
 مما يساعد صانع القرار تقليل االرتباك يف تصور املوقف، أبرزهاآلثارها الواضحة التي من 

إىل أن  تشري اإلدارة علم أدبيات أن وبام. عىل االستجابة الصحيحة يف املواقف املتأزمة



 85  
 

 

 إدارة نجاح إمكانية فإنالتنبؤ واالستعداد للمستقبل يشكالن جوهر عملية التخطيط، 
ون ً التي خيطط هلا مسبقا، عىل الرغم من كاألزمات وفاعليتها تزداد يف حالة األزمة

ًالتخطيط املسبق ال يضمن نجاحا حتميا، بسبب استناد اخلطط املستقبلية   التنبؤ املعني إىلً
 عىل األزمة إدارة اعتامد فإن، لذلك )65(ًيصدق دائام أن بمخاطبة املستقبل، لذلك يندر

 من اإلفادةوتشكل . التخطيط املسبق تعرتيه نسبة من اخلطأ البد من وضعها يف احلسبان
 السابقة األزمات الدراسات العلمية عىل إجراء أو األزمات إدارةالسابقة يف اخلربات 

ًعامال مساعدا عىل ترشيد   اخللل التي أوجه حأصال الالحقة، من خالل األزمات إدارةً
 أزمات عىل مواجهة األزمة إدارةًتظهر يف جهاز صنع القرار، فضال عن حتسني قدرة فريق 

 يتوقف عىل األزمة إدارةنجاحها يف إال أن لتخطيط البالغة  عملية اأمهيةاملستقبل، ومع 
 :)66(عوامل عديدة

 .واإلحصائياتدقة البيانات  -1
 . يف تنفيذ اخلطةاألزمة إدارةكفاءة فريق  -2
 . اخلطةإعداداملشاركة يف  -3
 .مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ -4

 
 أن ، ويبدواألزمة معينة إلدارة أساليبيف حتديد تباينت آراء املفكرين والدارسني 

 :إىلهذا االختالف يعود 
 .إدارهتا وأساليب األزمة إدارة أدواتصعوبة التمييز والتداخل الكبري بني   - أ  

 طرائق بذاهتا يمكن تطبيقها عىل مجيع أو أساليبإنكار بعض الطروحات وجود    -ب
 أزمةوتباين ظروفها ونمطها، فكل  الدولية، وذلك الختالفها األزمات أنواع

 نابعة من شخصية القائد أو أن األساليب، )67( وأساليبها اخلاصةأدواهتاتفرض 
 استخدام جمموعة منها يف الوقت نفسه أو تنويعها أو املفاضلة بينها وأنًساسا، أ

 .)68(األزمةيرتبط باخلصائص القيادية إلدارة 
 يف غري األحيان وردت يف كثري من إذ، لوباألساالستخدام غري العلمي ملفردة   -ج
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، بل يستشف منها األزمة إدارة أدواتتعني الطريق التي تدار هبا  أن مواطنها، ودون
ًمعان بعيدة عن ذلك، فضال عن استخداماهتا املزدوجة، فتارة تأيت باملعنى الذي  ٍ

 .(*) نفسهااألدوات، وأخرى بمعنى األدوات إدارة كيفية إىليشري 
 اإلدارة أسلوبإىل أن  عىل سبيل املثال من يشري األزمة إدارة أدبياتالحظ يف لذا ي

 اإلشارة، بوصف Signals اإلشارات التي تستخدم هبا Techniquesيرتبط بالكيفية 
 الفكريتني األزمة إدارة، بينام عد آخرون مدرستي )69()األزمة إلدارة األساسية األداة(

 باحلل السلمي األزمة إدارة األوىل تعادل املدرسة إذارة،  متناقضني لإلدأسلوبنيبمثابة 
 األزمة احتامالت وإزالة نجاحها يعتمد عىل السيطرة عىل املوقف، وأنللمواجهة القائمة، 

 بمنظورها حدث مريض خطري البد من هتدئته فاألزمةًكافة جتنبا للمخاطر اجلسيمة، 
 هي اخلصم األزمة، وهنا تكون )املوت (إىل بالرسعة املمكنة حتى ال يتفاقم ويؤدي وإهنائه

 يتوقف عىل األزمة أطراف مصري فإن، وبذلك أخطارها يشرتكون يف مسؤولية وإطرافها
 املدرسة الثانية أما. )70(سلوكهم املتبع والذي حيتم املراعاة املتبادلة ملصاحلهم وتأكيدها

 إجبارهدفه ) مترين يف الفوز( بأهنا األزمة بتفسريها إلدارة األوىلفتقف عىل النقيض من 
 يف هذه املدرسة األزمةاخلصم عىل الرتاجع والتنازل عن بعض االمتيازات، وال تشكل 

ًعارضا مرضيا، بل فرصة لزيادة املكاسب، وعليه ينصب الرتكيز عىل اخلصم دون  ، األزمةً
 اآلخر سلوك بعضهم البعضيف  التأثري أطرافها قيام منافسة رشسة حياول إىلبام يؤدي 

 .)71(أهدافهم املخاطر كافة طاملا حتقق أشكالوتوجيهه، وقبول 
 احلرب الباردة بني الواليات املتحدة أثناء األزمات إدارة أساليب إىل إشارةويف 
التهديدات  أن  صربي مقلدإسامعيل الدكتور أكد واالحتاد السوفيتي السابق، األمريكية
 األزمات إدارة اعتمدها سلوك هاتني الدولتني يف  التياألساليببرز أ كانت من واالبتزاز

 .)72(الناشبة بينهام
 أوهلام، أسلوبني إىل األزمة إدارة أساليب تصنيف إىلويميل الباحث مصطفى علوي 

 التحركات التوفيقية، ويعرب أسلوب، وثانيهام اإلكراهية التحركات الضاغطة أسلوب
عن املصلحة ) مادية، لفظية( اتصالية رىوأخ رئيسة إجراءات املكون من األول األسلوب
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 اإلجراءات، حيث يتمثل بجميع األزمةالذاتية وهتميش املصلحة املشرتكة ألطراف 
 تصعيد املوقف هبدف التأثري يف خيارات اخلصم لصالح خيار يتفق مع مطالب إىلالرامية 

، ًالطرف الضاغط، بجعله يتخىل عن سياسته ومطاليبه خوفا من تطورات املوقف
 التحركات الفعلية التي تزيد من درجة عنف سلوك الدولة إىل الرئيسة تشري فاإلجراءات

 أماجتاه اخلصم، كفرض احلصار، وحتشيد اجليوش، وقطع العالقات الدبلوماسية، 
 أهنا، بمعنى األزمة أطراف لنقل النوايا بني إشارات االتصالية فهي عبارة عن اإلجراءات
 .ر والتهديد باستخدام القوة وغريها مادية، كالتحذيإجراءات

 التعاييش التوفيقي عن االهتامم باملصلحة املشرتكة ألطراف األسلوببينام يعرب 
ة الذاتية، وقوام هذا ح اجلوهري باملصلاإلخالل دون األزمة جراء عملية تسوية األزمة

 وقت ً جزئيا يفأوً هبدف تسويتها كليا األزمة جتنب تصعيد إجراءات جممل األسلوب
، رئيسة واتصالية، تتمثل الرئيسة يف اختيار البدائل التوفيقية ًأيضاالحق، وهي عىل نوعني 

 التي تعرب اإلشارات االتصالية فهي تلك أماالفعلية ومثاهلا النموذجي التنازل الواضح، 
 بديل توفيقي غري مادي كالتلميح باالستعداد للتنازل الختيار األطرافعن استعداد احد 

 . تقديم اقرتاح بتسوية توفيقيةأو األزمةختفيف  أو
 يستدعي القيام هبذا التصنيف هبدف تبسيط العملية األكاديمي كان البحث وإذا
 معا، لذلك قد جتد يف األسلوبني تداخل إىلالواقع يشري إال أن  الوضوح الكايف، وإعطائها

ني خصائص حالة احلرب  جيمع باألزمةموقف  أن ًبعادا اتصالية، وبامأالتحرك الرئيس 
 وإسرتاتيجيةتفرض العالقة بني اسرتاتيجية القتال  أن وخصائص حالة السلم، فالبد

 تتطلب سلوك سبيل التأثري األزمة إدارة فإن، لذلك األزمة إدارةالسالم وجودها عىل فن 
بد تكون حازمة ومرنة يف الوقت نفسه، وعليه ال أن ، بمعنىواإلكراه اإلقناعيف اجلمع بني 
 أن ، عىل) والتعايشية التوفيقيةاإلكراهيةالضاغطة (ً معا األزمة إدارة أسلويبمن استخدام 

 ال يعني تساوي األسلوبنياعتامد كال  أن ً ثانويا، ذلكواألخرًيكون احدمها رئيسا 
، بل تكون ألحدمها الغلبة يف مرحلة معينة، بينام األزمةمسامهتها عىل طول مراحل تطور 

 وبناء عىل عوامل نابعة من ،ً مكمال له عىل وفق مقتضيات املوقف املتجدديكون الثاين
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ً فضال عن رشعية ، لتوازن قوى دولتهم مع اخلصماألزمة إدارةتقديرات القائمني عىل 
 . ومواقفهاآلخرمطالب الطرف 

 
 واستخدام مزدوج  انطوت عىل تداخل كبرياألزمات إدارة أدبيات أن ًذكرنا سابقا

 األزمة إدارة املستخدمة يف األدوات، لذلك ميز الباحث وأساليبها األزمة إدارةألدوات 
 :وكام يأيت

 

 )73( احلركة السياسية لصانع القرارأدوات من أساسية أداة اإلعالمإىل أن يشار 
ًتأثريا فاعال مكانه حتقيق مجلة من الوظائف السياسية التي تؤثر إب توجهات سلوك يف ً

 والتالعب املدروس يف العملية األحداثاملستقبل، كمراقبة البيئة اخلارجية وتفسري معاين 
ً فعىل مستوى السياسة الداخلية للدول مثال بمقدوره ربط مجيع )74(السياسية وغريها

اج من القوة العنارص التي يتمركز حوهلا املوقف الداخيل واملتفاعلة فيام بينها بسي
 املساعدة للتأثري يف الرأي األرضية بينام تعتمده السياسة اخلارجية يف خلق ،(*)والفاعلية

 تأليبه ضد الطرف املعادي والعمل أوالعام سواء يف تعبئته لتأييد سياسة القائم باالتصال 
 يف نقل اإلعالماستخدام وسائل  أن عىل شل قدراته وتضليله وخداعه وغريها، كام

 وظيفة -  والسيام التلفاز منها - أعطتها بني الدول اإلشاراترسائل السياسية وتبادل ال
 جيمس بيكر وزير إليه أشاردبلوماسية باختاذها قناة لالتصال الدبلومايس، ومثال ذلك ما 

 إرسال باالستخدام الواسع للتلفاز يف إدارته قيام أكد، عندما األسبق أمريكاخارجية 
 حرب اخلليج أحداث إبانادة السياسية يف العراق وبقية دول العامل  القيإىلالرسائل 

 كثرية العتبارات مضاعفة أمهية األزمات أثناء لإلعالمويأخذ الدور السيايس ) 75(الثانية
 ازدياد حاجة اجلمهور ألخبار النشاط السيايس والعسكري وانعكاساته عىل أبرزهامن 

 أثناء اإلنسان للقلق واخلوف الذي ينتاب الواقع الداخيل هبدف خلق حالة موازنة
 يزداد اإلعالمتأثري وسائل  أن  اغلب البحوث والدراساتأثبتت السياسية، فقد األزمات
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، )76( بعينها لتلبية احتياجاتهإعالم وسائل إىل، حيث يلجأ اجلمهور األزمات أوقاتيف 
 اإلعالمتثامر وسائل  اسبإمكانية القول لإلعالميني مثل هذه البحوث أتاحتوبالتايل 

 صانع القرار أهداف بام ينسجم مع األزمات هذه أثناءلتشكيل اجتاهات الرأي العام 
 إىلً بعيدا عن تصعيدها أزماهتا تسوية إىل املتأزمة األطرافً، فضال عن جلوء )77(السيايس

 إدارة أدوات بوصفها واحدة من ابرز اإلعالمحافة احلرب من خالل استخدام وسائل 
 ومستواها األزمةً تبعا لطبيعة األدوات، والتي يتحدد موقعها بالنسبة لبقية زماتاأل

 .)78(إدارهتاوظروف تطورها وشخصية القائد الذي يتوىل 
 أن  الدمار الشامل،أسلحة للسياسة الدولية بعد تطور التارخييةفقد بينت التجربة 

 الدولية، والسيام يف األزمات دارةإ من العنارص الثابتة وامللحوظة يف اسرتاتيجية اإلعالم
 من دور يف تطويع املتغريات والقوى يف اإلعالممرحلة احلرب الباردة، وذلك ملا يمتلكه 

 وضع التخطيط ألجلالتعامل الدويل، عرب الدراسة املسبقة خلصائص الطرف املقابل 
 إدارة أدواتقية  عن بأمهية تأثريه وخطورته ال تقل فإن، وعىل هذا األزمةاملناسب إلدارة 

ً بدال من استخدام األزمات إدارة يف اإلعالم، وهلذا شاع استخدام وسائل األخرى األزمة
 .)80(األخرى األزمة إدارة أدواتالتي ختتفي خلفها ) العربة(ً فضال عن كوهنا )79(القوة

  الدولية بوصفها العملياتاألزمات إدارة يف اإلعالمية التحركات أمهيةمن هنا تنبع 
ً خلق قناعة منطقية داخليا وخارجيا بدعوى معينة إىلذات الصلة بالغزو الفكري اهلادف  ً

 احلركة السياسية للقائم أهداف قضية جوهرية، بمعنى حتقيق عملية تغطية ومتويه عىل أو
، وذلك عرب مسالك خمتلفة للتعامل مع املوقف املتأزم كاالقتناع اإلعالميةبالتحركات 

، )احلرب النفسية (واإلكراهوالضغط والقوة )  خمتلط بالدعايةإعالم(ة واخلديع) إعالم(
ً ال ينطلق من فراغ، ويف الوقت نفسه ال يعكس تعامال اإلعالميالتحرك  أن عىل اعتبار

ً جزءا مهام من احلركة القومية، وبالتايل يندرج ضمن هيكل الدولة، ويف أصبحًمستقال، بل  ً
 اإلعالميالتحرك  أن ، ولكن ذلك ال يعنيًأيضاالعامة  التحرك واخلطة السياسية إطار

ً كان متأثرا هبا، بل من القرار السيايس حتديداوأنينبع من السياسة العامة  فاملناخ . )81(ً
 عىل األزمة الرئيسة يف األطراف إمكانية يضعف اإلعالميةالسيايس املمتلئ بالتحركات 
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ذ قرارات انفعالية غري دقيقة يف التعبري عن التحكم بزمامها، بام يزيد من احتاملية اختا
 .)82(التحديات احلقيقية لألزمة

 أطراف تلك التحركات خطورة عندما يسعى احد أدوار أكثر بأنويؤكد املعنيون 
 أساسية أداة األزمة إلدارة اإلعالمي هتبيطها، بحيث يغدو له التحرك أو لتصعيدها األزمة

، كام قد )83(األزمة الفعلية لنتائج قرار باألبعادتامم  بعدم االهوإقناعهم األطرافجلذب 
 غايات تبتعد عن حمور إىل تشتيت ذهن خصمه لدفعه إىل الذي هيدف األزمةيستعني مدير 

 مهمة خللق قوة ضاغطة أداة أهنا لتحقيق غاياته، بمعنى إعالمية بتحركات األساسحتركه 
 األطرافًانت، فضال عن تكتيل  بأي صورة كوإضعافهبمقدورها تغيري مواقف اخلصم 

ًذات املواقف املتجانسة مع السياسة القومية للقائم بتلك التحركات يف حركة اجيابية تأييدا 
 تنطوي عىل اإلعالميةطبيعة التحركات  أن وبام. )84( سياستهأهدافًوتعاطفا مع 

ًعدادا مسبقا للمنطق إ تتطلب فإهنا متعددة، وأدوات وأهدافمستويات   ودراسة مياإلعالً
 األهدافوافية ملقومات العملية االتصالية، واعتامد املراحل املتعددة يف التحرك، وحتديد 

 تفرتض التخطيط واالستخدام أهنا هذه التحركات، كام إدارةالدائمة واملؤقتة وكيفية 
ً فضال عن تناسق ،ًساسا للتحركأ، واعتامد الصدق اإلعالميةالشامل جلميع الوسائل 

 وكذلك بني املنطق ، وبني املنطق واجلمهوراألزمة وموقف اإلعالمي بني املنطق العالقة
 حتقيق نوع أمهيةوخصائص التعامل الدويل، وبني املنطق واحلركة السياسية، ناهيك عن 

 اإلعالمي املستخدمة، وبني املنطق اإلعالمية واألداة اإلعالميمن التناسق بني املنطق 
 التوازن الدائم بني إىل إضافة، اإلعالميةوبينه وبني السياسة  اجلزئي، أوالعام واخلاص 

العالقة بني إىل أن ويشري حامد ربيع . )85( الداخلية واخلارجيةاإلعالميةالتحركات 
 اإلعدادوسع معانيها ثالثة نامذج تتجسد يف أ تأخذ يف األزمة وإدارة اإلعالميةالسياسة 

بينام تتبع هذه العالقة من مخسة خلق الرشعية، لالخرتاق والتغطية والتمويه والتربير و
 :)86( هياإلعالمي تتوقف عليها خصائص التحرك أساسيةمتغريات 

 . األزمةطبيعة  - أ  
 .طبيعة العملية القرارية   -ب
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 .األزمة إدارة أسلوب  -ج
 .البعد الفعيل لنتائج القرار  -د

 :(*) هي بمراحل عديدةاألزمات أثناء اإلعالميةكام متر التحركات 
 . املشكلةإثارةمرحلة   - أ  

 .مرحلة اإلعداد للهجوم   -ب
 .مرحلة اهلجوم املبارش  -ج
 .مرحلة إضعاف اخلصم  -د
 .مرحلة التخلص من اآلثار السلبية  - ه

 وتالزمها بمختلف األزمة إدارة تسبق اإلعالمية فالتحركات األساسوعىل هذا 
 واألهداف واألداة مستوى الفكر مراحلها يف عالقة تبعية وترابط ذات تنسيق عىل

 بعد انتهائها لتصفية املوقف اجلديد املرتبط هبا سواء ملنع اآلثار ًأيضااملرحلية، ومالحقة هلا 
 أو زيادة قوة نجاحها، أو والتخفيف من حدة فشلها األزمةاجلانبية غري املطلوبة إلدارة 

 األداةاملالحقة تكون بصفة  الرتاجع، ولكن هذه املالزمة والحتامالتترك هامش معني 
 .)87(األزمة إدارةوليس املشاركة يف 

، ما األزمة إدارة يف كأداة اإلعالمية عىل استخدام التحركات األمثلة أوضحومن 
، حيث كان دورها 1991-1990حدث يف املواجهة السياسية بني العراق وخصومه عام 

 أدواتًثرا عن بقية أومل تقل ًواضحا ومدياهتا واسعة من حيث التوظيف واالستخدام، 
مل تكن متقدمة عليها، وقد منحتها التقنيات احلديثة والبث اآلين املبارش  أن ،األزمة إدارة

ً فوائد كثرية انعكست عىل تعاظم هذا الدور حجام وتأثريااألزمةلتفاصيل  ، فعندما )88(ً
رت بشكل علني  ناور، ولكن عندما انفجأو اإلعالم الرسي لألزمة صمت اإلعدادجرى 

 ترددات القوى إزالة، وعمل عىل )89(أدواهتا بمختلف مراحلها كأداة من اإلعالمواكبها 
ً، فضال عىل خلق التامسك الداخيل خلف إدارهتا يف األمريكي األسلوبالدولية جتاه 

 األزمة صانع القرار الذي يدير أحداث مع األداء، بمعنى توافقه يف األمريكية اإلدارة
 الفرصة إتاحته وعدم األزمة هذه أثناء ألهدافه، بمعنى عدم ختليه عن صانع القرار ًحتقيقا
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 .)90(ًيأخذ دوره كامال أن للرأي املعارض
 :)91( حرب اخلليج الثانية بأربع مراحل هيأثناء األمريكي اإلعالميوقد مر التحرك 

 دولة بأنه العراق األمريكية اإلعالمحيث صورت وسائل : مرحلة خلق العدو  - أ  
ًمعتدية عىل دولة آمنة، مرتكبا جمازر وحشية يف الكويت، ويشكل هتديدا للقيم  ً

 .األخالقية والسالم العاملي
 ويعرضها األمريكيةالعراق هيدد املصالح  أن وقد ركزت عىل: مرحلة تربير التدخل   -ب

التوسعية، ًللخطر، وانه يسيطر عىل منابع النفط يف اخلليج العريب، فضال عن أطامعه 
 . فرض إرادته بالقوة واإلكراهإىلوسعيه 

 فشل العقوبات إبرازوجرى ذلك من خالل : مرحلة قبول اخليار العسكري  -ج
االقتصادية، وهتويل قدرة العراق، وتضخيم إمكاناته العسكرية، رافقها خفض 

 .صوت السالم
املعركة ستكون  بأنوكان التأكيد جيري يف هذه املرحلة : مرحلة تسويغ املعركة  -د

 وأن التي سيتم استخدامها تتسم بدقتها وتطورها، األسلحة وأنرسيعة ونظيفة، 
 . جراءها ستكون قليلةاألمريكيةاخلسائر 

 

 املهمة والفعالة يف بناء نظام األدوات من (*) The Diplomacyتعد الدبلوماسية 
دور الدول حل خالفاهتا دون اللجوء دويل للعالقات الدولية، ألن بواسطتها يكون بمق

 املفاوضات فإن املعادية، اإلرادةهدف التعامل الدويل تطويع  أن ، وبام)92( العنفإىل
 العدو وقيمه ومدركاته، وعليه يكون بإرادةبوصفها جوهر التعامل الدويل تعني التالعب 

، ومن )93()صورة من صور القتال السيايس( الدولية األزماتالعمل الدبلومايس يف 
 .)94( الدوليةاألزماتوظائفه الرئيسة تنمية القدرات اخلاصة عىل مواجهة 
القدرة عىل املساومة يشكل  أن ، يتبني(*)ومن خالل استعراض عملية التفاوض

التحركات والتكتيكات ( جممل إىل وتشري عملية املساومة )95(حمور العملية التفاوضية 
، لغرض حتويل اآلخراحلوافز وتصور انطباع الطرف  تغيري البدائل وإىلالتي هتدف 
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 األزمة بمعنى حماولة احد طريف )96()املحصلة باجتاه يالئم الطرف القائم بعملية التساوم
، بام حيفظ هيبته الدولية ومصلحته القومية عرب حماوالت متنوعة ومتعددة اآلخرالتأثري يف 

 جزء من إذن فاملساومة ،قلل من خسائره، بحيث يعظم من مكاسبه ويوأدواهتا أساليبهايف 
 . املهمةأدواهتا ومن األزمة إدارة

 حد كبري، ألن معظم حاالت الرصاع إىلوتعتمد مفاهيم املساومة عىل نظرية املباراة 
 بني الدول األزماتًساسا، وبذلك نقلت حاالت الرصاع بضمنها أهي حاالت مساومة 

يس، الذي يعتمد عىل ما تنطوي عليه القوة من  الدبلومااإلطار إىل العسكري اإلطارمن 
 باحلسبان األخذ لذلك البد من ،)97(ًخرياأً جعلها خيارا أو وليس استخدامها، إمكانات

عنارص التوازن (جمموعة العوامل التي تقوم عليها عملية املساومة والتي تسمى بـ 
واحلضارية التي متلكها متمثلة بالقدرات العسكرية واالقتصادية واالجتامعية ) التساومي
 القومية اإلرادةً، فضال عن األزمات إدارة، وما تتمتع به من مهارات يف األزمة أطراف

 .)98( ومصاحلها بأهدافهاللنخبة السياسية امللتزمة 
 قرسية : نوعنيإىلوقد تباينت تقسيامت الدارسني للمساومة، فهناك من قسمها 

ًعا ثالثا سمي بـ خرون نوآ إليهاضاف أوتوفيقية، بينام   فاملساومة ،(*))املساومة االغرائية(ً
 أطرافالقرسية نمط من الدبلوماسية القائمة عىل ممارسة الضغط الذي يقوم به احد 

 أو عىل قبول موقفه التساومي، وحثه عىل اختاذ موقف برضاه، اآلخر إلكراه الطرف األزمة
 آخررادة طرف عىل طرف إعنى فرض ، بم)99( االستسالمأو عىل تقديم التنازالت إرغامه

 يف حالة عدم االستجابة أخرى طرق قرسية أية أوباستخدام التهديد بالعواقب اخلطرية 
 استخدام القوة األمر اقتىض وأنً مبينا من خالهلا استعداده للدفاع عن مصاحله (*)ملطالبه

القة العدائية،  الدول ذات العأزمات، ويسود هذا النمط من املساومة يف (**)العسكرية
 باختاذ اآلخربينام يقرتب يف املساومة التوفيقية موقف اخلصم التساومي من الطرف 

 تسوية عملية إىل توفيقية مشرتكة كتقديم التنازالت وغريها، هبدف الوصول إجراءات
 الدول التي تتمتع بعالقات أزمات، ومثل هذه املساومات هلا السيادة يف )100(لألزمة

 أوية بعيدة عن التهديد إقناع حني تعني املساومة االغرائية القيام بتحركات حتالفية، يف
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 التنازل عن مواقفه وقبول املطالب بأن اخلصم إغراءاستخدام وسائل القوة، هدفها 
 .)101(ًاملفروضة عليه ال تشكل هتديدا ملصاحله احلقيقية

وقف التساومي من  املختلفة طرائق معينة إليصال املبأشكاهلاوتقتيض املساومة 
الدالئل : )102(، وقد ميز الباحثون بني طريقتني اتصاليتني مها(*)آخر إىلطرف 

والتحركات  Basic Movs األساسية التحركات أو Indices and Signals واإلشارات
 .Communicative Movsاالتصالية 

  تبلغهرآخ إىلشارات بطريقة متعمدة من طرف إ أورسال رسائل إ عىل األوىلوتدل 
ً سلوكا فعليا األزمة أطرافمرسلها ينوي القيام بفعل معني، بينام تعني الثانية اختاذ احد أن  ً

 .اآلخربقصد توصيل موقف معني للطرف 
ًوانطالقا من اعتبار مجيع التحركات التساومية منطوية عىل وظائف اتصالية، ميز عبد 

 : )103( طرائق اتصالية هيأربعاملنعم سعيد بني 
 تعبئة كإعالن واملادية اإلنسانية وتتضمن تعبئة وتشغيل املوارد Decisionقرارات ال -1

 .القوات املسلحة
 وتشمل عمليات االتصال املكتوبة والشفوية بني ممثيل الدول Messagesالرسائل  -2

 .الرسميني

 . وهي تلميحات غري مبارشة للعمل باجتاه معني:اإلشارات -3

 والربملانات اإلعالم ترتبط باحلكومة كوسائل الدالئل، ويستخدم فيها مؤسسات ال -4
 . لتأكيد رسالة سابقةأو نية اختاذ عمل ما إىل لإلشارة

، فعىل مستوى )104(ويتضمن التساومان القرسي والتوفيقي حتركات فعلية واتصالية
  وتطويقيةCommittalالتحركات الفعلية القرسية نجد حتركات تصعيدية والتزامية تعهدية 

Circumferential الواقع األمر وحتركات Status Quoحيث تدفع التحركات التصعيدية ، 
 متهد هلا مولدة شعورا باخلوف لدى اخلصم من اندالع أوالقائم هبا عىل استخدام القوة 

 تكثيفه، بينام تزيل التحركات االلتزامية التعهدية خيار االستسالم للملتزم من أوالعنف 
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 كنرش القوات عىل احلدود، ويتمثل التحرك التطويقي إداري وأخالل قيامه بترصف مادي 
 .ً العنف حفاظا عىل املصالح املهزوزة لذلك الطرفالستخدام بديل بإجياد

 الواقع فهي حتركات مفاجئة للوضع القائم، وتفرض عىل اخلصم األمر حتركات أما
 .عبء القرار خلوض احلرب لرضب ذلك التحول املفاجئ عرض احلائط

التهديد الذي : أمثلتهابالنسبة للتحركات االتصالية يف التساوم القرسي فمن  أما
يوجه لفرض التأثريات عىل خيارات اخلصم لتحركه الفعيل املقبل، حيث يغري التهديد من 

 تعديل هذا الطرف لتقويمه للنتائج التي قد يتمخض إىلحوافز املهدد بشكل قد يؤدي 
ت االتصالية اخذ مكاهنا التأثريي الواضح عىل عنها هذا املوقف، ويمكن للتحركا

 سلسلة من التحركات الفعلية املتتالية األزمة تضمنت إذاالتحركات الفعلية املحتملة، 
 .األزمةواملتعاقبة من قبل طريف 

ًوعىل صعيد التساوم التوفيقي، فالتنازل يعد حتركا فعليا بسبب عدم سامحه للمتنازل  ً
 اآلخرومي السابق، وكذلك قبول خيار التنازل من قبل الطرف  موقفه التساإىلبالعودة 

ً تتضمن تنازال معينا إشارة، بينام يكون التحرك االتصايل عىل شكل األزمةكأساس حلل   أوً
 لتبادل اإلشارة، ويتوقف هذا التحرك عىل مدى استعداد مرسل األزمةًمقرتحا لتسوية 

 التساوم أثناء حمور العالقة السائدة الوالء هو أن املوقف التوفيقي مع خصمه، ذلك
ً، بحيث يعزز كل طرف مصداقية حتالفه تعزيزا كالميا وفعليااألزمةالتوفيقي بني طريف  ً ً. 
املساومة فن ينطوي عىل جمازفات وتضحيات وخماطر جسيمة ال  أن يتبني من ذلك

 قيام إىل أومة  عواقبها وخيإخطار الوقوع يف إىليمكن السيطرة عليها بسهولة، مما يؤدي 
 تنازل غري مرشوط من اخلصم، بل ارهاقه أو حتقيق نرص شامل إىلحرب حمدودة ال هتدف 

 مائدة إىل دفعه أو اآلخروالضغط عليه للتأثري يف سلوكه باالجتاه الذي يتالئم مع الطرف 
 .)105(عامله العدائيةأاملفاوضات إلهناء 

ضامنات معينة من الطرف املقابل التضحيات املقدمة قد تكون جسيمة دون  أن كام
 موقف يريض الطرفني إىلبشكل جتعل اخلسارة اكرب من الربح وبالتايل عدم الوصول 
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 باستخدام األزمة إدارة فإن ومع كل عوامل نجاح املساومة )106(األزمةويقرهبام من حل 
هم وخطأ ًاملساومة والسيام القرسية منها ال يساعد كثريا عىل نجاحها، فمخاطر سوء الف

 . قيام احلربإىل قد يقود اإلدراكالتقدير وسوء 
 

 من التورط يف احلرب، األزماتعىل الرغم من ازدياد خماوف وحذر صناع القرار يف 
 النووية والقصف باألسلحةبخاصة بعد احلرب العاملية الثانية جراء اقرتان التهديد 

، األزمات إدارةلقوة العسكرية للضغط والردع قد تصاعد يف دور اإال أن االسرتاتيجي، 
بام جعل منه ظاهرة مبددة للشكوك حول اهلدف من القوة العسكرية، فلم يعد هناك شك 

 غرضها الرئيس ليس استخدامها يف احلرب فحسب، بل للتهديد هبا يف السلم، فلم بأن
عىل املضامني االقناعية واملنطقية  لالزمات إدارهتا املتأزمة باالعتامد يف األطرافتكتف 

، بل عىل األزمات وغريها لتسوية واإلعالميةالتي تطرحها عرب الوسائل الدبلوماسية 
 يف اآلخر العقوبات الالزمة بالطرف إنزال من قوة عىل األطرافكه احد لمقدار ما يم

 .حالة رفضه االستجابة ملبادرته
 عسكرية غري قتالية لردع أعاملة اختاذ  رضورإىل األزمات إدارةوتشري التجارب يف 

 عمليات أية زيادة درجة استعداد القوات ملواجهة أو، األزمةاخلصم وثنيه عن تصعيد 
 أصبح األزمة أطرافالتوازن العسكري بني  أن ، وبام)107( حدثت احلربإذاهجومية 

ًمتبادال يوفر ً مستوى احلرب، حيث حيقق هذا التوازن ردعا إىل األزمةًحائال دون تصاعد 
 عن األزمات خسائر قيام احلرب تفوق املكاسب، بشكل جعل فض بأنكيدة القناعات األ

ًمرا متعذراأطريق استخدام القوة العسكرية  داة القوة العسكرية ظلت األإال أن ، )108(ً
 إىل وحتديد نوعية مصريها األزمات إدارة يف األخرى األدواتكثر فاعلية من بقية األ

داة الوحيدة  الردع األأودور القوة العسكرية دون احلرب أن يظن ت البعض درجة جعل
، والعمود الفقري ملامرسة الدبلوماسية يف جمال السياسة الدولية )109(األزماتإلدارة 

 موقف إزاء رد فعل أوقدام عىل الفعل قليمية، وذلك لقدرهتا عىل منع اخلصم من اإلواإل
وذلك جلعل سلوكه ينطلق . )110(األزمةالقوة العسكرية يف  اختاذ قرار باستخدام أومعني 
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 اهلدف من هذه املامرسة فإن التهديدات املوجهة له، وبالتايل إزاءمن شعوره باخلوف 
، بمعنى )111( ال يمكن حتقيقه دون استخدام هذه الطريقةإذً منه ماديا، أكثرسيكولوجيا 

 .األزمات سيايس يف أو ذات تأثري نفيس داةأ إىل قرس مبارشة أداةحتول القوة العسكرية من 
 تعذر ختفيف إىلويعزو البعض هذا التحول والتصاعد لدور القوة العسكرية 

 النجاحات املحدودة وأن) دبلوماسية العنف( دون مزاوجتها بـاألزمة إدارةاملخاطر يف 
كرية  االحتامء وراء القوة العسبأن خلقت تصورات لدى صناع القرار األزمةألدوات 

ًواستخدامها يف دبلوماسية قرسية طريقا صحيحا لتحقيق  ً، فضال عن ازدياد الثقة أهدافهمً
بدورها يف تعزيز الدبلوماسية، كام ينفع استخدامها يف معرفة درجة عزم اخلصم وخلق 

 حركاته غري إزاء شديدة أفعال مصمم عىل القيام بردود اآلخر الطرف بأن لديه اإلدراك
التكاليف التي يقتضيها حتقيق إىل أن  اآلخر يف حني يعزو البعض )112(املرغوب فيها
ً عن طريق التهديد بالقوة اقل كثريا قياسا األهداف  حتقيقها عن طريق استخدام القوة إىلً
فشلها ينطوي عىل خماطر جسيمة، إال أن  الستخدامهاومع الفوائد اجلمة . )113(الفعيل
ً تصعيد املوقف وربام االنفجار، خصوصا عندما يقوم هبا إىل استخدامها قد يقود إىلفامليل 

 كليهام، لذلك حتظى العمليات العسكرية بمراقبة أو األزمة وكيل ألحد طريف أوحليف 
شديدة من لدن صناع القرار املدنيني، بينام تكون السيطرة عىل هذه العمليات ومراقبتها 

 تقتيض األساسوعىل هذا . )114(األزمة ارةبإد سهولة عندما تكون بإمرة الفرق املعنية أكثر
 بصورة قاطعة ال غموض اآلخر الطرف إىل التهديد إيصال الناجحة لالزمة اإلدارة
 وأن، ورضورة توافر حواجز واضحة تفصل بني القرس بالعنف واستخدام القوة )115(فيها

ًدال من تسويتها  وتصعيدها باألزمةًكان حمدودا، ألن من خماطر احلرب املحدودة استمرار 
 فرض نوع من القيود ًأيضا كام تقتيض )116( ابتزازيةأوًخصوصا عندما تكون غري رشعية 

 ينطوي عىل األزمة إدارة أهدافواحلدود عىل استخدامها، ألن فشلها املتكرر يف حتقيق 
  .)117( يف العالقات الدوليةالستخدامهارفد 
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 املختلفة كاحلظر االقتصادي واملقاطعة وجتميد بأشكاهلاية تعد الضغوط االقتصاد
 ، ويكون احلظر االقتصادياألزمات إدارة املهمة والنافعة يف األدوات وغريها من األرصدة

Embargo أيً كليا أما دول حمددة أو دولة إىل الذي يتم بمقتضاه عدم تصدير سلعة معينة 
ًمنعا شامال لتصدير السلع   منع تصدير السلع بنسب معينة كاحلظر اجلزئي أيً جزئيا أوً

الذي فرضته الدول العربية املنتجة للنفط عىل تصدير النفط ألمريكا وبعض الدول الغربية 
، وعىل العكس من احلظر 1973خالل حرب ترشين بني العرب والكيان الصهيوين يف عام 

 التي Boyco ttاطعة  عىل شكل مقاألزمات أثناءاالقتصادي تكون الضغوط االقتصادية 
 للصادرات األمريكيةتعني رفض استرياد السلع التي تنتجها الدولة كاملقاطعة 

 اقتصادي لتحقيق كإجراء األرصدة جتميد األزمة وقد يستخدم طرفا ،)118(الكوبية
 باستخدام أرصدته األزمة السياسية، ويعني التجميد عدم السامح ألحد طريف أهدافهام

 التجميد حتى يستجيب ذلك الطرف إجراء الدولة التي اختذت قليمإوموجوداته داخل 
 لألرصدة األمريكيةللمطالب السياسية املطلوبة منه، ومثال ذلك جتميد الواليات املتحدة 

 يف طهران عام األمريكية الرهائن يف السفارة أزمة خالل اإليرانيةواملوجودات 
احلصار املفروض عىل  أن ليج الثانية حرب اخلأثناء ويالحظ يف املواجهة ،)119(1979

 فرض أمريكي إجراء الضغوط االقتصادية كافة بام يكشف حقيقة انه أشكالالعراق اختذ 
 . ضد العراقاألزمة املتحدة إلدارة األممباسم 

  -ه 

 أكثر الدولية عرب العمليات التفاوضية األزماتًطارا حلل إتوفر املنظامت الدولية 
 املتأزمة، بسبب قلة تأثرها بضغوط األطرافئمة من العمليات التفاوضية املبارشة بني مال

 تنظيمية واسعة جتعلها قادرة إمكانيات الدول، وما تتمتع به من إىلًاملصالح القومية قياسا 
 والوسائل اإلمكاناتعىل تقديم التسهيالت والوسائل للعمليات التفاوضية اكرب من 

 املحدودة متكنها من استيعاب إجراءاهتا أن لتي توفرها الدول، كامًاملحددة نسبيا ا
ً، فضال عن مساعدهتا يف التغلب عىل مشكلة اهليبة األزماتالصدمات الناجتة عن انفجار 
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 املتأزمة جتاه ما تثريه من مقرتحات األطرافوالكرامة التي تضاعف من حساسية مواقف 
 منها األزماتالدولية نقاط ضعف يف احتواء  للمنظامت فإن، ومع ذلك )120(ومبادرات

 من سلطة التوصية وحمدودية مواردها وقدراهتا وسهولة تأثرها بمواقف أكثر ال متتلك أهنا
 أوالدول الكربى والسيام تلك التي تسعى املنظامت الدولية للحصول عىل تأييدها املادي، 

 الدول عىل تغطية قراراهتا التي وقعت حتت تأثريها السيايس والعسكري، بام ساعد تلك
، )121(أخرى قومية لدولة وأهداف كان لقرارها مساس بمصالح وأنبتأييد دويل مزعوم 

 التي ال تنسجم مع مصاحلها برصف األزماتًفضال عن مقاومة التدابري املقرتحة حلل 
ن  أ، كام)122( الدولينيواألمنالنظر عن االنعكاسات اخلطرة هلذه املقاومة عىل السلم 

ً العداء السائدة بني الدول وجدت انعكاسا هلا يف املنظامت أو التحالف أوعالقات التبعية 
الدولية املتكونة من عضوية هذه الدول، بام مكن بعض الدول املتنفذة يف هذه املنظامت من 

 واختاذها وسيلة لتنفيذ سياساهتا بتأطري تلك العالقات بطابع دويل، أخرىاستغالل دول 
 لتنفيذ سياسات الدول املهيمنة أداة إىل كثرية أحيان حتول املنظامت الدولية يف وبالتايل
 .)123(عليها

 تعد من ابرز املنظامت الدولية املعنية فإهنا املتحدة األمم هبيئة األمروبقدر تعلق 
، )124( عرب وسائلها الوقائية والعالجيةأعضائها الدولية بني واألزماتبتسوية النزاعات 

الرغم من النجاحات الكثرية التي حققتها والتي منها مذكرة التفاهم التي توصل وعىل 
 أهنت، والتي 1998 شباط 23 املتحدة كويف عنان مع العراق يف لألمم العام األمني إليها
 التي منيت هبا اإلخفاقاتً سلميا، وكذلك األمن املواقع الرئاسية بني العراق وجملس أزمة

 أو واإلخفاقاتهذه النجاحات إال أن ، اإليرانيةيف احلرب العراقية كعدم التدخل احلاسم 
 السياسية األدوات من خالل األزمة أطرافهامشية دورها وعدم فاعليته يف الضغط عىل 

 قوة املنظمة الدولية ذاهتا أوواالقتصادية والعسكرية التي متلكها، ال ترتبط بضعف 
 أوني الدول الكربى سواء داخل املنظمة فحسب، بقدر ارتباطه بأثر عالقات القوة ب

ًخارجها عىل انجازها لوظائفها بشكل جعل حركتها انعكاسا آليا لطبيعة هذه  ً
ً الدولية التي غالبا ما كانت حلوهلا األزمات، مما اضعف دورها يف مواجهة )125(العالقات
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 .)126( واحداجتاه التي جتد الدول الكربى نفسها يف األزماتتتقرر خارج نطاقها باستثناء 
ن هذا االستخدام االنتقائي للرشعية الدولية الذي ساد بعد انتهاء احلرب إ
 الدوليني واألمن حول املنظمة الدولية من منظمة هدفها احلفاظ عىل السلم )127(الباردة

 عىل وفق األزمات إلدارة أداة إىل التسويات السلمية لألزمات الدولية، إجيادمن خالل 
 أثناءًومصالح الدول املتنفذة فيها، وهذا ما اتضح جليا يف التعامل مع العراق مقتضيات 

 إدارة فاعلة يف أداة املتحدة األمم اختذت الواليات املتحدة من إذ ،حرب اخلليج الثانية
 التي متلكها سواء اإلكراهية الضغط أدوات مع العراق وليس حلها، مستثمرة مجيع األزمة

 اقتصادية، يف وقت انساقت فيه بعض الدول دائمة العضوية أمرية  عسكأمكانت سياسية أ
 عنها، مما افقد املنظمة اآلخر صمت البعض أو، األمريكية مع املامرسات األمنيف جملس 

 دولية أقلية أو وليس مصالح دولة أعضائهاالدولية مصداقيتها كأداة فاعلة خلدمة مصالح 
  .)128(مهيمنة

 كاألدوات، األزمات إلدارة أخرى أدواتة الذكر هناك  املاراألدواتًوفضال عن 
 األدواتالسياسية املتمثلة بالوساطة واملساعي احلميدة والتحقيق والتوفيق، وكذلك 

إىل نشري  أن وبقي. )129(القانونية التي تعتمد عىل فكرة احلق القانوين كالقضاء والتحكيم
 واحدة عىل أداة املذكورة، ألن سيطرة اتاألدو واحدة من بأداة إدارهتا ال يمكن األزمةأن 

 يف اإلدارةموقف  أن ً نتائج سلبية، لذلك يقال مثال،إىل ينتهي هبا األزمة إدارةحتركات 
 تواكب معها استعراض للقوة، أو سبقها إذا أقوى يكون األزمةعملية التفاوض لتسوية 

 بعضها عىل وفق أو األدوات تتطلب املواجهة بجميع هذه األزمة إدارة أن معنى ذلك
 الالحقة أو األزمة املوزعة عليها بطريقة تناسقية سواء يف العمليات السابقة إلدارة األدوار

ً املرتبطة فيام بينها بعالقات تفاعل مستمرة، تابعة ومنصهرة مجيعا األدواتعليها، ألن هذه 
 عىل التخيل عن  القدرةأداةتكون لكل  أن الذي يفرتض) األزمةالنظام الكيل إلدارة (يف 

يعني ذلك تنازهلا عن دورها، بل هو نتيجة منطقية لتطبيق  أن  دوناألخرى لألداةمكاهنا 
 .)130(األدوارمبدأ توزيع 

 األزمة إدارة أدوات بني األدوارًويعد التطبيق الصهيوين مثاال واضحا ملبدأ توزيع 
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العمل العسكري،  آخر يرافقه من جانب العمل الدبلومايس، ومن جانب إعالم(حيث 
 الثالث لتصري رأس احلربة، األدواتًيا من هذه أتدفع  أن  حلظة عىلأيةوهي قادرة يف 

 .)131() عنارص مكملة جلوقة التعاملإىل األخريني األداتنيولتحيل 

 
عرف  مل تأهنا إالً الدولية زمانا ومكانا، األزمة إدارةعىل الرغم من اتساع ظاهرة 

 تدار عىل وفق قواعد تقليدية تتعلق األزمات مبادئ ثابتة ومطلقة، حيث كانت أوقواعد 
، وقد شهدت هذه القواعد )احلنكة الدبلوماسية(  ما يسمى بـأوباملهارات الفردية للقادة 

تغريات ملحوظة عىل مر تأرخيها وال سيام بعد احلرب العاملية الثانية اثر ظهور السالح 
ً، وهذا ما جعل التأصيل العلمي يعاين نقصا )132(وز استخدام القوة املحتملةالنووي وبر

ويشكل النصف .  حتدد مبادئها ومتطلباهتااألزمةًواضحا يف استخالص نظرية إلدارة 
 يف هذا املجال، وقد تركزت تلك األكاديمي اجلهد النطالقالثاين من القرن املايض بداية 
 والتجارب السابقة سواء أكانت التارخييةزمات الدولية اجلهود عىل دراسات احلالة لأل

 املنتهية باندالع احلرب بني األزمات أو ناجحة من خالل جتنب قيام احلرب أزمات
، )133(األزمات حتديد املبادئ العامة إلدارة أمكن األزمات، فمن خالل هذه أطرافها

 بديلني ال ثالث األزمات  مبادئ إلدارةالستخالصوتطرح الكاتبة السياسية كورال بيل 
 افتعال فروض نظرية غري أو اختربت يف الواقع، تارخيية حقائق واقعية إىل الرجوع أماهلام، 

، ولكن االعتامد )134(األول البديل إىلواقعية مل جير اختبارها، وعند املفاضلة بينهام تنحاز 
 مفهوم التكرار، إىلي وليس رخياتال مفهوم القياس إىليستند  أن  البدالتارخييةعىل التجربة 

 جمموعة متغريات متميزة من حيث الزمان واملكان، ال يمكن األزمةًانطالقا من كون 
نجاحها يعتمد عىل االلتزام  أن  ومع ذلك هناك جمموعة من املبادئ يظن،تكرارها ثانية

ًطا بفقدان  مرتبأوً عرضيا أما إمهاهلا بينام يأيت ،الذايت القائم عىل التبرص يف العواقب
 .)135(السيطرة عىل املوقف
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يقصد باالتصال يف ابسط معانيه تلك العملية التي يتفاعل بمقتضاها مرسل الرسالة 
 الدولية يامرس األزماتويف . )136( ومعلومات عن قضية معينةأفكارومستقبلها لنقل 

ً نشاطا اتصاليا عاألزمة بإدارةاملعنيون  رب قنوات اتصالية خمتلفة جلمع املعلومات ونقلها ً
ً وحدة اختاذ القرار هبدف توضيح املوقف مكانا وزمانا، املوقف املؤثر يف إىلمن مصادرها  ً

 . )137( تسويتهاأو جتميدها أو األزماتتصعيد 
ً تتطلب تعاونا مشرتكا بني األزمة إدارة أن وبام  إبقاء فإن لوقف تداعياهتا أطرافهاً

ات اتصالية مفتوحة ومتعددة مسألة عىل قدر كبري من الرضورة لذلك ينصح املعنيون قنو
 الفائقة  عنايتهمة وغري املبارشة املبارشاآلخر بإيالء وسائل اتصال اجلانب األزمات إدارات

 سواء األزمة إدارة، لذا فأمهيتها بالغة يف نجاح )138( ورضورة الرد عليهااوعدم جتاهله
 . خارجيةأمتصاالت داخلية أكانت هذه اال

 بمستواها اخلارجي يف كشفها عن طبيعة األزمة إدارةوتتجسد وظيفة االتصاالت يف 
 عىل مواقف بعضهم جتاه األزمات تقوم باطالع مديري إذ ،األزمةالعالقة بني طريف 

 لكي تدرك القيم النسبية للمصالح املهددة ومعرفة األزمة، والتعريف ببنية اآلخرالبعض 
وعية الترصفات املسموح هبا واملحظورة، وتسهيل عملية التحسس ملشاكل اخلصم بام ن

 من شأهنا إجراءاتيفيد يف معرفة مضامني سلوكه بصورة دقيقة، واالبتعاد عن اختاذ 
 نتيجة تقليل االتصاالت من احتامل وضع حسابات خاطئة عن األزمةتصعيد 
 إدراك املشوهة عن املوقف، حيث يرتبط اإلدراكات، يف حني يزيد غياهبا )139(املوقف

 االتصاالت الداخلية أما، )140( حلقيقة املوقفاآلخراملوقف بمعرفة تصورات الطرف 
 متخذي القرار، إىل تأثرياهتا تنعكس عىل عملية مجع املعلومات وحتليلها وتقديمها فإن

 .)141( املستويات الدنياإىلًفضال عن تأثرياهتا يف نقل قراراهتم 
السياسة الرصحية، :  مسالك خمتلفة يف حتقيق االتصاالت منهااألزمة أطرافسلك وت

ً الغربية يعد هجوما أوروبا هجوم سوفيتي عىل أي بأن األمريكيةكتأكيد الواليات املتحدة 
عليها، واليشء نفسه فعله السوفيت بالنسبة ألوروبا الرشقية، وقد يتم التعبري باملناورات 
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 القيام بتعديالت أو عرض عسكري أو جديدة أسلحة عن صفقات واإلعالنالعسكرية 
 والصحفية، كام واإلذاعية احلوارات التلفازية أو عرب الشفرات الدبلوماسية أووزارية 
 أو منظامت دولية أو عن طريق سفاراهتا األزمة أطرافتتم االتصاالت بني  أن يمكن

 سياسية من داخل السلطة أمانية  شخصية برملأم منظمة أمطرف ثالث سواء أكانت دولة 
ًنسانا عاديا، كام يمكنإ من خارجها، وربام أو تتسم االتصاالت بشكل رسي بني  أن ً

 ال يعتمدون عىل األزمات صناع القرار يف فإنًوعموما . األزمة أطرافمسؤولني يمثلون 
 .)142(اتواإليامء واإلحياءات اإلشارات إىل باللجوء وإناماحلوار باللغة االعتيادية 

 املرسلة اإلشارات مشاكل عديدة كغموض األزماتوتواجه العملية االتصالية يف 
 أو املوقف إدراك عدم وضوحها الكايف وكثرهتا وتناقصها، بشكل جيعل من الصعب أو

 التأكد من ذلك عىل التقدير والتخمني العتامد وذلك ، نوايا اخلصمأوجدية التهديدات 
 تناقصها يعني احتامل تشوه الرسالة بني قصد املرسل وأغموض املعلومات  أن حيث

 إىل املرسلة جانبني احدمها يؤدي اإلشارات لغموض فإن ومع ذلك ،وتفسري املستقبل
ً خالقا ومبدعا اآلخروقوع الكارثة جراء سوء تفسريها يف حني يكون اجلانب   إدارة أثناءً

 فاعلية األزمةاضية بني طريف ، وتزيد التصورات السابقة والعالقات امل)143(األزمة
 )144( املوقفإدراك املرسلة، وانعكاسها عىل اإلشاراتاالتصاالت لدورها يف تفسري 

 تقليصها وأن، األزمة تصاعد حدة أثناء تكثيف االتصاالت وال سيام إذافاحلاجة تستدعي 
رها يف ، وبالتايل تصواألزمةمساك بزمام خطاء الفادحة، ألهنا تضعف من اإليعد من األ

 انطوت عىل إذ الصواريخ الكوبية، أزمة إدارة أثبتته، وهذا ما أطرافها مضاد ملصالح اجتاه
، ورضورة فتح قنوات اتصال أطرافها االتصاالت بني أمهية تأكيد أبرزهامضامني عديدة، 

 والسلوك عىل نحو غري اإلدراكً جتنبا لسوء األزمات أثناءمبارشة بني موسكو وواشنطن 
 والقضايا الدولية، األحداثًيه، فضال عن التعريف املسبق بخطط تعاملهام مع مرغوب ف

 من قبل الواليات املتحدة، والدخول 1972كام حدث يف تلغيم موانئ فيتنام الشاملية عام 
 لذلك استنتج دارسو )145( من قبل االحتاد السوفيتي السابق1979 عام أفغانستان إىل

 أسهم يف احلل األزمة أطرافبقنوات االتصال املفتوحة بني االحتفاظ  أن  الكوبيةاألزمة
 .)146(السلمي هلا
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 وأن، )147(وعليه البد من تأمني قنوات اتصالية تتسم باالستمرارية والدقة والرسية
يصال معلومات إ أو من الثقة يف عدم استخدامها ألغراض املخادعة أدنىحتظى بحد 

 عىل محاية هذه القنوات من اخللل خشية حدوث  ال يقترصاألزماتمزيفة، فالسيطرة عىل 
سوء الفهم والتقدير والتفسري فحسب، بل تعزيزها جلعلها قادرة عىل نقل الرسائل 

 االتصاالت إدامة يف األزمات تكمن مصلحة مديري إذ واملواقف والنوايا، واإلشارات
 يعد من املبادئ  الاألزمة تعزيز القنوات االتصالية بني طريف فإنوليس قطعها، لذلك 

 . من رشوطهاأسايس فحسب، بل رشط األزمة إدارةاملتحكمة يف 
 

 اإلدارةًساسيا من مبادئ أ ووضوحها مبدءا األزمة أطراف أهدافتعد حمدودية 
، األهداف دون حتديد واضح لتلك األزمات ال يمكن السيطرة عىل إذالناجحة لألزمة، 
ًون النتائج تصعيدا الواعيا لألزمة وزيادة يف حدة توترهاوبعكسه قد تك  أن  ذلك)148(ً

 تكشف عن احلدود التي ال جيوز األطراف التي تدركها مجيع لألهدافالتحديد الواضح 
 عدم التأكد من أوً، فضال عن جتنب الوقوع ضحية اخلطأ األزمةجتاوزها يف التعامل مع 

 حتقيق مجيع إمكانية بعدم اإلدراكابل، كام يدفع الفعل املطلوب وتوقع رد الفعل املق
ً كان جتنب احلرب هدفا مشرتكا ألطراف إذا بخاصة ، عقالنية املطالبإىل األهداف  األزمةً

 التمسك الشديد بمواقفه، يف وقت تقتيض فيه تسوية إىلألن زيادة املطالب تدفع اخلصم 
، لذلك ينصح املعنيون األزمة إدارة تعاون الطرفني، مما يتسبب يف فشل جهود األزمة

 بل طرح مطالب حمدودة وقابلة لالستجابة ،ً يبتغوا حتقيق مكاسب كبرية جداإال باألزمات
 األطراف عدم قبول إىلربام يقود ) املعادالت الصفرية (بأسلوب األزمات إدارةألن 

 مباراة تبادل( ما يسمى بـ إىلاخلارسة بتحمل خسائرها، لذلك البد من اللجوء 
 لألطراف يوحي بتحقيق مكاسب خارجية بأسلوب صياغة هذه املعادالت أو) التنازالت

 .)149(اخلارسة لتربير القبول بخسائرها
 عىل وفق حتقيق احلقوق الناقصة، ألن التمسك األزمةتدار  أن  ذلك جيبإىلًاستنادا 

الذي من نتائجه  احلل الوسط أمام طريق مسدود إىل األزمة بإدارةرادة الكاملة يفيض باإل
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 بل ، االسرتاتيجيةاألهداف استخدام القوة، لكن ذلك ال يعني التنازل عن إىلاللجوء 
 األفعال وردود األفعال واضحة وحمددة، بحيث ال تضيع وسط تزاحم إبقاؤهايفرتض 
 .)150( اقتىض احلفاظ عليها استخدام القوة العسكريةوأن

 

عامل ضغط الوقت أسهم يف إىل أن  األوىلت الدراسات املعنية باحلرب العاملية شارأ
 يؤثر ضيق الوقت يف صعوبة السيطرة عىل املواقف إذ، )151( احلربإىل األحداثدفع 

 األزمة كعدم سامحه ألطراف األزمة إدارة عىل فريق إضافيةاملتأزمة، ملا يسببه من ضغوط 
 البدائل أكثردراك إناسب من خالل حتديد قدرهتا عىل للتدقيق يف اختيار البديل امل

َالطرف املهدد سيحاول املراوغة  أن خرونآبينام يرى . )152( مالئمةأمامهااملطروحة  َ
من ذلك . )153(أمامهالوقت مفتوح  أن  ما وجدإذاللتخلص من الضغوط الواقعة عليه 

 الناجحة اإلدارة فإن لذا ،مةاألز إدارة سعته جوانب سلبية يف أولضيق الوقت  أن يتضح
 بموضوعية األزمة الوقت الرضوري للخصم ليكون بمقدوره دراسة إتاحةتقتيض 
 . خيار احلربإىل اللجوء األزمة البدائل املناسبة التي جتنب طريف الختيار

 

برية يف دراستها وحتديد مسارها وتوقع  كأمهية باألزمةللبيئة املحيطة  أن ًذكرنا سابقا
مستقبلها ونتائجها، ألن وحدة اختاذ القرار ال تتحرك يف فراغ، بل تتخذ قراراهتا متأثرة 

 املحيل بام حيتويه من قوى مؤثرة كالرأي العام أو الداخيل اإلطاربعوامل عديدة منها 
إىل أن  ًأيضاوتطرقنا  وغريها، واألقليات واألحزابوالنخبة املؤثرة ومجاعات الضغط 

 هيمنة وأن، األزمةشكل النظام السيايس حيدد فاعلية تأثري البيئة الداخلية يف صنع قرار 
 حتدد من خالل قدرة صناع القرار عىل استيعاهبا وحتقيق األزمة إدارةالبيئة الداخلية يف 

 عنها، حيث ، لكن ليس باملقدور اختاذ القرارات بمعزلإطارهااكرب املكاسب املمكنة يف 
 اختاذ القرارات بطبيعة املؤسسات واملنظامت التي يعملون أثناءتتأثر حرية صناع القرار 

 جتاهل أوفيها، وتقاليد وقيم املجتمع الوطني الذي يعيشون فيه، بمعنى عدم جواز تنايس 
 يتوقف عىل األزمة سالمة قرار فإن ألمهية املوقف الداخيل، وبناء عىل ذلك األزمة إدارة
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بناء حساباهتا بموضوعية ومن خالل منظور حمدود ملعطيات املوقف الذاتية بمعزل عن 
 ضد املؤثرات الداخلية يستدعي عزل األزمة حتصني قرار فإناملؤثرات الداخلية، وعليه 

 .اإلمكانعن هذه التأثريات قدر ) األزمةعزل ( ما يعرب عنه بـ أوصناع القرار 
ه 

،  حد كبري عىل ما يتوفر هلا من دعم خارجي وداخيلإىل األزمةتتوقف فاعلية قرارات 
 بفحص تلك القرارات من حيث مدى رشعيتها يف األزمة إدارةلذا البد من قيام فريق 

 تقتيض حشد التأييد السيايس األزمة الدولية واملحلية إلدارة األبعاد أن ، ذلكاألزمةحل 
، فضال عن )154(واإلقليميةا يف الدول احلليفة والصديقة واملنظامت العاملية الالزم لقراراهت

مقتضيات اختاذ القرار تفرض رسية وحتييد املؤثرات  أن ، وبام) القومياإلمجاع(حتقيق 
 شعبي، بل من خالل الستفتاءطرح البديل )  القومياإلمجاع(الداخلية، فال يعني حتقيق 

 والقيم اجلوهرية للمجتمع، وهنا يربز دور وسائل زمةاألعدم وجود تعارض بني قرار 
 صناع القرار من اجل تشكيل رأي عام مساند لقراراهتم بشكل إليها حيث يلجأ اإلعالم

 . )155(جيعلها وكأهنا مطالب شعبية
 

  اخلصمإىل، ألن النظر األزمة إدارة اخلصم بقدسية كبرية يف إحراجحيظى مبدأ عدم 
حيفظ ماء وجهه  أن  املستقرة فيها، لذلك البد من احلرص عىلاألصولًبوصفه رشيكا من 

ال  أن  العنف، كام جيبإىل باللجوء إالً خمرجا أمامهجيد   احلد الذي الإىل إحراجهوعدم 
 .  هزيمتهاآلخريتحمل فيها الطرف  أن يتجاوز التهديد باستخدام القوة النقطة التي يمكن

 املتنازعة األطرافتعمل  أن القاعدة الذهبية يف هذا املجال هيإىل أن ون ويشري املعني
 يف جانب منه عىل ترك اخلصم األزمة إدارةهلذا يقوم نجاح . )156(عىل توفري خمارج متبادلة

هدافه، وعدم قطع خطوط الرجعة أذالل وتأطري طموحاته وإًبعيدا عن الرتاجع دون 
اجع عن بعض مواقفه املتصلبة املعلنة، من خالل معاونته مامه للرتأعليه، بل فتح اجلسور 

ًيف البيئة اخلارجية ليكون تراجعه مربرا، وثمة طرائق جتعل تلك الرتاجعات وكأنه يفعلها 
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 عىل عاتقه لكي األزمةلقاء مسؤولية خلق موقف إبمحض اختياره، كعدم تربئة الذات و
 حلقة االهتامات املتبادلة والوصول ال يشعر بالظلم ويندفع للتعنت الشديد والدخول يف

، )157( مفرتق الطرق، لذا ينصح بتبني رشوط منطقية مرشوعة غري ابتزازيةإىل باألزمة
 للحد اآلخر الناجحة لألزمات تتحسس مشاكل قرارات اجلانب اإلدارات أخذتلذلك 

 .من خطورة تطورات املواقف
 

 بالقرار االسرتاتيجي ذلك القرار الذي يربط بشكل منطقي وعلمي وواقعي يقصد
 املختلفة، بحيث يمنع االنحرافات عن احلقيقة الراهنة األزمةومتوازن بني جوانب 

 التعامل مع إىل املنشغلني هبا األزمة البعد عن حقيقة أو يقود االنحراف إذلألزمة، 
 الذي جيعل األمر، باألزمة تبدو ذات صلة ً كانت ظاهرياوأنافرتاضات غري واقعية 

 االنحراف عن القرار االسرتاتيجي مما إىل الحقة تؤدي إجراءات تفرض األزمةقرارات 
 أمهية عىل اإلسرتاتيجيون، هلذا اتفق اخلرباء )158(ً بدال من ختفيفهااألزمةيزيد من حدة 

 وذلك األزمات أثناءاسية  السيطرة عىل القرار االسرتاتيجي من قبل القيادة السيأحكام
ً فضال عن توظيف ، حترك عسكريأيًجتنبا للمشاكل التي يمكن حدوثها جراء 

، عىل ضوء ما ورد عد هذا )159( سياسية حمددة بدقةأهدافالتحركات العسكرية خلدمة 
 .ً واقلها تعرضا للجدلاألزمات إدارةً املبادئ رسوخا يف أكثراملبدأ من 

 

 التصلب يف املوقف والتزمت والعناد واعتامد خيارات غري مرنة، مجيعها عوامل إن
، أطرافها االبتعاد عن احلل السلمي لألزمة، من خالل زيادهتا حلدة التصعيد بني إىلتقود 

 خطرة قد  عدم السيطرة عىل املوقف، وبالتايل تنفيذها خلياراتإىل األزمة بإدارةبام يؤول 
ً استخداما األزمة إدارةيكون من بينها استخدام القوة العسكرية، لذلك يفرتض نجاح 

ًمتزامنا ومنسجام ألساليب الضغط واملرونة عىل حد سواء، ألن االقتصار عىل احدمها دون  ً
 أهدافها إىل وبالتايل عدم الوصول ،اإلدارة يعني االبتعاد عن اجلوانب العملية يف اآلخر
 إىل اخلصم اإلكراهيةودة، فعىل سبيل املثال يدفع االكتفاء باستخدام الضغوط املنش
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 عدائية وبعيدة عن التسوية التوفيقية لألزمة، بام جيعل اآلخر نوايا الطرف بأنالتصور 
 نفسها، وهذا يعني دوام التصعيد اآلخر الطرف أساليب إىل مستندة أفعالهردود 

 التعايش أسلوب كام ال ينسجم التطرف يف استخدام ،)160(واالقرتاب من حافة اهلاوية
ال تصعد خماطر  أن  لذلك جيب)161(األزماتالتوفيقي مع املامرسات العملية إلدارة 

 حدودها القصوى، ألن من معانيها عدم إىل اإلكراهي الضغط أسلوب إىلاللجوء 
ارض مع مبادئ  وهذا يتع، وتعظيم املصالح الذاتية فقطاآلخراالهتامم بمصالح الطرف 

 بصورة خاصة والعمل السيايس الناجح بصورة عام، لذلك جيب اتسام تلك األزمة إدارة
 عنرص ضغط عىل طريف إىل واملعقولية، ألهنا قد تتحول يف مرحلة معينة لاملخاطر باالعتدا

 كانت للخصم قدرة تتساوى مع قدرة املبادر يف حتمله للمخاطر إذا وبخاصة ،األزمة
ً خصمه خاطئة، فضال عن إمكانية كانت حساباته عن إذاالهبا عىل املبادر وحتمية انق

يتزامن  أن ، لذلك جيباألزمات أثناءاستحالة حتقيق مصالح طرف واحد بصورة مطلقة 
 آخرمن جانب .  تقديم بعض العروض التعايشية التوفيقيةاإلكراهيمع استخدام الضغط 

ً استخداما تدرجييا فإن  والتعايش التوفيقي عىل وفق طبيعة إلكراهيا الضغط ألسلويبً
ًساسيا لإلدارة الناجحة لألزمة، أً وارتباطاهتا بالبيئة الداخلية واخلارجية يعد مطلبا األزمة

 أن ، ذلكاألول يف حالة فشل البديل آخر يفسح هذا التدرج املجال لتجربة بديل إذ
ًال يتيح الفرصة للخارس خصوصا ًاستخدام بديل يتسم باحلزم والقوة وعدم املرونة مثال، 

جراء السليم عبارة إلً استخدام القوة جتنبا خلسارة قاسية، وعليه يكون اإال األزمةيف بداية 
ًعن خليط مركب من احلزم والقوة متزامنا مع قدر من املرونة من خالل االستخدامات 

اييش التوفيقي  بشقيه االتصايل والفعيل، والتعاإلكراهيسلويب الضغط غري اجلامدة أل
 االتصايل يكون اخليار بني اإلكراهيفعىل مستوى . بنوعيه التحركات الكبرية والصغرية

 احلدود العليا للمصداقية األولالتهديد املتصلب الواضح والتهديد الغامض تتجسد يف 
  تدار من مركز القوى، لكنه يفتقد ملرونةاألزمة السياسات املتبعة حيال بأنبنقله االنطباع 

، بينام يتسم )162(ًاحلركة بشكل يكون تنفيذ االلتزام رضوريا يف حالة عدم امتثال اخلصم
يقاعها عىل اخلصم إالثاين الذي يرتكز عىل غموض مطالب املبادر والعقوبات التي ينوي 

يف حالة عدم امتثاله، بانخفاض عنرص املصداقية وتقليل القوة الضاغطة مع حرية واسعة 
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 الرتاجع دون مساس ملحوظ بالقيم املادية واملعنوية للطرف أوالتصعيد للحركة يف حالة 
 فرصة اكرب للعمل من اجل التسوية، من خالل عدم فرضه طابع إعطائهً، فضال عن اآلخر
االمتثال إلعالن  أن ، وبالتايل يرى اخلصماألزمة واالستفزاز عىل التفاعل بني طريف اإلثارة

 جيعله يف موضع اآلخر انتظار عرض مقبول من الطرف أوعدم الرضا عن الوضع القائم 
 .)163(اإلحراج

 الفعيل بخياريه اإلكراه أسلوب حول استخدامات آراؤمهاوثمة فريقان تباينت 
 يفضل البدء بتحركات متشددة عىل أوهلامالتحركات املتشددة والتحركات غري املتشددة، 

 اإلرادةها بمظهر عدم احلزم وضعف التحركات غري املتشددة تظهر من يستخدم أن اعتبار
 أطراف الوقت الكايف للخصم باختيار بدائله املناسبة ودعم جهوده بمساندة وإعطائها

ً املجال واسعا للعديد إتاحتها إىلًثالثة، وثانيهام يفضل البدء بتحركات غري متشددة مستندا 
ً فضال عن مساعدته يف ،األول التوفيقية البديلة بعد التحرك أومن اخليارات التصعيدية 

احلصول عىل معلومات صحيحة عن نوايا اخلصم، بمعنى توفريه الفرصة للتعرف عىل 
 ال، وبالتايل اعتامد أمً كان مستعدا للرد عىل حتركات عنيفة تالية إذا فيام أفعالهردود 

ً سليمة بدال من البدء بتحرك جامد متشدد، أسسالتحركات املقبلة للطرف املبادر عىل 
 يف نقل األسلوب فاعلية هذا إىل إضافةًعتمدا عىل التخمني يف تقدير رد فعل اخلصم م

 أكثر فاعلية من أكثر فإنه اخلصم، وبذلك إىلدرجة احلزم التي يتضمنها التحرك املقبل 
 .)164(ًالتهديدات عنفا يف مواجهة اخلصم

وف  حمكومة بالظرفإهنا التعايش التوفيقي أسلوب بخصوص استخدامات أما
 :)165(اآلتية

 .األهداف حتققت إذا -1
 . مل يتحقق اهلدف من التصعيدإذا -2
 . التصعيدأهدافعند صعوبة حتمل تكاليف حتقيق  -3
 .عدم الرغبة بالتصعيد نتيجة تغيريات البيئة الداخلية واخلارجية لألزمة -4

 األسلوب الناجحة يف جمال استخدام اإلدارة هل :ومع ذلك فالتساؤل املطروح
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 حتقق وأهنا، بخاصة )تنازالت جوهرية(ستدعي البدء بتحركات تعايشية كبرية التوفيقي ت
 البدء بتحركات توفيقية صغرية أمتسوية حتمية لألزمة عىل الرغم من خسائرها اجلسيمة 

 يتضح،يكون حتقيقها للتسوية غري مؤكد وخسائرها حمدودة ؟) تنازالت حمدودة وغامضة(
ً استخداما تدرجييا هلام يمثل حال مثاليا، حيث وأنلألسلوبني اجيابيات وسلبيات، أن  ً ًً

ًتكون البداية تقديم تنازالت صغرية ثم تعقبها تنازالت اكرب نسبيا يف حالة عدم حتقق 
 .ً يكون الرضر جوهرياإال مع التأكيد ،التسوية وهكذا

 أسايسالتصعيد التدرجيي للضغوط واخليارات املرنة مبدأ إىل أن نخلص من ذلك 
 .)166(األزمة نجاحه مرتبط بنوع التكنيكات املتالئمة مع تطورات وأن ،األزمةرة إلدا

 التي جيب عىل القائمني عىل األمورهناك مجلة من  أن  يتبنياألدبياتًانطالقا من هذه 
 وتعبئة األهدافوضوح : ًعالميا وضعها يف احلسبان منهاإً سياسيا واألزمات إدارة

 االستعداد للمواجهة العسكرية وإبداء بالطرق السلمية ماتاألزالشعب واالجتاه لتسوية 
 وسعة نطاق األزمة موقف وإدراك رشعية املواقف وتوفر البدائل املناسبة وإبراز

 والدعائية وممارسة اإلعالمية واإلثارةاملشاورات ووضع نوايا اخلصم يف احلسبان 
تخدام القوة العسكرية الضغوط عىل اختالفها ووضوح املصالح القومية والتلويح باس

والتحسب يف رد الفعل واخذ الوضع السيايس الدويل باحلسبان، واستمرار املساومة 
 .وتعزيز االتصاالت واستخدام املنظامت الدولية والطرق القانونية والسياسية
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 إلغريقيةا تعني الكلمة إذ ، جذور يونانيةإىل) Crisis (األزمة كلمة أصليعود    )*(

)Krino ( املهمأو موضوعا يتعلق بالقرار احلاسم أو إدارة وسائل أونقطة التحول ، 
 واقتبس يف ،وقد شاع استخدام الكلمة يف املعاجم الطبية يف القرن السادس عرش

القرن السابع عرش للداللة عىل ارتفاع درجة التوتر يف العالقات بني الدول 
 عرش استخدم للداللة عىل املشاكل اخلطرية يف  وبحلول القرن التاسع،والكنيسة

 يف املعجم العريب فتعني كلمة أما .العالقات السياسية واالقتصادية واالجتامعية
 الكثري من معناه يف األزمة وتضمن الفقه السيايس ملصطلح ، الشدة والضيقاألزمة
 واتساع جماالت إمكانياتهاملشكلة تكمن يف صعوبة حتديد مفهومه لثراء إال أن  ،اللغة

) 120 (اإلعالم يف وسائل أزمة بلغ عدد استخدامات كلمة إذ ،استخدامه
 إىل إشارة املتحدة األممنجد يف ميثاق   وعىل الرغم من هذا الشيوع ال،استخداما

 أو ، نزاع، مشكلة، استخدمت مصطلحات مقاربة مثل موقفوإنام ،هذا املصطلح
 لذلك مل ، السياسية الدوليةاألزماتعريف  كام اختلف الباحثون يف ت،خالف دويل
 ويعزو ، املختصني يف هذا املجالبإمجاع تعريف جامع شامل حيظى إىليتم التوصل 

 تضارب املدارس الفكرية وتعدد املناهج التي تناولت إىلالبعض هذا االختالف 
  عىلاألول يركز ، ومع ذلك هناك اتفاق عىل منهجني لدراسة هذا املفهوم،املوضوع
 بينام ، عىل وفق مصطلحات عملية صنع القرار داخل دولة من الدولاألزمةتعريف 

 ونورد هنا بعضا من هذه . عىل وفق عمليات التعامل بني الدولاألزمةيعرف الثاين 
  :التعريفات

 .) بني وضعنيأصل حد فأووهي بمثابة نقطة حتول ( :كينيث بولدنج  - أ  
 التي تتطور بصورة متالحقة وبالشكل حداثاألجمموعة من (: ورانج يونجأ   -ب

الذي يضاعف من التأثريات االختاللية لبعض القوى التي تتفاعل داخل 
 وذلك عىل نحو غري طبيعي وبام ،جمموعة األنظمة الدولية الفرعية املنبثقة عنه

 .) درجة من درجات العنفأي ،يرفع من احتامل انفجار املوقف
 أوموقف مفاجئ تتجه فيه العالقة بني طرفني ( عزت عبد الواحد سيد حممود  -ج
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 نحو املواجهة بشكل تصعيدي نتيجة لتعارض قائم يف املصالح أكثر
 عىل القيام بعمل يعتربه الطرف األطراف نتيجة إلقدام احد أو واألهداف

 :هبذا اخلصوص انظر ) هتديدا ملصاحله وقيمه احليويةاآلخر
جملة العلوم ) األزماتدويل ودبلوماسية الوفاق ال( صربي مقلد إسامعيل  - أ  

، نقال عن اورانج يونج وكنيث 23، ص1975 ،)2( العدد ،االجتامعية
 .بولدنج

 ،جملة السياسة الدولية) األزمات وإدارةاملفاوضات (ل ام خمتار اجلأمحد   -ب
 .239- 238، ص1992 ،)107(العدد

طروحة أ) ستقبليةدراسة م: بعد احلرب الباردة عامل ما(عدي صدام حسني   -ج
 .41ص) 1998 ، دار احلرية،بغداد(دكتوراه منشورة 

 : يف السياسة اخلارجية املرصيةاألزمة إدارة(عزت عبد الواحد سيد حممود   -د
 ،، عرض رسالة ماجستري1991- 1990 اخلليج الثانية أزمةدراسة حالة 

 .314، ص1995 ،)119( العدد،جملة السياسة الدولية
 التي جيب األسئلة : والرصاعات الدوليةاألزمات إدارة(عيد عبد املنعم س  - ه

 .65،ص1986 ،)20( العدد ، جملة املنار)إثارهتا يف الواقع العريب الراهن
 مركز :القاهرة( يف عامل متغري األزمات إدارة ،عباس رشدي العامري  - و

 .18- 16ص) 1993 ،األهرام
 .ةأزم مادة ، مرجع سابق،فؤاد افرام البستاين  - ز
احلرب النفسية يف الرصاع العريب اإلرسائييل (مصطفى محيد كاظم الطائي   -ح

 معهد :بغداد(رسالة ماجستري غري منشورة ) وأبعاد املواجهة العربية
 .144ص) 1990 ،البحوث والدراسات العربية

 دراسة : الدوليةواألزمات املتحدة األمم(حممد عزيز عبد احلسن البيايت   -ط
 كلية :بغداد( رسالة ماجستري غري منشورة )1991- 1990ج  اخلليأزمةيف 

 .2ص) 1994العلوم السياسية 
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 العدد ، جملة التقرير الشهري)األزمات إدارة(مركز البحوث واملعلومات   -ي
 .7،ص1986 ،)9(
جملة العلوم )  دراسة نظرية: الدوليةاألزمة(وليد حممد سعيد االعظمي   -ك

 .37،ص1988 ،)3( العدد،السياسية
 .238 ص، مرجع سابق، خمتار اجلاملأمحد  1-

  العدد، جملة السياسة الدولية) الدولية املعارصةاألزمة إدارة(عباس رشدي العامري   2-
 .231، ص1987 ،)90(

 .231 ص،املرجع نفسه  3-

 مركز :بغداد( ترمجة مركز البحوث واملعلومات ،األزمة إدارة ،فيليب ويليامز  4-
 .83 ص)1986 ،البحوث واملعلومات

 .238 ص، مرجع سابق، خمتارأمحد 5-

 : انظراألهدافبخصوص هذه   6-
 جملة ) الدولية ودبلوماسية القوةاألزمات إدارة( عباس عبد البديع أمحد  - أ  

 .123ص ،1993 ،)111(السياسة الدولية العدد
 جملة السياسة ) يف ظل النظام العاملي املراوغاألزمات إدارة( هويدي أمني   -ب

 )إدارة األزمة اإلقليمية(ً، وللمؤلف أيضا 177، ص1993، )112(الدولية، العدد
 .21،ص1986 ،)328( العدد،جملة العريب

 واإلعالميةترصحيات فرق التفتيش الرسمية (حارث رايض جاسم احلارثي   -ج
 دراسة حتليلية لترصحيات فرق التفتيش حول األزمات: حول عملها يف العراق

 رسالة ماجستري غري منشورة )1993ولغاية 1991مدة من التي إثارهتا لل
 .17ص) 1998 اإلعالم، قسم ،بغداد كلية اآلداب(

 .48 ص، مرجع سابق، يف عامل متغرياألزمات إدارة ،عباس رشدي العامري  -د
 .48 ص،91 - 90 ص، مرجع سابقاألزمة، إدارة ،فيليب وليامز  - ه
 ، املعاركأم جملة ) عامإطار : الدوليةاألزمة إدارة( الرمضاين إسامعيلمازن   - و
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 .24، ص1995 ،)13(العدد
 جملة ) الرشيدة لالزمة الدوليةاإلدارة نموذج : الدوليةاألزمة إدارة(مصطفى علوي   7-

 .، نقال عن الكسندر جورج187،ص1983 ،)7- 6( العدد،الفكر االسرتاتيجي العريب

، نقال عن 48ص، مرجع سابق،غري يف عامل متاألزمات إدارة ،عباس رشدي العامري  8-
 .هانز بيرت نيوهولد

 .، نقال عن اندريه بوفر22 ص، مرجع سابق، الرمضاينإسامعيلمازن   9-
 .41 ص،مرجع سابق  10-
 .43و19 ص، مرجع سابق، يف عامل متغرياألزمات إدارة  11-
 .67 ص،مرجع سابق  12-
 .89- 88، وكذلك ص53 ص،مرجع سابق  13-
، نقال عن 48 ص، مرجع سابق، يف عامل متغرياألزمات إدارة ،يعباس رشدي العامر  14-

 . دواريت وفالتزجرافأي. ج
  .، نقال عن كينرت وشوارتز87 ص، مرجع سابق،فيليب وليامز  15-
 .34 ص، مرجع سابق،مركز البحوث واملعلومات  16-
 .33 ص،املرجع نفسه  17-

18- A.S.Hornby.Oxford Students Dictionary of Current English. Second 
Edition by Christina Ruse. (Oxford University Press.1989) P. 
Adminstration. 

 .، نقال عن كيسنجر22 ص، مرجع سابق،مازن الرمضاين  19-

 .318ص) 1989 ، دار واسط،بغداد(احلرب النفسية يف الوطن العريب   20-

 دراسة علمية :قات املصطلحات الدولية بني مقرتبات ومفرتاألزمات(فاضل زكي   21-
، 1996 ،)9- 8( العدد، املعاركأم جملة ) املعاركأم دراسة حالة ،حتليلية مقارنة

 .46-45ص

 .187 ص، مرجع سابق،مصطفى علوي  22-

 .31ص) 1970 ، دار الطليعة:بريوت( ترمجة اكرم ديري ،الردع واالسرتاتيجية  23-
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 دراسة يف :بلوماسية يف العرص النووياسرتاتيجية الرصاع والد(فاضل زكي حممد   24-
 .58، ص1986 ،)3( العدد، جملة الدراسات الدبلوماسية)الدبلوماسية املعارصة

 )1989- 1982 طابا أزمة السياسية مع التطبيق عىل األزمات إدارة(سهام البلك   25-
 .281،ص1994 ،)118( العدد، جملة السياسة الدولية، دكتوراهأطروحةعرض 

 .238 ص، مرجع سابق،تار اجلامل خمأمحد  26-

 ، مؤسسة شباب اجلامعة:اإلسكندرية( العامة اإلدارة ، عبد العزيز شيحاإبراهيم  27-
 .23 ص)بدون تاريخ

 بقصد حتقيق اآلخرين عمل وإدارة علم توجيه وتسيري أوفن ( بأهنا اإلدارةتعريف   )*(
واخلطوات التي  واإلجراءاتجمموع العمليات ( بأهنا كام عرفت ) حمددةأهداف

للمزيد حول )  حتقيق السياسة العامة التي تعتنقها حكومة ماأوهدفها تنفيذ 
 :انظر اإلدارةتعريفات 

مادة ) 1983 ، مكتبة لبنان:بريوت( اإلدارة قاموس ،نبيل غطاس وآخرون  - أ  
 .إدارة

 دار ،بدون مكان نرش( رشطي اجتاه : املنظامتإدارة ، رمضان بدرأمحدحامد    -ب
 .31ص)1982 ،لقلما

 .23 ص، مرجع سابق، عبد العزيز شيحاإبراهيم  -ج
 اجلامعية يف العراق يف القرن احلادي لإلدارةالتوقعات املستقبلية (جمبل علوان حممود   28-

) 1998 ،ابن رشد/ كلية الرتبية:بغداد( اطروحة دكتوراه غري منشورة )والعرشون
 .21ص

ماجستري  رسالة )لية اختاذ القرار السيايس اخلارجي عمفن( هاين الياس خضري احلديثي  29-
 .102-101ص) 1981 ، معهد الدراسات القومية واالشرتاكية،بغداد(غري منشورة 

 جملة ، عرض كتاب،) جتارب حملية وعاملية:األزمات إدارة(حممد رشاد احلمالوي   30-
 .244، ص1995 ،)121( العدد،السياسة الدولية

 دراسة يف التفاعالت االسرتاتيجية التكتيكية : الدوليةزمةاأل(فاضل زكي حممد   31-
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 .9-8، ص1995 ،)3( العدد ، املعاركأم جملة )التطبيقية

 ،) الدوليةاألزماتسياسة الردع يف مواجهة (عبد السالم سلامن خريبط النايشء   32-
 )1988 ، معهد الدراسات القومية واالشرتاكية:بغداد(رسالة ماجستري غري منشورة 

 .64-63ص

 .202-201 ص،مصطفى علوي، مرجع سابق  33-

 .152 ص،مصطفى محيد كاظم الطائي، مرجع سابق  34-

 .66- 65 ص، مرجع سابق،الناشئعبد السالم خريبط   35-

 دراسة يف التفاعالت االسرتاتيجية التكتيكية : الدوليةاألزمة(فاضل زكي حممد   36-
 .10 ص، مرجع سابق،)التطبيقية

 إدارة دراسة يف : السوفياتية– األمريكيةواالزمة 1973حرب (وي مصطفى عل  37-
 .38،ص1984 ،)10(العدد، جملة الفكر االسرتاتيجي العريب) الدوليةاألزمة

 دراسة يف التفاعالت االسرتاتيجية التكتيكية : الدوليةاألزمة(فاضل زكي حممد   38-
 .10 ص، مرجع سابق)التطبيقية

 .224-223 ص،ابق مرجع س،كاظم هاشم نعمة  39-

  كان شكله والتي يتم من خالهلا التوزيعأياخمرجات النظام السيايس ( بأنهيعرف القرار   )*(
 : انظر) خارجيةأو هذه القيم داخلية أكانتالسلطوي للقيم يف املجتمع سواء 

 دراسة يف العوامل والظواهر وصنع القرار : العالقات الدولية، احللوةإبراهيمحممد   
 .279ص) 1987 ، مطابع الفرزدق:الرياض(

 .48- 47 ص، مرجع سابق، يف عامل متغرياألزمات إدارة ،عباس رشدي العامري  40-

إال  ،عىل الرغم من افتقاد نظرية السياسة اخلارجية لتقسيامت خاصة بأنواع القرارات  )*(
 :وهي هدفها إىل من القرارات استنادا أنواعبعض الباحثني ميزوا ثالثة أن 

  :هبذا اخلصوص انظر ،قرار التوفيق -  ج قرار التأجيل -  ب قرار احلاسمال - أ  
 . 125-124 ص، مرجع سابق،حامد ربيع  

 .122 ص،املرجع نفسه  41-
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 بني بدائل متاحة عديدة هبدف حتقيق مصالح االختيار(تعني عملية اختاذ القرار     )*(
عملية صنع القرار (داوي  طارق امله: انظر)يمكن من اخلسائر احلالية الدولة بأقل ما

، 1988 ،)3( العدد، جملة اليقظة العربية)يف السياسة اخلارجية املرصية املعارصة
 .42ص

 :األزمةتتضمن عملية اختاذ القرار يف )  **(
 . خماطرها، عوامل تطورها، أهدافهاأطرافها، ، أسباهبااألزمة،حتديد جوهر   - أ  

 حتديد اهلدف   -ب
 تاحة وتقويمهاحتديد البدائل امل  -ج
 اختيار البديل املناسب  -د
 تطبيق القرار  - ه
 تقويم النتائج  - و
  التعديالت واإلضافات لرفع مستوى الكفاءة االنجازية للتطبيقإجراء  - ز

 :فيام يتعلق هبذه العمليات انظر  
 .197 ص، مرجع سابق، رمضان بدرأمحدحامد   - أ  

 .22- 21ص ، مرجع سابق،مركز البحوث واملعلومات   -ب
 . 24- 22 ص،املرجع السابق  42-

 .50- 48 ص، مرجع سابق،عبد السالم سلامن خريبط الناشئ  43-

 .165-164 ص،فيليب ويليامز، مرجع سابق  44-

 .330 ص،حامد ربيع، مرجع سابق  45-

 دراسة يف التفاعالت االسرتاتيجية التكتيكية : الدوليةاألزمة(فاضل زكي حممد   46-
 .11- 10 ص،ابق مرجع س)التطبيقية

 : القرارات عىل نوعنياإلدارةيقسم علم   )*(
 : وتتسم بام يأيتProgrammed Decision القرارات املربجمة - أوال  

 ،ًتعتمد عىل بيانات مؤكدة نسبيا  - أ  
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 ،يتكرر اختاذها   -ب
 ،ظروفها ثابتة  -ج
 .تتخذ يف حالة التأكد  -د

 : وتتسم بام يأيتUnprogrammed Decision القرارات غري املربجمة - ثانيا  
 ،تعتمد عىل بيانات غري مؤكدة نسبيا  - أ  

 ، تكرارها قليلأوتتخذ مرة واحدة    -ب
 ، ديناميكيةأوظروفها متغرية   -ج
 ، مرجع سابق، رمضان بدرأمحدحامد :  انظر،تتخذ يف حالة عدم التأكيد  -د

 .195ص
 كيف ادار مجال :حرب السويسثالثون عاما عىل تأميم القناة و(حممد حسنني هيكل    - 47

 .9،ص1986 ،)94( العدد، جملة املستقبل العريب)عبد النارص معركة قناة السويس
 .11- 10 ص، مرجع سابق،هاين الياس خرض احلديثي   - 48
 .281 ص، مرجع سابق، احللوةإبراهيمحممد    - 49
 .61 ص،عبد السالم سلامن خريبط الناشئ، مرجع سابق   - 50

 واقعة وموضوعات أحداث إىل العمليات الذهنية التي تشري بأنه كاإلدرايعرف   )*(
 ،األزمة منظور صانع القرار ملوقف اإلدراك يشكل إذ ،حارضة يف املحيط املبارش

 ، مرجع سابق، رمضان بدرأمحدحامد :  انظر،ويتوقف عىل اخلربة واملعلومات
 .206ص

 إدارة دراسة يف :ياتية السوف– األمريكية واألزمة 1973حرب (مصطفى علوي   - 51
 . 50-49 ص، مرجع سابق) الدوليةاألزمة

 املؤسسة العربية :بريوت( اإلرسائييل سالح البرتول والرصاع العريب ،حامد ربيع   - 52
 67ص) 1974 ،للدراسات والنرش

 .219-215 ص، مرجع سابق،كاظم هاشم نعمة   - 53
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ة التعليم العايل والبحث  وزار:بغداد( العالقات الدولية ،كاظم هاشم نعمة   - 54
 .77-76ص) 1987 ،العلمي

 .284 ص، مرجع سابق، احللوةإبراهيمحممد    - 55
 . 69- 67 ص، مرجع سابق،اإلرسائييل سالح البرتول والرصاع العريب ،حامد ربيع   - 56
 .105 ص، مرجع سابق،هاين الياس احلديثي   - 57
 .57 ص، مرجع سابق،عبد السالم خريبط الناشئ   - 58
 ) الرشيدة لالزمة الدوليةاإلدارة نموذج : الدوليةاألزمة إدارة(مصطفى علوي    - 59

 .201 ص،مرجع سابق
 .67 مرجع سابق، ص،عبد املنعم سعيد   - 60
  .، نقال عن جريفز67 ص،املرجع نفسه   - 61
 .235 ص، مرجع سابق) الدولية املعارصةاألزمات إدارة(عباس رشدي العامري    - 62
 منظمة التحرير :بريوت( اإلرسائيلية فلسفة الدعاية ،هللا ربيعحامد عبد ا   - 63

 .58-57 ص)1970 ، مركز االبحاث،الفلسطينية
 عبد العزيز إبراهيم : انظر،اإلدارة علم أدبيات إىلوضعت هذه املفردات استنادا   )*(

 .100- 99 ص، مرجع سابق،شيحا
 .76 ص، سابق مرجع، سالح البرتول والرصاع االرسائييل،حامد ربيع   - 64
 .95- 94 ص، مرجع سابق، عبد العزيز شيحاإبراهيم   - 65
 .105-101 ص،املرجع نفسه   - 66
 . 54 ص، مرجع سابق،وليد حممد سعيد االعظمي   - 67
 .330 ص، مرجع سابق، احلرب النفسية يف الوطن العريب،حامد ربيع   - 68

 :تيجية والسياسة الدولية االسرتا، صربيإسامعيليتبني االستخدام املزدوج يف مؤلف   )*(
) 1985 ، العربيةاألبحاث مؤسسة :بريوت(2 ط،األساسيةاملفاهيم واحلقائق 

 الدولية األزمة إدارة(، وكذلك يف مقال عباس رشدي العامري 412-411ص
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 .236- 234 ص، مرجع سابق)املعارصة
 .45 مرجع سابق، ص،وليد حممد سعيد االعظمي   - 69
 .238 ص،رجع سابق م، خمتار اجلاملأمحد   - 70
 ) السياسيةاألزمات وإدارة الكمية كوسيلة لتحليل األساليب( حممود عبد احلليم أمحد   - 71

 .250،ص1996 ،)126(  جملة السياسة الدولية العدد، دكتوراهأطروحةعرض 
 .27 ص، مرجع سابق)األزماتالوفاق الدويل ودبلوماسية (   - 72
 املعارك مع دراسة حتليلية أمالدعائي يف الرصاع ( فوزي هادي جواد اهلنداوي - 73

 )األمريكية لصناع القرار السيايس يف العراق والواليات املتحدة اإلعالميةللرسائل 
 .ص أ) 1995 ،اإلعالم قسم ،اآلداب كلية :بغداد( دكتوراه غري منشورة أطروحة

 .66 ص، مرجع سابق،نزهت حممود نفل الدليمي  - 74
 القومية املتامسكة واإلرادةدة املدعومة بأيديولوجية واضحة تتحدد العنارص بالقيا  )*(

 أو العسكرية القادرة عىل القتال واألداةوالتحالفات الدولية والدبلوماسية الناجحة 
 ، احلرب النفسية يف الوطن العريب، حامد ربيع: بشأن هذه العنارص انظر،التهديد به

 .332- 331 ص،مرجع سابق
 أساليب دراسة يف : املعاركأم يف األمريكي اإلعالم(شيخ جاسم حممد جابر ال   - 75

 قسم ،اآلداب كلية :بغداد( دكتوراه غري منشورة أطروحة )اإلعالميالتضليل 
 .114وص14ص،)1995 ،اإلعالم

 . 142وص70 ص،املرجع نفسه   - 76
 :انظر  - 77

 . ص أ، مرجع سابق،فوزي هادي جواد اهلنداوي  - أ  
 دراسة حتليلية يف ترصحيات :الدعاية الكويتية( أمني عبد املجيد أمحد   -ب

 رسالة ماجستري غري )املسؤولني الكويتيني حول العراق بعد اعرتافه بالكويت
 .92ص) 1996 اإلعالم، قسم ،اآلداب كلية :بغداد(منشورة 

 .148 ص، مرجع سابق،مصطفى محيد كاظم الطائي   - 78
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 .216 وص،149-147 ص،املرجع نفسه   - 79
 .326 ص، مرجع سابق، احلرب النفسية يف الوطن العريب،مد ربيعحا   - 80
 .319 ص،املرجع نفسه   - 81
 ،األساسية املفاهيم واحلقائق : االسرتاتيجية والسياسة الدولية، صربي مقلدإسامعيل   - 82

 .411 ص،مرجع سابق
 .151- 150 ص، مرجع سابق،مصطفى محيد كاظم الطائي   - 83
 .330وص320 ص، مرجع سابق،فسية يف الوطن العريب احلرب الن،حامد ربيع   - 84
 .326-317 ص،املرجع نفسه   - 85
 .330-328 ص،املرجع نفسه   - 86

 لذلك تدور ، للهجوماإلعداد حتديد خطة االنتقال ملرحلة إىل األوىلهتدف املرحلة   )*(
 اكتشاف أوحول تلمس اخلصم من الصديق ومعرفة مدى القدرة عىل االخرتاق 

 اخلطة اهلجومية ومواقع اهلجوم إعداد إكامل احلالية واملتوقعة فضال عن ردود الفعل
 بمعنى عدم ، من اعتامدها عىل الدعايةأكثروتعتمد هذه املرحلة عىل التثقيف املحايد 

 املسترت األزمة موقف أبعاد معنية بالكشف عن ألهنااحتوائها عىل احلرب النفسية 
 الدعائي املرحلة الثانية التي تتميز اإلعالم  بينام يسود،اإلعالميةخلف التحركات 

ختزين ( اإلعالميةبطول مدهتا الزمنية نسبيا ومن مبادئها كثرة استخدام احلرب 
واالبتعاد عن استخدام احلرب النفسية يف حاالت )  فجأةوإطالقهاالوقائع واحلقائق 

سم بتتابعها املستمر  املرحلة الثالثة التي تتأما ، بل حتقيقها عن طريق الواقع،التعبئة
 فشلها، لذلك هتيمن أو اإلعالمية فيتوقف عليها نجاح احلملة ،وقرصها وتركيزها

 وينصح املعنيون عدم البدء هبذه املرحلة دون ،عليها مجيع خصائص العمل الدعائي
 يف حني ينصحون حلمالت املرحلة الرابعة جتنب ،التأكد من توافر عنارص النجاح

 برصف النظر عن كثرة األقوياءلبدء باختيار الضعفاء منهم ثم  بل ا،تعدد اخلصوم
تنطلق من عملية تضخيم النجاح  أن اخلطوات التي تقتضيها هذه املرحلة التي جيب

 ويتجسد هدفها يف اإلعالمية خامتة للتحركات األخرية ومتثل املرحلة ،املتحقق
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 هبذا ،مراحلها السابقة هذه التحركات يف أحدثتها السلبية التي اآلثارالتخلص من 
 .325-324 ص، املرجع نفسه:اخلصوص انظر

 .222 ص، مرجع سابق، الوجيز يف االسرتاتيجية،كاظم هاشم نعمة   - 87
 .1 ص، مرجع سابق،جاسم حممد جابر الشيخ   - 88
 .5 مرجع سابق، ص،فوزي هادي جواد اهلنداوي   - 89
 جملة املستقبل ،)اخلارجية العربية العريب والسياسة اإلعالم( عامود أبوحممد سعد    - 90

 .93-92، ص1994 ،)182( العدد،العريب
 .148- 146 ص، مرجع سابق،جاسم حممد جابر الشيخ   - 91

 : انظر) العالقات الدولية من خالل املفاوضاتإدارة( بأهناتعرف الدبلوماسية   )*(
، 1988 ،)3(دد الع، جملة اليقظة العربية)الدول والقوة السياسية(حممود خليل   - أ  

 .37ص
 جملة الدراسات الدبلوماسية،) أضواء عىل الدبلوماسية املعارصة(مجال بركات    -ب

 .39، ص1986 ،)3(العدد
 .38-37 ص، مرجع سابق،حممود خليل   - 92
 .42- 41 ص، مرجع سابق،اإلرسائييل سالح البرتول والرصاع العريب ،حامد ربيع   - 93
 .232 ص، مرجع سابق) الدولية املعارصةألزمةا إدارة(عباس رشدي العامري    - 94

 األطرافمجيع الترصفات واالتصاالت التي تقوم هبا (متر عملية التفاوض التي تعني   )*(
 االستكشاف : بخمس مراحل هي)هبدف التأثري يف النتيجة النهائية للمفاوضات

 : انظر ، القبول، االتفاق عىل احلل، املساومة، عن املوقفواإلعالن ،واالستطالع
 .241-240 ص، مرجع سابق، خمتار اجلاملأمحد  

 . 42- 41 ص، مرجع سابق،اإلرسائييل سالح البرتول والرصاع العريب ،حامد ربيع   - 95
 .51- 50 ص، مرجع سابق،وليد حممد سعيد االعظمي   - 96
 دراسة يف :اسرتاتيجية الرصاع والدبلوماسية يف العرص النووي(فاضل زكي حممد    - 97
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 .57 ص، مرجع سابق)وماسية املعارصةالدبل
 .62-61 ص، مرجع سابق،عبد املنعم سعيد   - 98

 وأن السياسية بتسميات خمتلفة األدبياتورد نوعا املساومة القرسية والتوفيقية يف   )*(
 باإلكراهية فقد اصطلح عىل القرسية ،كان معناها واحدا يف مجيع االستخدامات

 . بالتعايشية بينام سميت التوفيقية،والقهرية
 وحرب أزمة أنموذج : الدولية يف ظل النظام الدويل اجلديداألزمة إدارة(كريم سيد    - 99

 .168، ص1993 ،)9( جملة العلوم السياسية العدد )اخلليج
 :يعتمد نجاح التساوم القرسي عىل جمموعة من العوامل هي  )*(

 .تصديق اخلصم جلدية هتديدات املامرس للقرس  - أ  
 . اجباره عىل عمل يشء ماأودرة عىل حث اخلصم الق   -ب
 .القدرة عىل اجلمع بني عنرصي النزاع والتعاون يف املفاوضات  -ج
 هبذا ، التساوم القرسيإليهاغياب املؤسسات الديمقراطية يف الدول املوجه   -د

 :اخلصوص انظر
 )العرب يف مواجهة إرسائيل جتربة : للدبلوماسيةاإلكراهيالوجه ( ،عدنان البكري  

 . 24- 22، ص1983 ،)53( العدد،جملة املستقبل العريب
املساومة  أن  عىل اعتبار،املساومة القرسية ترتبط بفكرة الردع أن يرى كثريون)  **(

بني االثنني نقاط تالق وافرتاق، إال أن  ،الرادعة تعد من النامذج الراقية يف املساومة
لتهديد بالقوة بينام يفرتقان من حيث  يتطابقان يف اعتامدمها عىل املساومة باإذ

 كون الردع يمنع اخلصم من القيام بفعل ضار بالطرف الرادع يف حني ،اهتامماهتام
 واالفرتاق هنا ،باإلكراه اخلصم عىل فعل خيدم مصلحة الطرف القائم اإلكراهجيرب 

ام الردع يأخذ موقف الدفاع واالنتظار، بين أن  بمعنى،يأخذ معنى الفعل والالفعل
 حياول فرض اختاذ املبادرة عىل اخلصم من خالل غرس إذ عكس ذلك، اإلكراه

 جينبه باإلكراه الذي يرغبه القائم االجتاه حتركه يف بأناالعتقاد يف ذهن اخلصم 
 أما . التخويف من العواقببأسلوب يف حني يكبح الردع سلوك اخلصم ،الصدام
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 األمر هيدف للمحافظة عىل فإنهة من حيث اهلدف فالردع بوصفه اسرتاتيجية دفاعي
 اخلصم وليس تدمري قدراته إرادة حتطيم اإلكراه من األسايس بينام اهلدف ،الواقع

 ابتزاز اخلصم ودفعه للتنازل عام إىلاملادية كونه اسرتاتيجية دفاعية هجومية تسعى 
 بصورة سلمية اقل األهداف حيقق األسلوبهذا  أن  بخاصة،اآلخريريده الطرف 

 أو اإلكراه أسلوب وبذلك يكون ، سهولة من استخدام القوة العسكريةأكثر أوة كلف
 خطورة من الردع والسيام عند مبادرة اخلصم يف أكثر اإلكراهيةالدبلوماسية 
 :  انظر هبذا اخلصوص،التصدي له

 .22-20 ص، مرجع سابق،عدنان البكري  
 .51 ص، مرجع سابق،وليد حممد سعيد االعظمي   - 100
 .69-68 ص، مرجع سابق،عبد املنعم سعيد   - 101

 استخدام الباحث اصطالح طرائق اتصالية بدال من وسائل اتصالية التي استخدمتها  )*(
 اليشء املادي إىل وذلك الن مفهوم الوسيلة يشري ،بعض املراجع املعتمدة يف بحثه

الح  وفعل اليشء نفسه عندما استبدل اصط،امللموس كالتلفاز واملذياع وغريمها
 . التحرك االتصايل حترك ثانويبأنيفهم   لكي ال، بالتحرك الفعيلاألسايسالتحرك 

 .68 ص،املرجع السابق   - 102
 . 70-68 ص،املرجع نفسه   - 103
 .53- 51 ص، مرجع سابق،وليد حممد سعيد االعظمي   - 104
 :ويتالك( دراسة حتليلية مقارنة : نظريات السياسة الدولية، صربي مقلدإسامعيل   - 105

 .32ص) 1987 ،دار السالسل
 ، مرجع سابق) الدولية يف عامل متغرياألزمة إدارة وأعرافقواعد (فاضل زكي حممد    - 106

 .9ص
 .126 ص ، مرجع سابق، عباس عبد البديعأمحد   - 107
 .20 ص، مرجع سابق)اإلقليمية األزمة إدارة( هويدي أمني  - 108
 .177 ص، مرجع سابق)لنظام العاملي املراوغ يف ظل ااألزمات إدارة( هويدي أمني   - 109
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 2 ط، بني الرادع التقليدي والرادع النووياإلرسائييل الرصاع العريب ، هويديأمني   -110
 .32-31ص) 1987 ، مركز دراسات الوحدة العربية:بريوت(

 .31 ص، مرجع سابق،واإلسرتاتيجية الردع ،اندريه بوفر   - 111
 .228-224 ص، مرجع سابق، يف االسرتاتيجية الوجيز،كاظم هاشم نعمة   -112
 .18 ص، مرجع سابق،عدنان البكري   -113
 .232-231 ص، مرجع سابق، الوجيز يف االسرتاتيجية،كاظم هاشم نعمة   -114
 .236 ص، مرجع سابق، نظريات السياسة الدولية، صربي مقلدإسامعيل   -115
 .9 ص، مرجع سابق) يف عامل متغري الدوليةاألزمة إدارة وأعرافقواعد ( فاضل زكي -116
 آفاق جملة ) يف املالمح السياسية الدولية:القرن احلادي والعرشون( مازن الرمضاين -117

 31-30، ص1996 ،)4- 3( العدد ،عربية
 .242 ص، مرجع سابق، احللوةإبراهيم حممد -118
 .244 ص، املرجع نفسه-119
 .368- 367 ص، مرجع سابق،لية نظريات السياسة الدو، صربي مقلدإسامعيل - 120
 .127 ص، مرجع سابق،لياس خضري احلديثيإ هاين - 121
 .369 ص، مرجع سابق، نظريات السياسة الدولية، صربي مقلدإسامعيل - 122
 .128-127 ص، مرجع سابق،لياس خرض احلديثيإ هاين - 123
قانون الدويل  دراسة يف ال: حل النزعات بني الدول العربية، احلسنإبراهيم سبعاوي - 124

 .6ص) 1987 ، دار الشؤون الثقافية العامة:بغداد(
 ، مرجع سابق) املالمح السياسية الدولية:القرن احلادي والعرشون( مازن الرمضاين - 125

 . 32ص
 .28 ص، مرجع سابق)األزماتالوفاق الدويل ودبلوماسية ( صربي مقلد إسامعيل - 126
 البريوسرتويكا وحرب اخلليج :ة اخلطريةالتحوالت االسرتاتيجي( هويدي أمني - 127

 .349-348، ص1998 ،)131( عرض كتاب جملة السياسة الدولية العدد)الثانية
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 مرجع ) يف املالمح السياسية الدولية:القرن احلادي والعرشون( مازن الرمضاين - 128
 .32 ص،سابق

 .314 ص، مرجع سابق، عزت عبد الواحد سيد حممود- 129
  معهد البحوث والدراسات:بغداد( للمامرسة السياسية اإلرسائييلالنموذج  ،حامد ربيع - 130

 .160 ص،)1975 ،العربية
 .328 ص، مرجع سابق، احلرب النفسية يف الوطن العريب، حامد ربيع- 131
 .8 ص، مرجع سابق، عامودأبو حممد سعد - 132
 .125 ص، مرجع سابق، عباس عبد البديعأمحد - 133
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23919912691991 

)1( 
لذي رأسه  ديفيد كي بمحاولة فريق التفتيش النووي السادس اأزمةيتعلق موضوع 

 أنشطة ديفيد كي االستيالء بطريقة استفزازية عىل كميات كبرية من وثائق األمريكي
منظمة الطاقة الذرية العراقية، املوجودة يف احدى ادارات املنظمة الواقعة مقابل فندق 

 والتي زارها الفريق برفقة فريق عراقي خمتص يف ساعة مبكرة من )2(الرشيد يف بغداد 
 ).22/9/1991(  بغداد اليومإىل لوصوله اليوم التايل

 األمريكانمفتشا يشكل ) 44( املكون من –وعىل الرغم من استفزاز فريق التفتيش 
السلطات العراقية وافقت عىل حيازة الفريق لتلك الوثائق رشط إال أن  ،%)67(فيه نسبة 

 وارص ،)3(توثيقها بمحرض رسمي، لكن ديفيد كي رفض االمتثال لطلب اجلانب العراقي 
، ونتيجة )معينة(اجلانب العراقي منعه من حيازة وثائق أن عىل البقاء يف مبنى الدائرة بحجة

للمشاورات التي جرت بني اجلانب العراقي وفريق التفتيش، فضال عن االتصاالت التي 
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 أجهزة يف واشنطن، واللجنة اخلاصة يف نيويورك بوساطة أمريكية كي مع جهات أجراها
يتسلم  أن ها يف ساحة املبنى، نتيجة لذلك وافق الفريق عىل مغادرة املبنى، عىلاتصال نصب

 .)4(الوثائق بعد جردها وتوثيقها الحقا
وقد زود اجلانب العراقي فريق التفتيش مجيع الوثائق التي طلب حيازهتا بعد توثيقها 

 .)5 (بمحرض رسمي مشرتك يف حوايل الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم التايل

 ةرداإفريق التفتيش قام قبل انتهاء زيارته لدائرة  أن  بذلك، بلاألزمةومل ينته موضوع 
، )24/9/1991(  التابعة ملنظمة الطاقة الذرية ووزارة الصناعة واملعادن يوماألفراد

باالستيالء عىل وثائق واضابري بضمنها اضابري شخصية تتعلق باجلوانب الذاتية للعاملني 
 االجتامعية وغريها من املعلومات وأحواهلممة كأسامئهم وعناوينهم وختصصاهتم يف املنظ
، لكن املسؤولني )6(،فضال عن تصويرها وترسيبها يف السيارات العائدة هلماألخرى

، بإعادهتا العراقيني الذين فوجئوا هبذا السلوك، رفضوا السامح بذلك مطالبني رئيس الفريق
السلطات العراقية  أن  الوثائق التي بحوزته، مدعياوإعادةرة كي رفض مغادرة الدائإال أن 

 بني أزمة مثريا بذلك )7( فريقه يف الدائرة التي قاموا بزيارهتا وأعضاءقامت باحتجازه 
 .)8( األمنالعراق وجملس 

 
 ،)9(اإلعالميةبمجموعة من الترصحيات ) 23/9/1991( لالزمة يوم إدارتهبدأ العراق 

وهلا ترصيح لناطق رسمي يف وزارة اخلارجية، اخذ بنظر االعتبار جانبني مهمني، احدمها أ
، وثانيهام كشف عن جانب من نوايا اخلصم األزمة موقف العراق من بإيضاحيتعلق 

السلطات إىل أن  األول يف اجلانب أشري املحتملة التي ينطوي عليها سلوك فريق التفتيش،
  متنع فريق التفتيش من حيازة الوثائق املطلوبة، بل بمقدوره حيازة ماالعراقية املختصة مل

 يوقع من قبل اجلانب العراقي وفريق )تسليم واستالم(تاجه منها رشط تنظيم حمرض حي
 إذ ، متفق عليه مع فرق التفتيش كافةأمرتنظيم مثل هذه املحارض  أن التفتيش، بخاصة

املعدات التي ترغب فرق التفتيش يف حيازهتا، جرى العمل عىل وفقه بالنسبة للوثائق و
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تنظيم املحارض يمنع اجلهات املعادية من دس وثائق  أن بينام تناول اجلانب الثاين كيف
، يمكن نسبها للعراق ضمن الوثائق التي بحوزة فريق التفتيش، وهبا )مغشوشة(مزورة 

 . ضد العراق)باطلة( يوفر هذا الفعل املحتمل فرصة للجهات املعادية لتوجيه اهتامات
 تلك إليهتؤول  أن والن االستيالء عىل وثائق شخصية يعد هدفا استخباريا يمكن

 إرسار والصهيونية وغريها من اجلهات املعادية بام يكشف األمريكية املخابرات إىلالوثائق 
ف  مستباحة لتلك اجلهات، للتخلص منهم يف هناية املطاأهدافا علامئه أسامءالعراق وجيعل 

 السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي يف املؤمتر الصحفي الذي أكد، عليه )10(
، قرار العراق بعدم السامح لفريق التفتيش بتصوير هذه الوثائق )24/9(عقده يف بغداد يوم 

حتول مهامهتا املوصوفة يف أو أن فضال عن عدم القبول بتجاوز مهامهتا ، ) عنوةأخذها(و
 أحكام إىل القانونية إشارته مهامت ذات طبيعة استخبارية، ويف إىل األمن قرارات جملس

 كعملية التصوير التي ال )المرشوعة والنظامية( بأهنا الفريق أعاملوصف ) 687(القرار
االستيالء عىل هذه الوثائق ليس من اختصاص الفريق  أن  قانوين، ذلكأساس إىلتستند 

 وجوب تسليم إىل نص يشري إىلت العالقة والتي تفتقر  ذااألمنوال يرتبط بقرارات جملس 
 خلوها  مرونة العراق يف السامح لفريق التفتيش بمشاهدهتا فقد جاءت لتأكيدأماهذه الوثائق، 

 السيد طارق عزيز احرتام العراق لنص أبدىمما له صلة بالنشاط الفني الصناعي، كام 
 إىليذه، داعيا رئيس فريق التفتيش واستعداده لتنف) 687( رقماألمنوروح قرار جملس 

 بعيدة أهداف إضافةااللتزام بنص القرار وروحه واحرتام املهمة التي جاء من اجلها، وعدم 
 رغبتهم،  كان وجودهم يف املوقع بحسبإذ ، التي جاءوا من اجلهااألساسية اإلغراضعن 

 . الوثائق عىل حد تعبريهدةإعا البقاء فيه رشط أوالكاملة يف مغادرة املوقع  لذلك هلم احلرية
 حسني وزير خارجية العراق أمحد السيد أوضحوعىل صعيد احلركة الدبلوماسية 

 ،)23/9( السفري جان برنار مرييميه يف نيويورك يوم األمنخالل مقابلته مع رئيس جملس 
 الوثائق التي تطلبها فرق أوسياقات العمل مع فرق التفتيش تقوم عىل توثيق املواد أن 
لتفتيش، لذلك بمقدور فريق التفتيش تسلم الوثائق بعد توقيع املحرض مع السلطات ا

 .العراقية
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ولتوصيف مهمة فريق التفتيش ذكر السيد حممد سعيد الصحاف وزير الدولة 
 الذين زاروا واألجنبية وشبكات التلفزة العربية األنباءللشؤون اخلارجية ملراسيل وكاالت 

مهمة فريق التفتيش تكمن يف تقويم الربنامج النووي أن  )24/9(  يوماألزمةمكان 
عالقة هلا بمهمة فريق التفتيش   طلب حيازة وثائق شخصية الأثار الذي األمرالعراقي، 

 االنباري ممثل العراق الدائم يف األمريمن جانبه ابلغ السفري عبد . استغراب الصحاف
 مبموقف العراق القايض بعد) 24/9( يف اجتامع عقد يوماألمن املتحدة رئيس جملس األمم

يوافق عىل  ، كام الواألفالمالسامح لفريق التفتيش باالستيالء عىل االضابري الشخصية 
 الدويل احلكومة العراقية بشدة ملنعها فريق التفتيش األمن جملس أدان، بينام إليهتسليمها 

 .)11()707( تطبيق بنود القرارإىلمن تنفيذ مهمته داعيا العراق 
 األمن رئيس جملس إىل االنباري يف رسالة االحتجاج الشديدة التي وجهها أشاركام 

من خالل بيان عدم وجود عالقة تربط ) 687( املضامني القانونية للقرارإىليف اليوم نفسه 
، وبالتايل )12(من القرار املذكور) ج(بني املعلومات الواردة يف االضابري الشخصية والقسم

 بعيدة عن قرارات أهدافالتفتيش يعرقل عملية تنفيذ القرار، وينم عن  سلوك فريق فإن
 عالقات إىل اإلساءة املتحدة بعامة، فضال عن األمم وأهداف بخاصة األمنجملس 

 . األخرىالتعاون القائمة بني اجلهات العراقية املختصة وفرق التفتيش 
 املتحدة لألممم  العااألمني حسني عقب اجتامعه بديكويالر أمحدورصح السيد 

 العراق مستعد للتعاون إن( نحو التسوية السلمية باألزمةللصحفيني يف حماولة لالجتاه 
 قاصدا )ًأيضايتعاون  أن اآلخرالتام حلل مشكلة فريق التفتيش، ولكن عىل الطرف 

 . املتحدة وفريق التفتيشلألمم العامة واألمانة األمن جملس اآلخربالطرف 
الستعداد تضمنت الرسالة الرسمية العراقية التي سلمها االنباري وانطالقا من هذا ا

 : بااليتإجيازها نقاط يمكن أربع) 25/9( اجتامعه به عرص يوم أثناء األمن رئيس جملس إىل
ساعة )48( بغداد خالل الـإىلرغبة العراق يف جمئ ايكيوس رئيس اللجنة اخلاصة   - أ  

 .الراهناملقبلة للبحث معه عن معاجلة املوقف 
العراقي  العراق عند عدم جميء ايكيوس، عىل تنظيم حمرض مشرتك بني اجلانب إرصار   -ب
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 أي بإخراج الفريق قبل السامح له أخذها التي واألفالموفريق التفتيش بكل الوثائق 
 . من املوقعءيش

 صورة مل يسجل هبا حمرض مشرتك من قبل أو وثيقة بأيةعدم اعرتاف العراق   -ج
هناك نية  أن  صور غري مثبتة يف املحرض املشرتكأو ويعني االدعاء بوثائق الطرفني،

 . العراقإىل لإلساءةمبيتة 
 املتعمد الذي تعامل به فريق التفتيش األسلوبتأكيد احتجاج العراق الشديد عىل   -د

 املشاكل يكمن يف إثارة سبب وأنوبخاصة رئيسه ديفيد كي مع اجلانب العراقي، 
كان بمهامت التفتيش، وقيام هؤالء بتطبيق سياسة حكومتهم يمرأ أشخاصتكليف 

 وروحها، بقصد فرض سياستها املعادية لقيادة األمناملتجاوزة لنص قرارات جملس 
 .العراق

جتد  أن  املتحدةاألمم عىل اللجنة اخلاصة يف بأنورصح االنباري بعد انتهاء االجتامع 
يتم العمل بشكل جيد، الن ديفيد  أن ا ارادت مإذاالشخص املالئم لرئاسة فرق التفتيش، 

 لألمم املشاكل مع بدء املناقشات العامة للجمعية العامة إثارةتتزامن  أن كي عمل عىل
 .املتحدة لعرقلة رفع احلصار

  مشاورات غري رسمية ملناقشة الرسالة العراقية،األمن جملس أجرىمن جانبه 
 ،)13()25/9( حسني يوم أمحدجتامعه مع السيد  تقرير ايكيوس بشأن نتائج اإىلواالستامع 

 عىل الرشوط التي وضعها العراق، األمن عن موافقة جملس أعلنوعقب انتهاء املشاورات 
 العراق موافق عىل السامح بأن املجلس يفهمون أعضاء إن( األمن قال رئيس جملس إذ

 التعليامت الصادرة وأنا،  قائمة تسلم واستالم هبإعدادللمفتشني باملغادرة مع الوثائق بعد 
 األمريكي يف حني قال املندوب ،)لفريق التفتيش تقيض بعدم املغادرة دون املستندات

يوقع املفتشون عىل  أن ن املجلس مل يبد اعرتاضات عىل طلب العراقإ(توماس بيكرنغ 
 .)قائمة جرد للمستندات التي يرغبون يف امتالكها

 سلوك ديفيد أثاره النشاط الدعائي الذي عالمواإلمن جانبها فندت وزارة الثقافة 
 نشاط فريق التفتيش واإلعالم وصف السيد حامد يوسف محادي وزير الثقافة إذكي، 
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 يف إليها لالستناد )احلجج الواهية( األمريكية اإلدارة التي تعطي )اإلعالميةبالبهلوانية (
 مثاال عىل ذلك، أوردق، وقد املغرضة ضد العرا واإلعالميةاالستمرار بحملتها السياسية 

 أفالم يكونوا عىل استعداد اللتقاط بأن ديفيد كي ابلغ الصحفيني يف فندق الرشيد بأن
 فريقه أعضاءفيديو وصور فوتوغرافية لفريق التفتيش عند دخول البناية، واوعز لعدد من 

جلانب العراقي  اإلظهاربتسلق سياج البناية، بينام كان الدخول اعتياديا من الباب الرئيس 
تعمد عدم التوقيع ، إعالميةوكأنه منعهم من الدخول، ولكي يعطي كي للصحفيني مادة 

عىل وصل استالم الوثائق التي اختارها ومجعها يف سبعة صناديق، فضال عن متهيده ملادة 
 حسب زعمه أخرىالعراقيني مل يعطوه وثائق حساسة  أن  مفادهاأخرى كاذبة إعالمية

 .لتأخر يف التوقيع عىل وصل االستالم فيام بعدعندما تعمد ا
وعندما سلم اجلانب العراقي الوثائق والبيانات التي رغب فريق التفتيش بحيازهتا 

 من ثلثي فريق التفتيش املبنى عائدين أكثر، غادر )26/9(بمحرض استالم وتسليم يف يوم 
ث غادر الفريق العراق حي ،األمن بني العراق وجملس األزمة الفندق، وبذلك انتهت إىل

 ).30/9(يوم 
 بكلمة وترصيح، كشفت الكلمة أعقبها، بل األزمةمل يوقف العراق نشاطه بانتهاء 

 املتحدة لألمم للجمعية العامة واألربعنييف الدورة السادسة   وزير خارجيتهألقاهاالتي 
صم التي ونرشت صحيفة القادسية بعضا من فقراهتا عن جانب من نوايا اخل) 27/9(يوم 

 وهبذا الشكل والتوقيت يف بداية األحداثن تكرار إ( قال إذ، األزماتتقف وراء افتعال 
 متأزمة ضد العراق، وهذا يؤكد ما أجواء خلق إىل) هيدف..............(اجتامعاتنا،
تنسجم مع  يعمل عىل وفق توجيهات مغرضة ال) ديفيد كي(هذا الشخص  أن  منأعلناه

 .) املتحدةماألميكلف به من  ما
 األمن جملس إىل الترصيح النقطة الثالثة التي تضمنتها رسالة العراق أكديف حني 

، وخصوصا جملة نيوزويك بحملة األمريكيةبعد قيام الصحافة  ، وجاء هذا التأكيد)14(
ينجز  أن  حول برنامج العراق النووي قبل)مزاعم معينة( ضد العراق برتوجيها إعالمية

 .همتهفريق التفتيش م
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 املثبتة يف اإلجاباتفظهرت  ،د كي ي اخلاصة بأزمة ديفاإلعالميةتم حتليل اخلطابات 
 . مراتبأربع ستة اجتاهات ضمن اإلعالميةخلطابات اوقد تضمنت ).2(اجلدول رقم 
(2)

 
   

 
 

   

  

 31,25 5 3 2 ــ أ 1 1
 25 4 3 1 ــ ب 2 2
 12,5 2 1 1 ــ ت 3 3
 12,5 2 2 ــ ــ ث 3 4
 12,5 2 1 1 ــ خ 3 5
 6,25 1 1 ــ ــ ذ 4 6
 ــ ــ ــ ــ ــ ج ــ 7
 ــ ــ ــ ــ ــ ح ــ 8
 ــ ــ ــ ــ ــ د ــ 9
 ــ ــ ــ ــ ــ ر ــ 10
 ــ ــ ــ ــ ــ ز ــ 11
 ــ ــ ــ ــ ــ س ــ 12
 ــ ــ ــ ــ ــ ش ــ 13
 ــ ــ ــ ــ ــ ص ــ 14
 ــ ــ ــ ــ ــ ض ــ 15
 ــ ــ ــ ــ ــ ط ــ 16
 ــ ــ ــ ــ ــ ظ ــ 17
 ــ ــ ــ ــ ــ ع ــ 18
 ــ ــ ــ ــ ــ غ ــ 19
 ــ ــ ــ ــ ــ ف ــ 20
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 ــ ــ ــ ــ ــ ق ــ 21
 ــ ــ ــ ــ ــ ك ــ 22
 ــ ــ ــ ــ ــ ل ــ 23
 ــ ــ ــ ــ ــ م ــ 24
 ــ ــ ــ ــ ــ ن ــ 25
 ــ ــ ــ ــ ــ هـ ــ 26
 ــ ــ ــ ــ ــ و ــ 27
 ــ ــ ــ ــ ــ ي ــ 28
 ــ ــ ــ ــ ــ 2أ ــ 29
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ب ــ 30

 ــ ــ ــ ــ ــ 2ت ــ 31
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ث ــ 32
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ج ــ 33
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ح ــ 34
 ــ ــ ــ ــ ــ 2خ ــ 35
 ــ ــ ــ ــ ــ 2د ــ 36
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ذ ــ 37
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ر ــ 38
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ز ــ 39
 ــ ــ ــ ــ ــ 2س ــ 40

 100 16 11 5 ــ املجموع
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 :ة بأزمة ديفيد كي ما يأيتص اخلااإلعالميةيتبني من خالل حتليل اخلطابات 
 

وقد ورد يف خطاب صحيفة  ، عىل سلم االجتاهات األولاملوقع ب االجتاهحظي هذا 
 أزمة نوايا مبيتة جراء افتعال األمريكيةلواليات املتحدة ل أن القادسية من خالل التأكيد

 :)1(ديفيد كي هي
 العراق دولة متخلفة كدول إلبقاءاري والعلمي ض عىل مظاهر التقدم احلاإلجهاز •

 ).النفطمشايخ (
 . الشعب العراقي وكرامته ومتسكه بخياراته السياسية واالجتامعية والوطنيةإرادةالنيل من  •
 .منه القوميأالتجسس عىل العراق هبدف اخرتاق  •
 .محاية عمالئها يف فرق التفتيش •
 .اغتيال العلامء العراقيني •
ف املوقف الدويل متمثال يف ضع، عىل العامل ومؤسساته الدولية األمريكيةتعزيز اهليمنة  •

 . املعادي للعراقاألمريكي السلوك إزاء
 فرق التفتيش بشخصيات مزودة بمعدات )بتلغيم(وقد استدلت عىل هذه النوايا 

ايس وعسكري يف يوتدخلها بام متلكه من ثقل س،جتسسية مهمتها الرئيسية استفزاز العراق 
رض رشوط جديدة ضد  فأو قرار إلصدار األمن دعوة جملس إىلومسارعتها  ،األزمة

 لشن هجوم عسكري حمتمل دون اعتبار للعالقات الدولية إجراءاتمتزامنا مع  ،العراق 
 يف خطابات صحيفة الثورة عنها األمريكيةبينام اختلفت النوايا  ،من والسالم العاملينيواأل

شبث  التأواختالق مشاكل ثانوية ( هتدف من وراء أمريكاإىل أن  أشارت إذ ،يف القادسية 
 :)2(إىل )بمسائل هامشية

 .تأخري رفع احلصار •
 .(*) الكويتي األمريكيالتغطية عىل االتفاق  •
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 .تسويغ القيام بعمل عسكري جديد ضد العراق •
 جورج بوش دعا األمريكي الرئيس بأن األولوردت الثورة مثاال عىل اهلدف أو

 .اق جتديد احلصار عىل العرإىل املتحدة لألممرصاحة اجلمعية العامة 
 

 بصرب اإلشادةوتبني من خالل  ، املرتبة الثانية عىل سلم االجتاهاتاالجتاهاحتل هذا 
ووفائه ملبادئه الوطنية والقومية ومتسكه بقرار عدم  حدودغري املالشعب العراقي وصموده 

الن رس ،صهيوين  واملوساد الاألمريكية املخابرات أجهزة إىلعلامئه وفنييه )رقبة(تسليم 
 .)3( وسواعدهم عىل حد تعبري صحيفة القادسيةأبنائهقوة العراق تكمن يف عقول 

 العراقيني القوية والثابتة التي ال يمكن قياسها إرادةثنت الثورة عىل أيف حني 
 .)4(عداءبتقديرات األ

 من ةاألزم باجتاه تعبئة الشعب من رضورة محاية قرار اإلعالميويأيت اهتامم اخلطاب 
بل تتخذ قراراهتا متأثرة ،وحدة اختاذ القرار ال تتحرك يف فراغ  أن ذلك،املؤثرات الداخلية 

 يتوقف عىل األزمة سالمة قرار فإنعليه ،  املحيل أو الداخيل اإلطاربعوامل عديدة منها 
 ،)5(بناء حساباته بموضوعية عىل وفق معطيات املوقف الذاتية بمعزل عن املؤثرات الداخلية

 يسهم يف حتويل األزمة أثناء يف تعبئة الشعب اإلعالم دور وسائل فإن ذلك إىلاستنادا 
 .األزمة إدارة داعم ملوقف فريق إىل ،األزمة املحيل من عامل يؤثر سلبا يف قرار اإلطار
 

 ) ت(راق  تأكيد رشعية مواقف الع - أ 
 يف عدم قبوله )حقا رشعيا(العراق يامرس  أن االجتاهوضحت خطابات هذا أ

 انتهك فريق كي إذ ، األمنفريق التفتيش عن مهامته املحددة يف قرارات جملس  )انحراف(
 العراقية نابعة من مراعاهتا )االعرتاضات( مرشوعية فإنلذلك ،نصوص تلك القرارات 

 أمامفرض رشوطا ومعوقات ي العراق بأن العكس مما يقال عىل، من العراق وسيادته أل
 .)6(تلك الفرق
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 )ث( اللجنة اخلاصة إجراءاتة ي ال رشعإبراز - ب
وجتسد يف املضامني التي تناولت جتاوز فريق التفتيش ملهامه املوصوفة يف قرارات 

 من وهو ال يعدو، )الالمرشوع والالقانوين( ـحيث وصف عمله ب،  الدويل األمنجملس 
 ).7(ال يمت بأية صلة للمهمة التي كلف بتنفيذها ، )خمابرايت(وجه نظرها سوى عمل 

 )خ( اللجنة اخلاصة بالسياسات املعادية للعراق أعضاءفضح ارتباط بعض  -ج
 يف تشكيالهتا وتكويناهتا وليست أمريكية(فرق التفتيش إىل أن شارت اخلطابات أ

، ن بشخصيات مهمتها الرئيسة استفزاز العراقواشنط )لغمتها(لذلك ، )8()فرقا دولية
 .)9() التجسسغراضصة ألصخم(بل هي ، فضال عن تزويدها بمعدات ال تتالءم مع مهامها 

 

ومتثل يف انتقاد خطاب صحيفة  ، االجتاه عىل السلم جاء هذا األخريةيف املرتبة 
صبحت يف أ املتحدة التي األمم هيئة ه الذي متارس)العائم(يف و القادسية للدور الضع

جمرد جتمع ومركز عمليات لتنفيذ فصول املؤامرة عىل ( عىل العامل األمريكيةظل اهليمنة 
 .)10()العراق

 وخطاباهتا بخصوص اإلعالميةاهتامم املؤسسات  أن  هذا التحليل يتبنيإىلاستنادا 
 : اتسم بام يأيتاألزمةهذه 

 كانت خطاباهتا إذ ، اإلعالمية كاف من قبل املؤسسات باهتامم األزمةمل حتظ هذه   -أ   
 ،زمة سوى مخسة خطابات مل ختصص لألإذ، مهيتها أ واألزمةقليلة جدا قياسا ملدة 

 صحيفة اجلمهورية أغفلتبينام ، ثالثة منها لصحيفة القادسية واثنان لصحيفة الثورة
  . متامااألزمة

 وحيثيات املوقف العراقي وأسباهبا األزمة عىل جوهر اإلعالمي اخلطاب مل يركز   -ب
 .)عمومية( ات عباربإطالقودواعيه مكتفيا 

 )23/9(أت األزمة يوم دحيث ب، جاء اخلطاب اإلعالمي متأخرا عن بدء إدارة األزمة   -ج
 بفارق يوم واحد عىل وفق طبيعة العمل أي، ) 25/9(ول خطاب يوم أيف حني نرش 
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بينام تشري ،  زمنيااألزمة إدارة مل يواكب اإلعالمي اخلطاب فإنوبذلك  ،صحفيال
 بمختلف األزمة إدارةتالزم  أن  جيباإلعالميةالتحركات إىل أن  األدبيات
 وقوع إىل يؤدي األزمةافتقاد الرسعة الالزمة ملواجهة تطورات  أن كام، )11(مراحلها
كعدم الوضوح و  ،األزمة إدارةخدامه يف  استأثناء األخطاء يف العديد من اإلعالم

 .)12( الذي يدعم من حالة عدم القبول بمصداقيتهاألمر ،التضارب 
 للخطاب السيايس إنتاج إعادة الذي يمثل يف جانب منه اإلعالمياخلطاب أن   -د

مل تنعكس فيه اغلب مضامني اخلطاب السيايس الذي   ،األزمات إدارة أثناءوالسيام 
اخلطاب  أن ويمكن القول ، العراقي بصورة وافيةاألزمة إدارةق ركز عليها فري

، ة التي تناوهلا اخلطاب السيايسد املضامني املتعد فإزاء، كان خطابا مبترسااإلعالمي
 فضح اجتاهاستحوذ فيها  ، مل هيتم سوى بستة اجتاهاتاإلعالمياخلطاب  أن نجد

 بإدارةاإلعالمي أن تكون عالقته بينام يفرتض اخلطاب  ، األسدنوايا اخلصم عىل حصة 
 .)13(املرحليةواألهداف الفكر   عالقة تبعية وترابط ذات تنسيق عىل مستوىاألزمة

 اجتاه نفسه كام هو احلال يف االجتاه داخل اإلعالمييشري اختالف مضامني اخلطاب   - ه
كل بش، األزمات إدارة غياب الرؤية املوحدة التي تقتضيها إىل، فضح نوايا اخلصم

 .األزمة يف التعامل مع اإلعالمية غياب التنسيق بني املؤسسات إىلل ذلك وجيعلنا نؤ
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 وغريها األزمةعراقية يف هذه تابة اهلوامش املتعلقة بالصحف الاكتفى الباحث يف ك   1-
تاريخ، وذلك جتنبا لسعة املساحة التي يراد اسم الصحيفة والعدد والإ، باألزماتمن 

 األخبارتشغلها هذه اهلوامش من صفحات البحث، لطول عناوين  أن يمكن
البحث اقتىض استخدامات متكررة للعدد من  أن والتقارير واملقاالت، بخاصة

 .الصحيفة
 مدير الرقابة الوطنية أمني الباحث مع اللواء حسام حممد أجراهامقابلة شخصية    2-

 .5/3/1999ريخ بتا
املعلومات املتوفرة للعراق  أن ذكر السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي  3-

والكالم (، وقد ثبت الحقا األمريكيةديفيد كي احد ضباط املخابرات إىل أن تشري 
صحة هذه املعلومات عندما طرد كي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ) للباحث

 إرساهلا بدل األمريكية الواليات املتحدة إىل الوثائق العراقية رسالهإ أمر بعد افتضاح 
 املتحدة عن لألمم الوكالة وعرب رولف ايكيوس رئيس اللجنة اخلاصة التابعة إىل

 يف العمل، كون فرق التفتيش الدولية خاضعة للجنة األسلوبعدم ارتياحه هلذا 
 .اخلاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط

 .، مرجع سابقأمنيمقابلة شخصية مع اللواء حسام حممد   4-
 .90حارث رايض جاسم احلارثي، مرجع سابق، ص   5-
 األهراممركز : القاهرة(حممد حسنني هيكل، حرب اخلليج اوهام القوة والنرص   6-

 .585ص ) 1992للرتمجة والنرش، 
فريق التفتيش (ن  أ وذكرت يف تقاريرها، املتحدة هبذا االدعاءاألمم أخذتلقد    7-

 بعد اكتشافه وثائق تصف خطة عراقية لتطوير أيام ألربعةحيتجز يف موقف سيارات 
 :انظر)  نوويةأسلحة
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United nations, the united nations and the iraq Kuwait conflict 1990-
1996(New York: United Nations Department of Public information, 1996) 
P.126. 

 ديفيد أزمة ولغاية 15/5/1991زار العراق اثنا عرش فريقا تفتيشيا خالل املدة من    8-
 .  باستثناء بعض احلوادث الطفيفةإشكاالتكي، نفذت مهامهتا دون 

 إيراد عن األزماتهبا العراق  أدار معاجلته للكيفية التي أسلوبابتعد الباحث يف   9-
ماكن وزمن أ عىل اختالف األزمة إدارةاملضامني املتكررة يف خطابات فريق 

 تكرار املضامني بالنسبة أمهية عىل الرغم من اإلطالةصدورها، يف حماولة لتجنب 
 هبدف ترسيخها يف ذهن الطرف املقابل، فضال عن لفت انتباه وسائل اإلدارةلفريق 
 . مضامني بعضهاإىل اإلعالم

 .585 مرجع سابق، وهام القوة والنرص،أ حرب اخلليج ،حممد حسنني هيكل   10-

 : من العراق عىل وفق هذا القرار ما يأيتاألمنيطلب جملس    11-
 الدمار الشامل، أسلحةطوير تالكشف بصورة تامة وهنائية عن مجيع براجمه ل  - أ  

 . ومواقعهاإنتاجهافضال عن مجيع ما لديه من تلك األسلحة ومكوناهتا ومنشآت 
دولية للطاقة الذرية وفريق التفتيش بالوصول السامح للجنة اخلاصة والوكالة ال   -ب

واىل كافة املناطق واملنشآت والسجالت ) أي (إىلالفوري وغري املرشوط 
 .واملعدات ووسائل النقل التي يرغبون يف تفتيشها

 معدات تتصل أو تدمري مواد أو نقل أو إخفاء حماولة ألية الفوري اإليقاف  -ج
 .لجنة اخلاصة وموافقتها املسبقة لإخطار الدمار الشامل دون بأسلحة

والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرقهام التفتيشية القيام  السامح للجنة اخلاصة  -د
 الثابتة والطائرات اهلليكوبرت عىل حد األجنحةبرحالت طريان بالطائرات ذات 

 . ذات الصلةاألغراض العراق جلميع أرجاءسواء يف سائر 
 لألغراضلنووية من أي نوع إال الستخدام النظائر املشعة  مجيع األنشطة اإيقاف  - ه

 .الطبية والزراعية و الصناعية
 .ضامن سالمة وحرية تنقل ممثيل اللجنة اخلاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  - و
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 سوقي تطلبه اللجنة اخلاصة والوكالة أو دعم طبي أو وسائل نقل أيتوفري   - ز
 .قهام التفتيشيةالدولية للطاقة الذرية وفر

 طلب بصورة تامة وكاملة وفورية للجنة اخلاصة والوكالة أي إىلاالستجابة   -ح
 .أسئلتهام عن اإلجابةوفرقهام التفتيشية فضال عن 

 1991، األمن املتحدة، قرارات ومقررات جملس األمم :انظر نص هذا القرار  
 .47-44ص ص ) 1993 ، املتحدةاألمم: نيويورك(

يقوم العراق دون  أن )687(من القرار ) ج( التي تضمنها القسم األساسيةود من البن   12-
 : جعله عديم الرضرأو إزالته أو يأيت دويل بتدمري ما إرشافرشط وحتت 

 الكيميائية والبايولوجية ومجيع خمزونات العوامل الكيميائية األسلحةمجيع   - أ  
يع مرافق البحث ومجيع ما يتصل هبا من منظومات فرعية ومكونات ومج

 .والتطوير والدعم والتصنيع
مجيع القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن مائة ومخسني كيلو مرتا والقطع    -ب

 .وإنتاجهاحها أصالالرئيسية املتصلة هبا، ومرافق 
 .24-23انظر هبذا الشأن املرجع السابق، ص ص   

 .50 املتحدة، مرجع سابق، ص األمم   13-
 صورة مل يسجل هبا حمرض أو وثيقة بأيةنقطة الثالثة عدم اعرتاف العراق تتضمن ال   14-

 .مشرتك بني اجلانب العراقي وفريق التفتيش
 

 :انظر صحيفة القادسية   1-
 .26/9/1991يف ) 3715(العدد   - أ  

 .27/9/1991يف ) 3716(العدد    -ب
 .29/9/1991يف ) 3718(العدد   -ج

 :انظر صحيفة الثورة   2-
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 .25/9/1991يف ) 7733(العدد   - أ  
 .26/9/1991يف ) 7734(العدد    -ب

 واكتفت هبذه العبارة املبهمة ،  تفاصيل هذا االتفاق إىلمل تتطرق صحيفة الثورة   )*(

 :انظر صحيفة القادسية   3-
 .26/9/1991يف ) 3715(العدد   - أ  

 .27/9/1991يف ) 3716(العدد    -ب
 26/9/1991يف ) 7734(العدد ، صحيفة الثورة    4-

  . من املؤثرات الداخليةاألزمة موضوع محاية قرار ،الفصل الثاين: انظر   5-
 :انظر صحيفتي  6-

 .26/9/1991يف ) 7734(العدد  ، الثورة  - أ  
 .27/9/1991يف ) 3716(العدد ، القادسية    -ب

 :انظر صحيفة القادسية  7-
 .26/9/1991يف ) 3715(د العد  - أ  

 .27/9/1991يف ) 3716(العدد    -ب
 . 26/9/1991يف ) 7734(العدد ، صحيفة الثورة    8-
 . 27/9/1991يف ) 3716(العدد ، صحيفة القادسية   9-
 . 29/9/1991يف ) 3718(العدد ، صحيفة القادسية  10-
  .اإلعالمية موضوع التحركات ، الفصل الثاين:انظر  11-
 . 87-96ص ص، مرجع سابق ،  عامود أبو سعد حممد  12-
  اإلعالمية موضوع التحركات ، الفصل الثاين:انظر  13-
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 بايولوجي، كيمياوي،( بقيام فريق تفتيش مشرتك األزمةيتلخص موضوع 

، مدعيا فيها )1(تابع للجنة اخلاصة بمدامهة مفاجئة ملبنى وزارة الزراعة والري) صواريخ
. )2 ()687( رقم األمنمواد ووثائق ذات صلة باملوضوعات التي خيتص هبا قرار جملس 

لكن السلطات العراقية املختصة منعت الفريق من دخول املبنى لتعارض ذلك مع مبادئ 
 للحكومة العراقية، فضال عن عدم شموله بواجبات إهانةشكله من ي السيادة الوطنية وما

 )خطرأ وأهم( واحدة من إثارة إىل، مما ادى )3( القرار املذكورأحكامالفريق عىل وفق 
الرغم من ذلك قام   وعىل،)4(األمن التي شهدهتا العالقة بني العراق وجملس األزمات
 - )11/7/1992(تنتهي يوم  أن قرر الذي مدد مدة مهمته التي كان من امل-الفريق

 مغادرته، بام يف ذلك أو إليه مانعا املوظفني واملراجعني من الدخول ،)5(بمحارصة املبنى
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 .وراق املواطنني الذين جاءوا لقضاء مصالح خاصةأتفتيش 
 ،)29/7/1992(وحتى هنايتها يف ) 5/7/1992( منذ بدايتها يوم األزمةوقد خيمت عىل 

 أن يمكن(بية كثيفة، متزامنة مع هتديدات عسكرية برضب العراق، كان  غرإعالميةمحلة 
 التهديدات ومن مجلة.  عىل حد تعبري السيد طارق عزيز) ربعها دولة عظيمةأوترعب نصفها 

باحتامل القيام بعمل (رصح به روالن دوما وزير اخلارجية الفرنيس  العسكرية الغربية ما
وتأكيد الواليات ( فرق التفتيش، أعاملدخله يف استمر ت  ماإذاعسكري ضد العراق، 

 العراق إلجباراستخدام اخليارات كافة بام يف ذلك اخليار العسكري )  من حقهابأناملتحدة 
 .)6() املتحدةاألممعىل االنصياع لقرارات 

، احتجاجا عىل ترصف فريق األزمة بينام شهدت بغداد تظاهرات كبرية طوال مدة 
تكون هناك  أن  مل يمر يوم دونإذ للتهديدات العسكرية الغربية، واستنكارا التفتيش،

 .)7( مبنى الوزارة، حيث يرابط فريق التفتيش التاسع والثالثونأمامتظاهرة احتجاجية 

 
 غري واثقة من كون هذا املبنى مقرا لوزارة بأهنا األزمةادعت كارين جانسن يف بداية 

 بأوىلىل الرغم من تأكيدات ممثل وزارة اخلارجية هلا، لذلك قام العراق الزراعة والري، ع
، متمثلة يف استدعاء عدد من ممثيل املنظامت الزراعية والغذائية األزمة إلدارةخطواته 

 املتحدة للتنمية للحديث األمموبرنامج ) الفاو(الدولية املوجودة يف بغداد، ومنها منظمة 
 كان وأن عىل التفتيش أرصتجانسن إال أن ن هوية املبنى، مبارشة مع فريق التفتيش ع

 .املبنى مقرا هلذه الوزارة عىل حد تعبريها
 واخلارجية بدعوة مندويب واإلعالم هذه اخلطوة قيام وزاريت الثقافة وأعقبت

، ورؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدين يف األجنبية وشبكات التلفزة األنباءوكاالت 
كام جرت .  حمتوياته، هبدف تأكيد خلوه من املواد املحظورةإىل املبنى والتعرف بغداد لزيارة

مباحثات بني اجلانب العراقي وفريق التفتيش يف الساعة احلادية عرشة والنصف ليال من 
اليوم نفسه، اقرتح فيها املسؤولون العراقيون عىل فريق التفتيش السامح بمغادرة املبنى 
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 اجلانب العراقي عىل رضورة إرصاربعد  إالق مل يوافق عىل املقرتح حتت رقابته، لكن الفري
 .توفري مستلزمات الراحة هلم

وعرب ناطق باسم وزارة اخلارجية عن موقف العراق القايض بعدم السامح بتفتيش 
 للحكومة العراقية، فضال عن عدم ارتباطه بالتزامات إهانةالوزارة، ملا يشكله ذلك من 

طلب التفتيش حماولة استفزازية  أن ، مؤكدا)687( رقم األمنر جملس العراق بموجب قرا
 . سياسية، ويمثل حتوال يف مهامت فرق التفتيشأهدافلتحقيق 
 مباحثات بأن من الناحية القانونية، فقد ذكرت جانسن ملراسل رويرت يف بغداد، أما

 بينام رد اللواء  دخول فريق التفتيش للوزارة،أحقية أكدتايكيوس ومستشاره القانوين، 
يبيح تفتيش املواقع ) 687( القرار بأن رئيس اجلانب العراقي عىل ذلك أمنيحسام حممد 
 . الكياموية والبايولوجية فقطواألسلحة البالستية باألنشطةذات العالقة 

، األزمةجلسة مشاورات ملناقشة ) 6/7( الدويل يوم األمنمن جانبه عقد جملس 
مطلوب من ( املجلس قال فيه أعضاءملجلس بيانا رئاسيا نيابة عن  رئيس اأعقاهبااصدر يف 
 والية ، تفتيش يف املوقعبأعاملان يسمح للجنة اخلاصة بالقيام عىل الفور .......العراق

رفض العراق احلايل السامح لفريق التفتيش املوجود حاليا  أن .......مواقع حتددها اللجنة
تي حددهتا اللجنة اخلاصة، يشكل انتهاكا ماديا وغري  الاألماكن إىليف العراق بالوصول 

 أن  املجلسأعضاءويطلب )...... 687( القرارأحكاممقبول من جانب العراق حلكم من 
 املعنية حسبام يطلبه األماكنيوافق العراق فورا عىل السامح ملفتيش اللجنة اخلاصة بدخول 

 أو وثائق أية األماكنيوجد داخل تلك  كان إذارئيس اللجنة، كيام حتدد اللجنة اخلاصة ما 
 .)8() معدات هلا صلة بمسؤوليات اللجنةأو مواد أوسجالت 

 األمن حسني وزير اخلارجية تفسري جملس أمحدوتعقيبا عىل هذا البيان، وصف السيد 
يمت بصلة  تفتيش مقر وزاري ال أن ، مشددا عىل)بالترسع والالمنطقية(ملوقف العراق 

 التي األزمات افتعال إطار هذه العملية تندرج يف فإنتفتيش، وبالتايل  مهامت فرق الإىل
 األمريكية اجلنسية، وجمندا للمخابرات أمريكييكثر حدوثها عندما يكون رئيس الفريق 

 . ضد العراقاألمريكي احلصار وتربير التآمر ةمواصلهبدف 
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كالند الذي  دوكالس اناألمريكيوعندما التقى اجلانب العراقي بممثل ايكيوس 
 مع جانسن اجتامعهبعد - قدم انكالند) 7/8( بغداد قادما من نيويورك يوم إىلوصل 

  قدم جمموعة مقرتحات تتعلق بتفتيش املبنى دون-  فريقها فور وصولهأعضاءوعدد من 
 من وصول انكالند، غادرت أياموبعد ثالثة . )9(حيصل عىل رد اجلانب العراقيأن 

 اجتامعات تعقد يف نيويورك لتقويم املوقف يرافقها مخسة جانسن العراق للمشاركة يف
يتناوبون عىل حمارصة املبنى، وقد  مفتشني بغية استبداهلم بآخرين، تاركة اثني عرش مفتشا

 بأن انكالند الذي رصح إرشاف مارك سيلفر، واستمرار باألمريكيانيطت رئاسة الفريق 
 . بنى حلني السامح بتفتيشهالتعليامت التي تلقاها تقيض بعدم مغادرة امل

كام مل تسفر اجلولة الثانية من املباحثات التي عقدت بني انكالند واجلانب العراقي 
 هبذا األمن، عن نتيجة تذكر سوى انتظار فريق التفتيش ملا يقرره جملس )12/7(مساء يوم

 .قال انكالند وسيلفر الصدد بحسب ما
 جدد السيد طه ياسني رمضان عضو  اجتامعه بيومنياألمنيعقد جملس  أن وقبل

، خالل لقائه األزمةجملس قيادة الثورة ونائب رئيس اجلمهورية، موقف العراق بشأن 
 لرشعيته األمن، ودلل رمضان عىل فقدان جملس األردنينيبوفد نقابة املهندسني الزراعيني 

ات الدولية  القرارإصدار املتحدة ومواثيقها، وازدواجيته يف األمموخروجه عىل مبادئ 
وتطبيقها، بامتناع املجلس عن االجتامع للنظر يف شكاوى العراق،بينام اجتمع فورا عندما 

 .رفض العراق السامح لفريق التفتيش بدخول مبنى وزارة الزراعة والري
 ممثل إىلمذكرة ) 14/7( فقد سلم بعد االجتامع الذي عقده يوم األمن جملس أما

املجلس يرى رضورة تويل فريقه تفتيش املبنى،  أن بلغه فيها املتحدة، ياألممالعراق لدى 
 اخلاصة خرباء اللجنة أن  ادعاء ايكيوس الذي رأىإىلحيث استند املجلس يف مذكرته هذه 

 موجودة يف مبنى أهناهم القادرون دون غريهم عىل تقويم الوثائق الفنية التي يعتقد 
 العراق بإرصار املتحدة لألمم العام األمنيابلغ بطرس غايل  ممثل العراقإال أن الوزارة، 

 التفتيش العراق لن يسمح لفريق أن األمنعلن بعد اجتامعه مع رئيس جملس أعىل موقفه، كام 
 . بابتزازهاألمن جملس أو
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 بغداد إىل رئيس اللجنة اخلاصة إيفاد إىل األمنلقد دفع متسك العراق بموقفه جملس 
 األمن حيمل رسالة من جملس بأنه رصح فور وصوله ، لكنه)17/7(التي وصلها ظهر يوم 

 مع املسؤولني األزمة مهمته ليست تفاوضية، بل ملناقشة وأن احلكومة العراقية، إىل
 فريق التفتيش بضمنهم ممثلة أعضاءالعراقيني بمشاركة مرافقته اليل هيلت وعدد من 

 يف مبنى وزارة  عقد الصحاف مع ايكيوس ثالثة اجتامعاتاألساسانكالند،عىل هذا 
 اجتامعه مع رئيس أثناء حسني أمحد السيد وأوضح). 19/7و18(اخلارجية خالل يومي

بعضا من  أن  جتربة العراق مع فرق التفتيش تؤكدبأناللجنة اخلاصة والوفد املرافق له، 
 السياسية للدول األهداف خلدمة وإنام، األمن يعينون ليس لتنفيذ قرارات جملس أعضائها
 أمورة يف املجلس، بينام تناول اللقاء الذي مجع السيد طارق عزيز وايكيوس مجلة املتنفذ

 :أساسيني متسك العراق بموقفه، وقد حدد نائب رئيس الوزراء سببني أسبابمنها 
 .مقر الوزارة يعد رمزا من رموز السيادة الوطنية أن :أوهلام 
لها للمساس بسيادة العراق تستغ أن عدم اعطاء فرق التفتيش سابقة يمكن: وثانيهام 

 موقع يف العراق، فرد أي خيول الفرق تفتيش األمنجملس  أن  ايكيوسفأجابهمستقبال، 
بمقدور فرق التفتيش زيارة املؤسسات ذات الصلة بامليادين  أن السيد عزيز بالنفي مؤكدا

 أعضاء أمامفقط، مذكرا ايكيوس بموقف العراق الذي ثبت ) 687(املشمولة بالقرار 
 مرونة من أكثر اللقاء بديال أثناءكام اقرتح السيد عزيز .  بشأن هذه املسألةاألمنجملس 

موقف العراق السابق، متثل يف استعداد العراق وبقرار منه دعوة خرباء من دول حمايدة من 
غريهم كاهلند والصني والنمسا وسويرسا لتفتيش مقر الوزارة،  أو األمن جملس أعضاء

ن هذا البديل تأكيد خلو الوزارة من املواد املحظورة، فضال عن امتام وهيدف العراق م
عملية التفتيش بمعزل عن والية اللجنة اخلاصة، وبالتايل التخلص من التفسري الواسع 

 متعذرا بصعوبة تنفيذه، لكون اخلرباء األمرلكن ايكيوس رفض املقرتح يف بداية . لواليتها
ملعرفة الكافية بأساليب عمل فرق التفتيش، بعد ذلك اجلدد غري مدربني، وليس لدهيم ا

يعمل ايكيوس ضد هذا البديل، الذي سيقرتحه   البأن اتفاق يقيض إىلتوصل الطرفان 
 املتحدة، وعند هذا األمم من خالل ممثل العراق يف األمن جملس أعضاءالعراق عىل 
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انتظار تعليامت تصدر له من االتفاق غادر ايكيوس بغداد فيام بقي الفريق حمارصا الوزارة ب
 )الصيغة( بأننيويورك التي اخلف فيها ايكيوس وعده للسيد عزيز من خالل ترصحيه 

 . غري مقبولةاألزمةالتي اقرتحها العراق حلل 
 التهديدات العسكرية مازالت وأن قد بلغت ذروهتا، والسيام األزمةوهبذا تكون 

، والتي استنكرهتا التظاهرة االحتجاجية )10(مستمرة من قبل الواليات املتحدة وحلفائها
 مبنى الوزارة، وسلم خالهلا مذكرة أمام ألعضائهالتي نظمها املجلس الوطني العراقي 

 لفريق التفتيش تعرب عن امتعاض ممثيل الشعب من ممارساته التي تتناقض مع الفقرة السابعة
 يف الشؤون الداخلية للدول، بينام رد  املتحدة التي حترم التدخلاألمممن املادة الثانية مليثاق 

 املتحدة هو عمل من األمم هتديد حسب ميثاق أي( بأناالنباري عىل تلك التهديدات 
 .) حل وسطإىل لغة التهديد هي لغة العاجزين عن التوصل وأن العدوان، أعامل

 لقد استغل مارك سيلفر هذه التظاهرة وغريها من التظاهرات الكبرية والكثيفة التي
 حياة املفتشني يف خطر، مدعيا بأننظمت بالقرب من الوزارة، ليبلغ مراجعه يف نيويورك 

رئيس اجلانب العراقي كذب إال أن عدم استجابة اجلانب العراقي لطلبه بتشديد احلامية، 
قدما طلبا  أن كارين جانسن ودوغالس انكالند مها اللذان سبق أن ادعاء سيلفر، مذكرا
 أمريكي ادعاءات سيلفر جاءت بقرار فإناالستجابة لطلبهام، لذلك هبذا الشأن، ومتت 

 . وتضليل الرأي العام العاملياألزمةلتصعيد موقف 
 قد األزمة تصاعد بأن) 21/7(عىل الصعيد نفسه رصح ايكيوس يف نيويورك يوم 

رئيس  أن  املتحدةاألمم مرييميه مندوب فرنسا يف أعلنيضطره لسحب فريق التفتيش، كام 
 . اليوم الذي يليهأو) 23/7(للجنة اخلاصة يفكر بسحب فريقه يوم ا

 هبدف خلق جو سلبي األمناستثمرت الواليات املتحدة ادعاءات سيلفر يف جملس 
ممثل  أن  املجلس، بخاصةأعضاءضد العراق، وبالتايل مل حيظ املقرتح العراقي بقبول 

، فضال عن األزمةه لرشح موقف تتاح الفرصة ل العراق قد استبعد من االجتامع لكي ال
 .اآلخرين املجلس أعضاءصمت 
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مدعيا ) 22/7( املبنى صباح يوم أمامبعد هذا التصعيد سحب سيلفر فريقه من 
 فندق فلسطني، ثم إىل بدين، حيث توجه بالفريق ألذى الفريق تعرض بأنوبعده ايكيوس 

اقي بسيلفر، وعرب له عن  شرياتون، ويف مساء اليوم نفسه التقى مسؤول اجلانب العرإىل
، عىل الرغم من تصاعد ألذى الفريق مل يتعرض أعضاء من أحدا أن غرابة ادعائه، ذلك
 عمل املسؤولون عن احلامية عىل عدم حصول احتكاك بني الفريق إذاحلشد اجلامهريي، 

واملواطنني، مما اتاح له استمرار رصد ومتابعة وتصوير تطورات املوقف، وحتدى مصدر 
يذكر له حادثة واحدة تعرض فيها فريقه ألذى بدين،  أن ل يف وزارة اخلارجية سيلفرمسؤو

قرار انسحاب فريق التفتيش جاء بسبب املأزق ( بأنخمتتام تعقيبه عىل ادعاءات سيلفر 
ابدى العراق استعداده لقيام فريق حمايد بتفتيش  أن الذي وقعت فيه اللجنة اخلاصة بعد

عة التهديد البدين باطلة،الغاية منها خلق وضع يمكن الدول  ذريوأن....... الوزارة
 السياسية أغراضها التدخل غري املرشوع يف العراق، بام حيقق األمناملتنفذة يف جملس 

 إىلكام تطرق السيد طارق عزيز يف املؤمتر الصحفي الذي عقده يف اليوم التايل ) العدوانية
ر االنسحاب اختذ يف نيويورك وليس يف قرا أن موضوع انسحاب فريق التفتيش مؤكدا

 مبنى إىل سيلفر عندما طلب العودة ثانية أبلغت اجلهات العراقية املختصة وأنبغداد، 
 . احلامية كافيةإجراءات وأن امر العودة من شأنه، بأنالوزارة مع تعزيز احلامية، 

السيد ورد أ ) عميلأوفني ( سيايس وليس األزمةاهلدف من افتعال  أن وإلثبات 
 كانت لدهيا معلومات مؤكدة عن وجود مواد حمظورة يف إذا اللجنة اخلاصة بأنعزيز 

 يتيح إذ ،)22/7(، فكيف ترتكها منذ صباح يوم أصدرهتاالبناية عىل وفق البيانات التي 
 أمريكاموقفا  أن ذلك وقتا كافيا للجانب العراقي لرفع املواد التي تفتش عنها، مستخلصا

هانة العراق والتدخل يف  املتحدة وخاصة اللجنة اخلاصة إلاألمم أجهزةمدبرا يستخدم 
 .شؤونه الداخلية

عارضا ) 22/7( االجتامع باالنباري يف نيويورك يوم إىل ايكيوس األزمةدعا تصاعد 
 التي األطراف بأن، ورصح االنباري عقب االجتامع األزمة ومقرتحات حلل أفكاراعليه 

 النار ستأسف عىل ذلك، إطالقشكل يتقاطع مع قرار وقف تعمل عىل تصعيد املوقف ب
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مقرتحا متكامال ) 23/7( العراق يوم أرسلوقد . الن النتائج ستسفر عن عكس ما ترجوه
 :يتكون من مجلة نقاط ردا عىل املقرتحات التي قدمها ايكيوس هي

ش الوزارة،  لتفتي1991اختيار خرباء من دول مل تشرتك يف العمليات العسكرية عام   - أ  
 .بالتنسيق بني العراق واللجنة اخلاصة، مع رغبة العراق بمشاركة اهلند والصني

 : جمموعة نقاطإىلويمكن تقسيم هذه النقطة    -ب
 .تكون للخرباء مشاركات سابقة بمهامت التفتيش يف العراق الأن  •
عمل  كانوا غري عارفني بأساليب إذا اخلرباء فنيا من قبل اللجنة اخلاصة إجياز •

 .اللجنة
 . التي يفتشون عنهاباألشياء اخلرباء حتريريا إبالغ •
 خارج آخر مكان إىلنقل املواد املثرية للشكوك والتي يصعب البت هبا باملعاينة  •

 .آخرينالوزارة، يتفق عليه الطرفان لفحصها بمشاركة خرباء 
 . وكالئهأوعدم السامح للخرباء بدخول مكاتب الوزير   -ج
 :اآلتية معلومات ذات صلة باجلوانب جيوز اخذ ال  -د

 .املوظفون •
خزين احلبوب واملواد الغذائية واملساحة املزروعة، وخطط الري ومشاريعه  •

 . لكوهنا ذات صلة بأمن العراق القومي
 ايكيوس الذي عرب عن انطباعات اجيابية بشأنه، إىل من جانبه نقل االنباري املقرتح 
 بسبب فارق الوقت بني بغداد ونيويورك يوم اجلمعة مقرتحا يف جوابه الذي وصل العراق

بعض التعديالت، كطول املدة التي يستغرقها تنفيذ البنود التي تضمنها املقرتح، ) 24/7(
 .  عىل حد تعبريهاألزمة شديدة يف هذه طيتعرض لضغو)  ايكيوسأي(خصوصا وانه 

 أن لذي يشرتطوقد استجاب العراق هلذه التعديالت مركزا عىل جوهر املقرتح ا
 أسامءيكون اخلرباء من دول مل تشرتك يف العمل العسكري ضد العراق، فضال عن معرفة 

 .اخلرباء
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 صعد ايكيوسإال أن وعىل الرغم من اقرتاب مقرتحات ايكيوس من املقرتح العراقي، 
 إذ املوقف خطري واحلالة حرجة، إن( قال يف مؤمتر صحفي إذ يف مساء اجلمعة، األزمة

 بأسامء عىل بعض التعديالت، ومتسك أرص كام ) هتديدات جسامنيةإىلريق التفتيش تعرض ف
بعض اخلرباء بوصفهم ال مثيل هلم، وكان هذا التصعيد معاكسا متاما لطبيعة املحادثات التي 

 ترصحيات هتديدية  مؤمتر ايكيوسأعقبوقد . جرت بينه وبني االنباري يف اليوم السابق
 بوش عن األمريكي الرئيس أعلن، كام األمريكي األبيضم البيت لفيتز ووتر الناطق باس

 منتجعه إىل كامب ديفيد لالجتامع بمساعديه بدال من الذهاب إىل واشنطن ومنها إىلذهابه 
 . واللجنة اخلاصةاألمنالشخيص، وكان يراد بذلك الضغط عىل جملس 

 آالتام بوضع  بالنسبة لفريق التفتيش فقد مارس سلوكا استفزازيا، حيث قأما
تصوير يف الطابق السابع عرش يف فندق الشرياتون ملراقبة وزارة الزراعة، لذلك ابلغ رئيس 

 هذه املراقبة بأن، )23/7(اجلانب العراقي سيلفر يف االجتامع الذي عقد بينهام ظهر يوم 
 يف الفندق سواء أخرى مراقبة أجهزة أية أو التصوير آالت الجيوز وضع إذغري صحيحة، 

وزارة إىل أن  يف ترصحيه للصحافة أشار، كام أخرى مناطق أية أوملراقبة مبنى الوزارة،
لكن   املتحدة مذكرات شكوى عديدة هبذا الشأن،لألمم العام األمني إىلاخلارجية بعثت 

 . وبصورة متعمدة الرد عىل هذه الشكاوى، ومل تعرها االهتامم الالزمأمهلت املتحدة األمم
 فريقه أعضاء ايكيوس، غادر سيلفر مع سبعة من أوامرسب يف غضون ذلك وح

 البحرين، ومل يبق من فريق التفتيش سوى إىل، متوجها )24/7(بغداد يف صباح يوم 
 املهام التي أو رويس، دون معرفة سبب عدم مغادرهتام واآلخرمفتشني احدمها فرنيس 

 .يقومان هبا
ويورك يف ساعة متأخرة من يوم  يف نيأعلنبعد مرور يومني عىل هذه التطورات، 

 اتفاق يقيض بتوجه ايكيوس مع فريق تفتيش إىلعن توصل االنباري وايكيوس ) 26/7(
 أولتفتيش الوزارة باستثناء مكاتب الوزير ) 28/7( بغداد يوم الثالثاء إىلدويل جديد 

رب ضد  حمايدة مل تشرتك يف احلأوربيةوكالئه، ويتكون الفريق عىل وفق االتفاق من دول 
 . وسويرسا وروسياوأملانياالعراق مبارشة، هي السويد وفنلندة 
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لقد شهدت مجيع حمافظات العراق يف يوم الثالثاء تظاهرات كبرية دعام ملوقف القيادة 
العراقية، تزامن بعضها مع وصول فريق التفتيش الذي حطت طائرته يف مطار احلبانية يف 

م، ويف الساعة احلادية عرشة اجتمع الصحاف الساعة الثامنة والنصف صباح ذلك اليو
 الفريق الفني العراقي، ومتت يف االجتامع أعضاءبايكيوس ومساعديه بحضور عدد من 

مناقشة توقيتات وتفاصيل خطة التفتيش التي بدأت يف الساعة الثالثة والنصف مساء، 
إال مللحقة هبا،  اواألبنيةمستغرقة ست ساعات، فتش خالهلا الفريق اغلب طوابق الوزارة 

رئيس الفريق اخيم بريمان طلب يف الساعة التاسعة مساء تأجيل تفتيش الطوابق الثالثة أن 
 الفريق بالتعب، وعندما فشل الفريق يف أعضاء إلحساس صباح اليوم التايل إىلاملتبقية 

ا  حمظورة، غادر املبنى يف الساعة احلادية عرشة والنصف صباحا معرتفأشياءاحلصول عىل 
 . حمظورة عىل العكس مما ادعته جانسنأشياءبعدم وجود 

 لقائه بايكيوس الذي حرضه أثناء السيد طارق عزيز أكد ويف مساء اليوم نفسه 
 السلوك الذي يمس سيادته أنواع نوع من أيالعراق يرفض  أن الصحاف وامحد حسني،

 . الداخيلوأمنهوكرامته 
ئيس الفريق حاول من خالل ترصحياته يف رإال أن ، األزمةوعىل الرغم من انتهاء 

البحرين ونيويورك خلق جو من الغموض والشكوك لدعم مزاعم تتهم العراق بنقل 
هناك بعض النقاط ( قال إذ، )11( مبنى الوزارةإىلاملواد املحظورة قبل دخول الفريق 

 .) الفريقأعضاءالواجب دراستها من قبل 
 هذه الترصحيات حماولة مهلهلة بأن(لذلك عقب ناطق باسم وزارة اخلارجية 

 للجنة اخلاصة، بترسيبها معلومات األمريكيةللتغطية عىل الفخ الذي نصبته املخابرات 
إىل أن ) مشريا(داخل البناية ) 687( اللجنة عن وجود مواد ذات صلة بالقرار إىلمضللة 

 .) االنتخابية السياسية والدعائية جلورج بوش يف محلتهباألهدافهذه اللعبة ذات صلة 
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فظهرت ،  اخلاصة بأزمة تفتيش وزارة الزراعة والري اإلعالميةتم حتليل اخلطابات 
 اثني عرش اجتاها اإلعالميةوقد تضمنت اخلطابات  ،)3(االجتاهات املثبتة يف اجلدول رقم 

 .ضمن سبع مراتب
(3)

 
 

   
 

 
   


  

 17,77 8 4 2 2 أ 1 1
 13,33 6 3 2 1 ت 2 2
 13,33 6 2 3 1 خ 2 3
 11,11 5 2 3 ــ ح 3 4
 8,88 4 1 2 1 ز 4 5
 6,66 3 2 ــ 1 ب 5 6
 6,66 3 1 1 1 ث 5 7
 6,66 3 1 1 1 د 5 8
 4,44 2 1 1 ــ ر 6 9
 4,44 2 1 1 ــ ز 6 10
 4,44 2 2 ــ ــ س 6 11
 2,22 1 ــ 1 ــ ش 7 12
 ــ ــ ــ ــ ــ ج ــ 13
 ــ ــ ــ ــ ــ ص ــ 14
 ــ ــ ــ ــ ــ ض ــ 15
 ــ ــ ــ ــ ــ ط ــ 16
 ــ ــ ــ ــ ــ ظ ــ 17
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 ــ ــ ــ ــ ــ ع ــ 18
 ــ ــ ــ ــ ــ غ ــ 19
 ــ ــ ــ ــ ــ ف ــ 20
 ــ ــ ــ ــ ــ ق ــ 21
 ــ ــ ــ ــ ــ ك ــ 22
 ــ ــ ــ ــ ــ ل ــ 23
 ــ ــ ــ ــ ــ م ــ 24
 ــ ــ ــ ــ ــ ن ــ 25
 ــ ــ ــ ــ ــ هــ ــ 26
 ــ ــ ــ ــ ــ و ــ 27
 ــ ــ ــ ــ ــ ي ــ 28
 ــ ــ ــ ــ ــ 2أ ــ 29
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ب ــ 30
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ت ــ 31
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ث ــ 32
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ج ــ 33
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ح ــ 34
 ــ ــ ــ ــ ــ 2خ ــ 35
 ــ ــ ــ ــ ــ 2د ــ 36
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ذ ــ 37
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ر ــ 38
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ز ــ 39
 ــ ــ ــ ــ ــ 2س ــ 40

 99,94 45 20 17 8 املجموع
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ة تفتيش وزارة الزراعة والري  اخلاصة بأزماإلعالميةبني من خالل حتليل اخلطابات ت
 :ما يأيت
 

 بأنوردت اخلطابات أوقد ،  عىل سلم االجتاهات األوىل يف املرتبة االجتاهوقع هذا 
 املعادي للعراق األمريكي املخطط إطار تفتيش وزارة الزراعة والري تأيت يف أزمة إثارة

ي خطابات صحفية القادسية تم الكشف عن فف،  عديدة أهداف حتقيق إىلوالساعي 
 :)1(اآلتية األهداف

 تأخري رفع احلصار  •
 . واخلدميةواإلنتاجية احلكومة العراقية وانتهاك حرمة مؤسساهتا املدنية إهانة •
 .زعزعة استقرار العراق السيايس واالجتامعي واالقتصادي •
 .الربط بني املوقف من العراق وفرص الرئيس بوش االنتخابية •
خطابات إال أن ،  بني صحيفتي القادسية والثورة األهدافىل الرغم من متاثل بعض وع •

 :)2( مل ترد يف القادسية مثلأهدافصحيفة الثورة كشفت عن 
 .التدخل يف شؤون العراق الداخلية •
 .التجسس عىل انجازات العراق •

بل متاثلت مع ، صحيفة اجلمهورية مل تأت بجديد هبذا اخلصوص  أن ويالحظ
 كان كبريا األهدافالتشابه يف التعبري عن بعض  أن ويمكن القول، حيفتني املذكورتني الص

، هنام مل ختتلفا حتى بالصياغة اللغوية أ درجة إىل، والسيام بني صحيفتي الثورة واجلمهورية 
 اختاذ عملية تفتيش مبنى الوزارة سابقة يمكن( أن فعىل سبيل املثال ورد يف صحيفة الثورة

 يف حني .)3()لها فرق التفتيش مستقبال يف التطاول عىل سيادة الشعب وكرامتهتستغأن 
تستغلها فرق التفتيش يف  أن جلعلها سابقة خطرية يمكن(جاء يف صحيفة اجلمهورية 

 )4()املستقبل يف التطاول عىل سيادة العراق وكرامته
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 ) ت(تأكيد رشعية مواقف العراق   - أ 
مرشوعية موقف العراق بعدم السامح بتفتيش وزارة الزراعة اخلطابات وبينت 

فضال عن  ،)5(اإلقليمية الرشعية الدولية ومبادئ السيادة والسالمة إىل نادهتساووالري 
 الدولية واألعراف  التي ال جتيز القوانني)6(متثيل الوزارة لرمز من رموز السيادة الوطنية

كام استمد هذا املوقف مرشوعيته يف بعض اخلطابات من ، انتهاكها من خالل التفتيش
 .)7( الشعب العراقيإلرادةكونه جتسيدا 

 مواد حمظورة تقع إخفاءثبات موقف العراق ال ينطلق من  أن وركزت الصحف عىل
لية التفتيش سابقة النتهاك بل جاء منعا الختاذ عم، ضمن اهتامم فرق التفتيش يف الوزارة

 ينطوي عىل أمريكيطلب التفتيش يعرب عن موقف  أن بخاصة، )8(مقرات السيادة الوطنية
 واستدلت اخلطابات عىل ذلك بدعوة العراق الصحفيني )9( سياسية واضحةأهداف

ة مبنى الوزارة هبدف تأكيد رزمة لزيا لألاألولجانب يف اليوم والدبلوماسيني العرب واأل
 .)10( وجودها فيه)وغاداأل(وه من املواد املحظورة التي ادعى خل

 تتوقف عىل مدى األزمةفاعلية قرارات إىل أن  األزمة إدارة أدبياتوتشري 
 .األزمةوهذا ما جسدته اخلطابات بتأكيدها رشعية موقف العراق يف هذه  ،)11(رشعيتها

 )خ(عادية للعراق  اللجنة اخلاصة بالسياسات املأعضاءفضح ارتباط بعض   -ب
فرق ) 39( فرق التفتيش بضمنها الفريق رقم بأن  من خالل التأكيداالجتاهاتضح هذا 

بعض عنارص  أن جتربة العراق كشفت عن أن ذلك، )12( منها دوليةأكثر غربية أمريكية
 سياسية تآمرية جتسسية أهدافهذه الفرق ورؤسائها عىل وجه التحديد تعمل عىل تنفيذ 

 .)13(الدول بعينه
منها اعرتاف كارين ، حكامها هذه أمثله واضحة عىل أوقد استعانت اخلطابات ب

 بإرسالوقيام ديفيد كي  ، األمريكي حتمل رتبة رائد يف اجليش بأهناجانسن رصاحة 
 إرساهلا يف واشنطن بدال من أمريكية جهات إىلاملعلومات التي حصل عليها من العراق 
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 يأمريكفضال عن كون رئيس فريق التفتيش احلايل ، )14(يويورك مقر اللجنة اخلاصة يف نإىل
  .)15(اآلخرهو 

حلني القيام بمهمة   موعد مغادرة فريق التفتيش العراقإرجاءوعللت صحيفة الثورة 
 تلقيه معلومات من جهة إىل،تفتيش الوزارة عىل الرغم من انجازه ملهامه املكلف هبا 

 رئاسة هذه أمريكيةتكون الصدفة وراء تبؤ عنارص   أنكام نفت، )16( حلظةآخرخاصة يف 
 واجليش األمريكية املخابرات املركزية إىل عنارص تنتمي إىل الرئاسة إسناد أن بل، الفرق 

م راملج( إدارةلذلك جاء متادهيا يف هنجها بتوجيه مبارش من ، )17( عمل مقصوداألمريكي
  .)18( واملخابرات املركزية)بوش
 

 اإلشادةوقد بدا من خالل  ،املرتبة الثالثة عىل سلم االجتاهاتب االجتاهظي هذا ح
بمظاهر التعبري اجلامهريي العربية والعراقية املستنكرة ملحارصة فريق التفتيش الوزارة 

 .)19( عىل تفتيشهاوإرصاره
التي مل تتناول خطاباهتا هذا  اجلمهورية باستثناء -  صحيفتا الثورة والقادسية وأكدت

لقرب من الوزارة جسدت املوقف ا بأقيمت التي )التظاهرات الصاخبة( أن - االجتاه
 قالت صحيفة إذ .)20( العراقإهانة إىل اهلادفة األمريكيةاجلامهريي الرافض للمخططات 

ة التي جها املوأياممنذ اخلامس من متوز وعىل امتداد (هذا املوقف الذي بدأ  أن الثورة
 ،)21()الالزمة الناجحة إدارهتايدعم موقف القيادة ويؤيد ....... .يوما) 22(استمرت 

 وإجراءات األمنفضال عن تأييده جلميع املواقف التي اختذهتا القيادة جتاه قرارات جملس 
 .)22(فرقه التفتيشية

عد  تتصامازلت صورة الغضب العراقي( قائلة إشادهتاوعربت صحيفة القادسية عن 
 فريق أعضاءالعيب انسحاب أ التي ختللتها األمريكانمع تصاعد مناورات وهتديدات 
 .)23()التفتيش بدعوى ومزاعم باطلة

 



  166  
 

 

 

 أمريكيةحماولة ( تفتيش الوزارة أن وضحأو، بعة ا يف املرتبة الراالجتاهجاء تسلسل هذا 
الواليات املتحدة  أن  ذلك.)24() العراقةهانإل املتحدة األمم أجهزةمفضوحة الستخدام 

 أهدافها حقيق وفرق التفتيش غطاء لتاألمن املتحدة وجملس األمم من اختذت األمريكية
 .)26()األمريكيطيعة بيد الطاغوت ( أدوات إىل األجهزةبام حول هذه  ،)25(السياسية

 إعالناتلوحة ( بـ األمنا جملس هشب أن ة يف صحيفتي الثورة واجلمهورياألمروبلغ 
 األمنما برح جملس ( كام كتبت الثورة متسائلة .)27()تكتب عليها واشنطن ما تشاء
 زعزعة إىلطانيا هتدفان ي وبراألمريكية اإلدارة الن ،ملاذا..... .متمسكا بموقفه جتاه العراق

  .)28()وضاع الداخلية يف العراقاأل
باملتزمتة وغري ( جتاه العراق األمنادسية موقف جملس يف حني وصفت صحيفة الق

 تأزيم املوقف إىل اهلادفة )األمريكيةات ءباملزاعم واالفرتا( بسبب تأثرها )العقالنية
ويكشف مضمون هذا  .)29(األمنظهار العراق بمظهر غري امللتزم بقرارات جملس إو

املنظمة الدولية كام  أن ذلك، دة  املتحاألمم أجهزة عن حقيقة الواقع الذي متر به االجتاه
هاء احلرب الباردة من احلفاظ تقد حتولت بعد انوالواقع السيايس الدويل  األدبياتتقول 

 أداة إىلزمات الدولية  التسويات السلمية لألإجياد الدويل من خالل واألمنعىل السلم 
 . )30( فيهاة عىل وفق مقتضيات مصالح الدول املتنفذاألزماتدارة إل

 

   ) ب(تعبئة الشعب  -أ 
 أغفلته الذي برز يف خطابات صحيفتي القادسية واجلمهورية بينام االجتاهمتثل هذا 

 املبدئية فه التمسك بمواقةمواصليف حث الشعب العراقي عىل ، خطابات صحيفة الثورة
 ذلك سلوكا استفزازيا وموقفا مدانا توعد، وزارة الزراعة والريالرافضة تفتيش مقر 

 يف فضح املواقف )منهجهم اجلهادي( وناصلسيوالعراقيني  أن مؤكدة، ومرفوضا
شعبنا كام تقول  أن ذلك ،)31( التي تتلفع هبا)غطيةاأل( التآمرية مهام كانت األمريكية

ولن  ،األطليس الصهيوين ياألمريكساليب احللف أخرب وسائل و(صحيفة القادسية 
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 .)32() عىل امليض قدما يف مسرية اجلهاد والبناءإرصارا إالتزيده 
 صحيفة اجلمهورية بالسامت التي يتحىل هبا الشعب العراقي كالتحرض وأشادت

إىل أن  مشرية )العيب ومقاصدهااكرب من هذه األ(صالة والشجاعة التي جعلته واأل
يف مواجهة (الشعب العراقي جدير  أن ثبتتأ ج الثانيةحرب اخللي السابقة يف األحداث

هبذا الصدد و .)33()سكااكثر متأشد صالبة وأ وإيامناعمق أالتحديات الكبرية ليخرج منها 
 لتشكيل رأي اإلعالم وسائل إىل يلجئونصناع القرار إىل أن  األزمات إدارة أدبياتتشري 

 األزمةفاعلية قرارات  أن ذلك،  شعبية عام مساند لقراراهتم بشكل جيعلها وكأهنا مطالب
  .)34( حد كبري عىل ما يتوفر هلا من دعم داخيل إىلتتوقف 

 ) ث( اللجنة اخلاصة إجراءات ال رشعية إبراز  -ب
فقد كشفت ،خالقية ملحاولة فريق التفتيش وتبني من خالل املحاكمة القانونية واأل

 ين املباإىلال جتيز الدخول ، ) 687 (األمن حدود قرار جملس أن اخلطابات من زاوية قانونية
 أحكامفضال عن عدم شمول مبنى الوزارات بواجبات الفريق عىل وفق  ، )35(احلكومية

 جانب إىل،  سلوك الفريق يشكل حتوال يف مهامته احلقيقية فإنوبالتايل ، القرار املذكور 
 إال(ءلت صحيفة اجلمهورية  ذلك تساإىل استنادا .)36(كونه جتاوزا لتخويالت ذلك القرار

وهو .... .ة لهيقدم عليه فريق التفتيش هو عمل خاطئ ال رشعأما  أن يعرف ايكيوس
  .)37()األمنيعرف جيدا حدود قرارات جملس 

حماولة  -خالقية لسلوك فريق التفتيش يف معرض حماكمتها األ -ووصفت اخلطابات 
اخللق والتحرض ( إىل وافتقارها )38()بالبؤس والعقم يف الترصف( الوزارة إىلالدخول 

 ويتضح من التساؤل الذي طرحته صحيفة )39()واللياقة واالحرتام والرشعية واحلق
 وإال(خالقيات أ عىل وفق ما ورد من إالسلوك فريق التفتيش ال يمكن تفسريه  أن الثورة

 املواطنني  عىل منعوإقدامهكيف نفرس قيام الفريق وبوقاحة ملحوظة بتطويق مبنى الوزارة 
من خمتلف حمافظات ءوا جا، صحاب مصالح أاملراجعني وبينهم فالحون ومزارعون و

وراق النظامية والوثائق التي تثبت كوهنم  األإبرازهم من اخلروج عىل الرغم من بالدال
 .)40() خرباء هذا الفريق الفطنإثام كياموية كام يظن أسلحةليسوا خرباء ومراجعني 
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 )د(العراقية  البدائل إيضاح - ج
وردت مجيعها استعداد العراق لدعوة أ إذ،  باهتامم الصحف الثالثاالجتاهحظي هذا 

 أوعدد من املختصني باحلقول النووية والكياموية والبايولوجية من دول عدم االنحياز 
إال أن  من دول غريها لتفتيش مقر الوزارة أو األمن يف جملس األعضاءبلدان حمايدة من 

ففي صحيفة اجلمهورية تبني انه ، يضاحاهتا هلذا املقرتح إاختلفت يف التعبري عن خطاباهتا 
بام جيعل الواليات املتحدة عىل ،  االستفزازي التآمري األمريكييمعن يف كشف السلوك 

الن القبول به ، تقبل به  أن لذلك حتدت صحيفة اجلمهورية الواليات املتحدة ، )املحك(
يف حني عدته صحيفة القادسية ، )41( يف فرق التفتيش)هايفضح دورها ويعري عنارص(
ويعرب عن الثقة العالية بالنفس والتمسك باحلقيقة واملوضوعية ، قرارا عادال ومنطقيا (

 يؤكد خلو بأنهبينام اكتفت صحيفة الثورة ، )42() الباطلةاألمريكيةاملتعارضة مع الدعاوى 
  .)43(مقر الوزارة مما تدعيه اللجنة اخلاصة 

 عىل خيارات غري االعتامد من كون االجتاه هبذا اإلعالميوينطلق اهتامم اخلطاب 
من خالل زيادهتا  ،زمة  عن احلل السلمي لألاالبتعاد إىلوالتصلب يف املوقف يقود ، مرنة 

 فإدارة،  عدم السيطرة عىل املوقف إىل األزمة بإدارةبام يؤول   ،أطرافهاحلدة التصعيد بني 
صفها تعبريا عن قوى حقيقية متصارعة وذات مصالح متضاربة تقتيض املرونة  بواألزمة

 .)44(أطرافهاوتبادل التنازالت بني 
 

 

 ) ر( األمريكي املطالبة برضورة وعي حقيقة املوقف  -أ 
  املعادياألمريكي املطالب بوعي حقيقة املوقف االجتاهذا انفردت صحيفة القادسية هب

 األزمة أثناء )السخيف( األمريكياملوقف  أن موضحة، نظامها السيايسولقيادة العراق 
وبات موضع حرية حلفائها وعليه ،  املتناقضةاألطرافبسط مفاهيم الرصاع بني أجتاوز 
 ،)45(ضعت نفسها يف مأزق ال حتسد عليه ويف مقدمتها الرئيس بوش واألمريكية اإلدارة فإن
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 وعي حقيقة هذا األمريكي الذين ال يشرتكون يف املخطط األمن جملس أعضاءلذلك عىل 
 .)46(اإلنساين املتحدة والضمري األممواختاذ املواقف املنسجمة مع ميثاق ، املوقف 

 ) ز( تأكيد تعاون العراق مع اللجنة اخلاصة  -ب 
 خالل وصف تعاون العراق مع فرق التفتيش باحلكمة  مناالجتاهوتبني هذا 

واستدلت ،  الدويل األمنعىل الرغم من تعسف قرارات جملس ، والدراية واالجيابية 
وردها السيد طارق عزيز يف املؤمتر الصحفي الذي عقده أرقام التي اخلطابات عليه باأل

فضال عن عدد  ،تشتهاقع التي فاعن عدد الفرق التي زارت العراق واملو) 23/7(يوم 
  .)47(أخرىغراض  ألأوالطلعات اجلوية التي متت للغرض نفسه 

 التسهيالت الكافية واحلامية الالزمة التي وفرها اجلانب العراقي لفرق إىلشارت أكام 
 كارين باعرتافمستشهدة ،  تفتيش املواقع أو األسلحة عمليات تدمري أثناءالتفتيش 

  .)48(نباء الغربية قبل مغادرهتا بغداد األتلوكاالجانسن نفسها هبذا التعاون 
 ) س( للمواجهة العسكرية االستعداد إبداء -ج 

 االستعداد أتم القوات املسلحة العراقية عىل بأن عىل التأكيد االجتاهانطوى هذا 
 حتمية إىلمشرية  ، )49(ملواجهة مجيع النتائج املرتتبة عىل رفض العراق تفتيش الوزارة

  .)50(األمريكية )العيباأل( الشعب العراقي وقواته املسلحة عىل إرادةانتصار 
 

 موضوع إيضاح ومتثل يف االجتاه عىل سلم االجتاهات جاء هذا األخريةيف املرتبة 
قيام فريق تفتيش كياموي (وكتبت صحيفة الثورة دون غريها قائلة ،  للرأي العامل األزمة

 أمريكيةيولوجي مشرتك مؤلفا من سبعة عرش مفتشا دوليا برئاسة السيدة كارين جانسن وبا
إال ، ق انه مشمول بواجباته ياجلنسية بمحاولة استفزاز استهدفت تفتيش موقع ادعى الفر

  .)51()...........وضحوا لرئيسة الفريقأاملسؤولني يف وزارة اخلارجية أن 
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ة هبذه ص وخطاباهتا اخلااإلعالميةاهتامم املؤسسات  أن ليل تبنيح هذا التإىلاستنادا 
  : اتسم بام يأيتاألزمة

جتسد يف عدد اخلطابات ،  اهتامما خاصااألزمة هذه اإلعالميةولت املؤسسات أ  - أ  
إذ بلغت ضعف ، فضال عن كثرة االجتاهات التي انطوت عليها خطاباهتا املخصصة هلا،

 ديفيد كي ومن تلك أزمة إدارة أثناء اإلعالميةت االجتاهات التي وردت يف اخلطابا
 األزمة إدارةويؤرش ذلك تلمس اجلهات القائمة وراء ، االجتاهات ما كان جديدا

 العراقي اإلعالميؤديه  أن  رضورة اتساع مساحة الدور الذي جيبوإعالمياسياسيا 
 .األزمة إدارةيف 

 التي طرحها اخلطاب السيايس  بتلكاإلعالمييتضح عند مقارنة مضامني اخلطاب    -ب
 األزمة إدارةتنبه فريق  أن فكار جديدة يمكنأ مل يبادر بطرح اإلعالمياخلطاب  أن ،

 .بعادهاأ تفسريات معينة لالزمة وإجياد تساعده يف أو،  بعينها أشياءعىل 
حتديدا  -املتنوعة والعديدة  - اخلصم أهداف من حتديد اإلعالميمتكن اخلطاب   -ج

 األزمة إدارة أدبيات اخلصم يكشف عىل وفق أهداف إدراك أن وهذا يعني، واضحا 
فضال عن جتنب الوقوع ضحية  ، األزمةيف التعامل مع  احلدود التي ال جيوز جتاوزها

 .)52(توقع رد الفعل املقابلو عدم التأكد من الفعل املطلوب أواخلطأ 
الستخفاف والتصغري  التهكم والسخرية واأساليب اإلعالمياستخدم اخلطاب   -د

وغاد األ،  فرق الكالب الضالة :ضد فرق التفتيش واجلهات القائمة عليهام مثل
 .السخيف وغريها، ، فريق التفتيش الفطن ، املجرم بوش ،

 عىل رفع معنويات املواطنني وتعزيز والئهم لقيادة الرئيس اإلعالميركز اخلطاب   - ه
كام عملت من خالل كشفها لنوايا ، عراق عداء الوتعميق كراهيتهم أل، صدام حسني 

 األمريكية الصهيونية خططات املأهدافاخلصوم عىل تعميق وعي املواطنني بحقيقة 
وبذلك فإن اخلطاب اإلعالمي سعى إىل توجيه مشاعر احلب والكراهية ، املعادية للعراق 

بأن وهذا ما يتفق مع طروحات بعض الباحثني العرب ، نحو رموز حمددة ومقصودة 
 .)53( العراقياإلعالم العراقي اجته إىل القيام بوظيفة التعبئة اجلامهريية للشعب
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 التي يفرتض اتسام  للموضوععند حماكمة اخلطابات عىل وفق الوحدة املستقلة  - و
ال ينبغي حشو املقال ( عىل حد قول عبد اللطيف محزة أو،  هبا اإلعالمياخلطاب 

اكم تراكام حيول دون فهم الرأي الذي يبسطه  ترتأوبحقائق يزحم بعضها بعضا 
يكون ذا  أن  ينبغي للمقال)بل(جلها املقال ا الفكرة التي كتب من أوالكاتب 

والبد من معاجلته بطريقة يظهر هبا املقال كأن له ، موضوع معني وغاية واحدة 
عند هذه املحاكمة وقياسا بعدد اخلطابات التي ،  )54()وحدة مستقلة بذاهتا

 مل يلتزم يف اإلعالميالفاعل اخلطايب  أن نجد، زمة تها كل صحيفة لألخصص
ويتعارض تشعب االجتاهات يف كل خطاب ، خطاباته بالوحدة املستقلة للخطاب 

 يكون ملضمون اخلطاب إال التأثري يف املتلقي التي تفرتض أحداثمع تكنيكات 
فضال عن ضياع املعنى ، ب معاين متعددة لكوهنا تزيد يف تأويل املتلقي ملعنى اخلطا

 .)55(ينطوي اخلطاب عىل معنى واحد أن لذلك جيب ، األساس
 ديفيد كي كان أزمة اخلطابات لالجتاهات الواردة يف إغفالمستوى  أن يالحظ  - ز

 .طفيفا
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 بأهنا كارين جانسن التي اعرتفت مريكيةاأل مفتشا برئاسة )17(يتكون هذا الفريق من   - 1
، وتعمل يف احد مراكز البحوث البيولوجية األمريكيحتمل رتبة رائد يف اجليش 

 كرئيسة وعضو ت ست مرااألزمة، وقد زارت العراق قبل حدوث هذه األمريكية
 .لبعض فرق التفتيش

ة حتليلية دراس:  يف العراقاإلعالميةاحلمالت (رافد بطرس سعيد حداد : انظر  - 2
بغداد، (رسالة دكتوراه غري منشورة ) 1993 ـ 1990للحمالت يف الصحافة العراقية 

 . 220ص ) 1995، اإلعالمكلية اآلداب، قسم 
 دوائر إحياءعن ) 13/7/1992( مساء يوم أمريكاذاعة صوت إكشف تقرير بثته   - 3

 يف مبنى  دمار شاملأسلحةرسار أ لفريق التفتيش بوجود األمريكيةاملخابرات 
 مر باستمرار مهمة الفريق،أ إصدار إىلالوزارة، مما دفع ايكيوس رئيس اللجنة اخلاصة 

 مهمة بأنكام اعرتف بارين ليفنغ منسق عمليات فرق التفتيش واملقيم يف البحرين 
 .األمن يف جملس األعضاء معلومات استخبارية متده هبا بعض الدول إىلالفريق تستند 

جملة السياسة )  نتائج ما بعد احلربإدارة: مان عىل اندالع حرب اخلليجعا(منال لطفي    - 4
 .107، ص 1993) 111( العدد ،الدولية

5- United Nations. op. cit, pp. 130-131.  
 .107منال لطفي، مرجع سابق، ص   - 6

 إىلمنذ وصوله %) 40( فيه نسبة األمريكيونقام الفريق املذكور ـ الذي يشكل    - 7
 عرشة عملية تفتيش بإحدى احلالية األزمةوحتى بداية ) 26/6/1992(يوم العراق 

 .أخرى لالزمة ثامنية مواقع األوىل الثالثة األيام عقبات تذكر،كام فتش يف أيدون 
 : انظر  -8 

 .117ص ) 1993األمم املتحدة، : نيويورك (1992قرارات ومقررات جملس األمن   - أ  
 .United, Op.Cit,p.130   -ب
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 اجلانب إىلدوغالس انكالند سلم رسالة  أن  يف ذلك اليوماإلذاعاتتناقلت   - 9
 . ، وهو ما نفاه رئيس اجلانب العراقيباألزمةي اللجنة اخلاصة أالعراقي تتضمن ر

ً عقد الرئيس صدام حسني اجتامعا لعدد من كبار ضباط القوة اجلوية األثناءيف هذه   - 10
تامع ـ الذي مل يصدر عنه ما يوضح فحواه ـ والدفاع اجلوي، ويمكن عد هذا االج

 يف حالة األمريكية استعداد العراق ملواجهة التهديدات العسكرية إىل إشارة
 .حصوهلا

-The United Nation and the Iraq-Kuwait Conflict, 1990(ما ورد يف كتاب   -11

سامح إن ( ورد يف الكتاب إذ املتحدة هذه املزاعم، األمم تبني إىليشري ) 1996
 مدة أثناءتم نقل املحتويات املحظورة  أن خريا، جاء بعدأالعراق للفريق بالدخول 

 ).رفض دخول الفريق
 

 :انظر صحيفة القادسية  - 1
 .6/7/1992يف ) 3953(العدد   - أ  

 .21/7/1992يف ) 3966(العدد    -ب
 .25/7/1992يف ) 3969(العدد   -ج
 .27/7/1992يف ) 3971(العدد   -د

 :انظر صحيفة الثورة   - 2
 .21/7/1992يف ) 7991(العدد   - أ  

 .24/7/1992يف ) 7994(العدد    -ب
 .21/7/1992يف ، ) 7991(العدد ، صحيفة الثورة   - 3
 :انظر صحيفة القادسية  -4 

 .6/7/1992يف ) 8237(العدد   - أ  
 .21/7/1992يف ) 8251(العدد    -ب



  174  
 

 

 .24/7/1992يف ) 7994(العدد ، يفة الثورة صح  - 5
 . 21/7/1992يف ) 8251(العدد ، صحيفة اجلمهورية   -6 

 .21/7/1992يف) 7991(العدد  ،صحيفة الثورة  - 7
 .25/7/1992يف ) 3969( العدد، صحيفة القادسية   - 8
 .24/7/1992يف ) 7994(العدد ، صحيفة الثورة   -9 

 . 21/7/1992يف ) 7991(العدد ، ة الثورة فصحي  - 10
  .األزمة موضوع توسيع قاعدة قرار ،الفصل الثاين من هذا الكتاب: انظر  -11
 .21/7/1992يف ) 7991(العدد ، صحيفة الثورة   - 12

 . 21/7/1992يف ) 8251(العدد ، صحيفة اجلمهورية   -13 
 . 21/7/1992يف ) 3966(العدد ، صحيفة القادسية   - 14
 . 24/7/1992يف ) 7994(د العد، صحيفة الثورة   - 15
 . 6/7/1992يف ) 7977(العدد ، صحيفة الثورة   - 16
 .24/7/1992يف ) 7994(العدد ، صحيفة الثورة   - 17

 . 25/7/1992) 3969(العدد ، صحيفة القادسية   -18 
 . 21/7/1992يف ) 3966(العدد ، صحيفة القادسية   - 19
 .29/7/1992يف ) 7998(العدد ، صحيفة الثورة   - 20

 .املصدر نفسه  -21 
 . 21/7/1992يف ) 7991(العدد ، صحيفة الثورة   - 22
 . 25/7/1992يف ) 3969(العدد ، صحيفة القادسية   - 23
 . 24/7/1992يف ) 7994(العدد ، صحيفة الثورة   - 24
 .21/7/1992يف ) 3966(العدد ، صحيفة القادسية   - 25
 .املصدر نفسه  - 26
 :انظر صحيفتي  - 27
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 .21/7/1992يف ) 8251(العدد ، ورية اجلمه  - أ  
 .21/7/1992يف ) 7991(العدد ، الثورة    -ب

 . 24/7/1992يف ) 7994(العدد ، صحيفة الثورة   - 28
 . 21/7/1992يف  )3966(العدد ، صحيفة القادسية   - 29
  . موضوع املنظامت الدولية، الفصل الثاين:انظر  - 30
 . 21/7/1992يف ) 3966(العدد ، صحيفة القادسية   - 31
 .6/7/1992يف ) 3953(العدد ، صحيفة القادسية   - 32
 . 6/7/1992يف ) 8237(العدد ، صحيفة اجلمهورية   - 33
 األزمة موضوع توسيع قاعدة دعم قرار ، الفصل الثاين:انظر  - 34

 . 6/7/1992يف ) 8237(العدد ، صحيفة اجلمهورية   -35 
 . 6/7/1992يف ) 3953(العدد ، صحيفة القادسية   - 36
 . 6/7/1992يف ) 8237(العدد ، صحيفة اجلمهورية   - 37
 . 6/7/1992يف ) 3953(العدد ، صحيفة القادسية   - 38
 . 6/7/1992يف ) 8237(العدد ، صحيفة اجلمهورية   - 39
 . 6/7/1992يف ) 7977(العدد ، صحيفة الثورة   - 40
 . 21/7/1992يف ) 8251(العدد ، صحيفة اجلمهورية   - 41
 . 21/7/1992يف ) 3966(العدد ، يفة القادسية صح  - 42
 .21/7/1992يف ) 7991(العدد ، صحيفة الثورة   - 43
  . اخليارات املرنةأو موضوع التصعيد التدرجيي للضغط ، الفصل الثاين:انظر  - 44
 . 27/7/1992يف ) 3971(العدد ، صحيفة القادسية   - 45
 . 21/7/1992يف ) 3966(العدد ، صحيفة القادسية    - 46
 . 25/7/1992يف ) 3969(العدد ، صحيفة القادسية    - 47
 . 6/7/1992يف ) 7977(العدد ، صحيفة الثورة   ـ 48



  176  
 

 

 . 24/7/1992يف ) 7994(العدد ، صحيفة الثورة   - 49
 . 25/7/1992يف ) 3969(العدد ، صحيفة القادسية   - 50
 . 6/7/1992يف ) 7977(العدد ، صحيفة الثورة   - 51
 . ووضوحهااألهداف موضوع حمدودية ،لفصل الثاين ا:انظر  - 52
 . 97-96ص ص ، مرجع سابق ،  عامود أبوحممد سعد   - 53
 دار الفكر :القاهرة (2ط، التحرير الصحفي   فنإىلاملدخل  ،عبد اللطيف محزة  - 54

 .217-216 ص ص )بدون تاريخ، العريب 
  .اإلعالمي موضوع اخلطاب ،األول الفصل :انظر  - 55
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 إىل اللجنة اخلاصة أرسلتهمنع العراق فريق تفتيش ب الكامريات أزمةيتعلق موضوع 

، من نصب كامريات مراقبة يف منشأيت الرفاء واليوم 1993بغداد يف منتصف شهر آيار عام 
، الذي مل حيظ )715( الدويل رقم األمن جملس ، كجزء من تنفيذ متطلبات قرار)1(العظيم

 استخدام املنشأتني الختبار حمركات صواريخ يزيد إمكانيةبموافقة العراق آنذاك، بزعم 
به للعراق ) 687( رقم األمنكم، وهو املدى الذي سمح قرار جملس ) 150(مداها عن 

نصب الكامريات، عىل  من جانبه مل يعرتض العراق من حيث املبدأ عىل . الصواريخبإنتاج
 إال، )2(الرغم من ختصص املنشأتني باختبار الصواريخ التي يقل مداها عن املدى املذكور

 املتحدة بشأن مسألة قبوله الرسمي األممانه طلب تأجيل نصبها حلني انتهاء حواره مع 
رس ، الذي بدأ بالتقاء السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء مع السيد بط)715(بالقرار 
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 . املتحدةلألمم العام األمنيغايل 
وكان العراق قد اشرتط المتثاله لنصب الكامريات، انتهاء اللجنة اخلاصة من تنفيذ 

 الدمار الشامل، لكون ذلك أسلحة العراق من بإخالءاخلاص ) 687(متعلقات القرار 
تعقب رفع   أن جيبفإهناوبالتايل . جزءا من املراقبة املستقبلية الالحقة هلذا القرار

 .)3(احلصار
 واللجنة اخلاصة طلب العراق بمثابة رفض العراق األمنبناء عىل ذلك عد جملس 

، تلك املراقبة التي عدت الوسيلة الوحيدة ملنع العراق من )4(للمراقبة املستقبلية برمتها
غراض حمظورة بأقل تدخل من اللجنة اخلاصة حسب ادعاء رئيسها استخدام منشآته أل

 اإلعالم الكامريات كان لوسائل أزمة عليها أطلق أزمة قيام إىلدى أ، مما )5(ايكيوس
 دور واضح يف متهيد B.B.C الربيطانية اإلذاعةنواعها وبخاصة هيئة أالغربية بمختلف 

 رصاحة عن نيتهم القيام بعمل عسكري ضد أعلنوا الذين األمريكيني للمسئولني األجواء
   .العراق

 
 مل األزمةإىل أن  اإلشارة العراق الزمة الكامريات البد من إدارةقبل تناول تفاصيل 

سحبت اللجنة اخلاصة فريقها املكلف بنصب الكامريات من بغداد  أن  بعدإالتبلغ ذروهتا 
 األمريكياملتخصص بالصواريخ البالستية برئاسة ) 60( الفريق رقم وإرسال) 5/7(يوم 

يغادر  أن  قبلاإلعالم ايكيوس لوسائل أعلنها - ليقوم بمهمة ) 10/7(مارك سيلفر يوم 
 ختم موقعي فحص الصواريخ يف املنشأتني لضامن عدم –فريق التفتيش نيويورك 

 . اختبارية حلني نصب الكامرياتإلغراضاستخدامها 
، عىل الرغم من تأكيد اللجنة اخلاصة يف إعالميا األزمةومل يتعامل العراق مع 

العراق رفض نصب كامريات املراقبة،  أن )16/6( املتحدة يوم األمم إىلملقدم تقريرها ا
جزائها عىل ارض احد أوقام بتفكيك اهليكل املعدين الرئييس ملنصة االختبار، ونرش 

 الذي األمر، )6(يام قالئلأ تركيبه وهتيئته للعمل ثانية خالل إمكانية إىل واإلشارةاملوقعني، 
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للموافقة عىل طلب فريق التفتيش، ) 18/6(عوة العراق يوم  دإىل األمندفع جملس 
 فضال عن استدعاء ،)7)(687(وحتذيره من خطر رفض التعاون مع البنود العائدة للقرار 

 املتحدة السيد نزار محدون يوم األمم ديفيد هاناي سفري العراق لدى األمنرئيس جملس 
 .)8( بنصب الكامرياتاألمن  برضورة االمتثال الرسيع لطلب جملسإلبالغه) 2/7(

بتأكيده ) 6/7( العراق لألزمة بدأت يوم إدارة أن  يمكن القولاألساسوعىل هذا 
عىل لسان وزير اخلارجية السيد حممد سعيد الصحاف، انه مل يرفض عملية نصب 

الذي مازال موضع ) 715(الكامريات، بل طلب تأجيلها، الرتباط هذا املوضوع بالقرار 
تعسفية ( إجراءات النطوائه عىل األمن وقانونية وسياسية بني العراق وجملس مناقشة فنية
) 687(بالقرار ) 715( يف شؤون العراق الداخلية، فضال عن عدم صلة القرار )وتدخلية

 الدمار أسلحة العراق من إخالءعىل ) 13 و12 و 11 و 10 و 9 و 8(الذي ينص يف فقراته 
 .إنتاجهاعدات صناعتها غري قادرة عىل  بجعل مأوالشامل سواء بتدمريها 

 السيد حامد يوسف محادي يف يومي واإلعالموعقب ذلك ترصحيان لوزير الثقافة 
 طلب العراق تأجيل نصب الكامريات ملا بعد االجتامع الذي إىل خالهلام أشار) 10/7و  9(

ن مقررا والذي كا) 687(طلب عقده مع اللجنة اخلاصة ملراجعة وتقويم تنفيذه للقرار 
ايكيوس رفض عقد االجتامع يف حينه ملامرسة بعض إال أن ، )12/7(عقده يف نيويورك يوم 

 يكمن يف حماولة اللجنة اخلاصة دمج األزمةجوهر  أن الضغوط عىل العراق، مؤكدا
املراقبة املستقبلية  أن يف مرحلة واحدة، ذلك) 687(مرحلتي املراقبة املستقبلية والقرار 

 حيازته أو العراق إنتاج التحقق من عدم إىلرفع احلصار لكوهنا هتدف تعقب  أن جيب
كم، بينام عدت مرحلة ) 150( من أكثر صواريخ ذات مديات أو دمار شامل ألسلحة
 بانتهائها، األمن مل تقدم اللجنة تقريرها الذي يعلم جملس وأنبحكم املنتهية ) 687(القرار

 .لكي يبادر برفع احلصار
 السيد عامر حممد رشيد مدير هيئة أكدتعامل مع فريق التفتيش وعىل مستوى ال

) 10/7( لقائهام مساء يوم أثناءالتصنيع العسكري رئيس اجلانب العراقي ملارك سيلفر 
 يتفق عليه اجلانبان، فطلب سيلفر آخر مكان إىلاستعداد العراق لنقل معدات املنشأتني 
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سيلفر إال أن  اجلانب العراقي بجوابه،  مهلة البالغ ايكيوس باملوقف، واعالمإعطاءه
 اجلانب العراقي إعالمطلب يف مساء اليوم نفسه زيارة املنشأتني يف صباح اليوم التايل دون 

 زيارته ملنشأة الرفاه بوضع سياج من احلبال أثناءبرد ايكيوس عىل مقرتحه، وقام سيلفر 
 أعضاء إىلكية جهاز التسجيل  وجه حاإذحول املنشأة وحماولة ختمها بطريقة استفزازية، 

 اجلانب أعضاءالفريق العراقي املرافق متسائال هل متنعوين من ختم املنشأة ؟ فأبلغه 
 ينتظرون جواب اللجنة اخلاصة عىل املقرتح، بعدها اتصل سيلفر هاتفيا بأهنمالعراقي 

 . بمغادرة العراقأبلغتهبمراجعه يف نيويورك التي 
) 11/7( يوم األمن رئيس جملس إىلالعراق رسالة عىل ضوء هذه التطورات بعث 

 :تضمنت جوانب عديدة منها
 عىل معدات املنشأتني يعد سابقة خطرية يمكن استغالهلا األختام طلب وضع أن  - أ  

استخدام  أن  سياسية، ذلكإلغراضللتوسع يف تطبيقها لشل الصناعة العراقية 
يف نشاطات حمظورة، وبالتايل منع  حمدد حرصا باملعدات املستخدمة سابقا األختام

 . الرقابة املستقبليةإجراءاتاستخدامها حلني االتفاق عىل 
 وقائي إجراء خارج املنشأتني، ضمن أماكن معدات املوقعني مفككة وخمالة يف أن   -ب

 بمقدور فريق التفتيش وأن عىل العراق، أمريكيالحتامل وقوع هجوم عسكري 
دم استخدامها، فضال عن عدم ممانعة العراق من نقلها معاينة املعدات والتأكد من ع

 . تسهل فيه معاينتها من قبل فرق التفتيشآخر موقع إىل
يني حال انتهاء األصل موقعيها إىل املعدات املفككة إعادةاحتفاظ العراق بحقه يف   -ج

  فريق التفتيش زيارة املوقعني للتأكد من استخداماهتام دون احلاجةوبإمكان ،األزمة
 . نصب الكامرياتأو ختم املعدات إىل

 لشن هجوم عسكري ضد األجواء خمطط هلا لتهيئة األختام وضع أزمةافتعال أن   -د
ينظر  أن دون  عىل موقف العراق، وذلك للحيلولة)تشويشها(العراق، فضال عن 

 . رفع احلصارإجراءاتحات العراق، ومنعه من اختاذ ا يف اقرتاألمنجملس 
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 طوكيو إىل زيارته أثناء األمريكي آل غور نائب الرئيس أطلقعسكري وعىل النطاق ال
 أن هتديدات بتوجيه رضبة عسكرية للعراق، فرد السيد رشيد الرفاعي سفري العراق هناك

 أراد عملهم، بل أداء مل يمنع املفتشني من ألنه ،األمريكيةالعراق لن يرضخ للتهديدات 
 نتائج املفاوضات التي األمريكانينتظر  ي ملاذا الالتفاوض بشأن املوضوع، وتساءل الرفاع

 .بشأن اجلوانب الفنية ملوضوع املنشأتني) 12/7(ستجرى يوم 
 املتحدة وكأهنا جزء من وزارة اخلارجية األممآل غور حتدث باسم  أن  مؤكدا
 السيد طه ياسني رمضان نائب رئيس اجلمهورية يف معرض أوضح، يف حني األمريكية

، )687(رئيس اللجنة اخلاصة يريد القفز فوق القرار  أن ترصحيات آل غور،تعليقه عىل 
 بتنفيذ التزاماته برفع األمن، بينام يطالب العراق جملس أخرىليبارش يف تنفيذ قرارات 

 اإلنتاج مع االحتفاظ باحلق يف آخر قرار بأي مناقشة العمل إىل االجتاهاحلصار قبل 
، عليه وبخصوص احتامل اختاذ العراق عمال انتقاميا )687(العسكري واملدين طبقا للقرار 

 يف حالة عدم املوافقة عىل ختم املوقعني، قال السيد عامر إليهكرد عىل التهديدات املوجهة 
علينا قبول احتامل ( األمريكية اإلخبارية C.N.N معه شبكة أجرهتاحممد رشيد يف مقابلة 

، وهم يرتكون العراق بدون خيار ويضعونه رآخ ليس لدينا خيار إذالقيام بعمل عسكري، 
 .)دائام يف مثل هذا املأزق

 باحلوار والطرق األزمة رضورة حل إىل أسهم موقف الصني الداعي األمنيف جملس 
 موقف موحد يف املشاورات الرسية التي إىل الدائمني األعضاءالسلمية، يف عدم توصل 

 املوافقة عىل مقرتح إىل األمريكيةت املتحدة ، مما اضطر الواليا)11/7( املجلس يوم أجراها
 إىل ذهابه بأن بغداد، الذي رصح للصحفيني بعد مشاورات املجلس إىل ايكيوس إرسال

 . العراق بالرقابة املستقبليةإلقناعبغداد ليس للتفاوض، بل 
 استعداد األمن السيد نزار محدون عقب اجتامعه مع رئيس جملس أبدىمن جانبه 
 صيغة للتعاون مع اللجنة اخلاصة بشكل مهني بعيدا إلجيادار مع ايكيوس العراق للحو

 بشأن األمن جملس أعضاء حتفظات العراق وبعض إىل أشار السياسية، كام األغراضعن 
 . قراراتهأحكامجتاهل املجلس ملا نفذه العراق من 
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 التي قضاها يف بغداد ست جلسات تباحثية، أياموعقد ايكيوس خالل اخلمسة 
 مع السيد طارق عزيز، الذي اعلن يف ختامها عن واألخريات مع الصحاف أوالهاانت ك

 نتائج واضحة يف إىل حل مؤقت يقيض بعدم تشغيل الكامريات قبل التوصل إىلالتوصل 
 يف نيويورك اواخر شهر آب إجراؤهااملحادثات املخصصة لبحث القضايا املعلقة املقرر 

العراق ابدى التقيد خطيا بخطط  أن عد مغادرته بغداد، يف حني رصح ايكيوس ب1993عام 
 .املراقبة والتحقق املستقبيل من قدراته العسكرية

، )18/7( ايكيوس يف إىل احلل املؤقت صاغ العراق ورقة موقف موجهة إىلواستنادا 
 أن  هبا يف رسالة رسمية بعثتها له قبلاألمن وزارة اخلارجية العراقية رئيس جملس وأعلمت

 بإبداء، واستهلتها )21/7( يوم إجراؤها مشاوراته غري الرسمية املقرر األمند جملس يعق
 حل للقضايا املعلقة بام إىلرغبة العراق يف التعاون مع املجلس واللجنة اخلاصة للتوصل 

 :اآلتيةفيها رفع احلصار، وقد تضمنت ورقة املوقف املقرتحات 
جاء  ط الرقابة والتحقق املستقبيل عىل وفق ما خطإلحكاماستعداد العراق لالمتثال   - أ  

 ).715(يف القرار 
اعتامد اللجنة اخلاصة عىل وسائل عراقية يف حالة الرقابة والتحقق بالوسائل اجلوية    -ب

 . يتفق عليها الطرفانأخرى استخدام وسائل إمكانيةمع 
 : واللجنة اخلاصة بام يأيتاألمنيتعهد جملس   -ج

التطور الصناعي والعلمي ( الداخيل وضامن حقه يف وأمنه احرتام سيادة العراق •
 . تطبيق اخلطط املذكورةأثناء يف مجيع امليادين غري املحظورة )والتقني والتنمية

 .إضافيةتطبيقا فوريا وكامال وبدون رشوط ) 687(من القرار ) 22(تطبيق الفقرة  •
 .)9()687(من القرار ) 24(رفع احلظر الذي نصت عليه الفقرة  •
 .)10()687(من القرار ) 14(العمل الفوري واجلاد عىل تطبيق الفقرة  •

مطالبة حكومات الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا باحرتام سيادة العراق   -د
 والكف عن أجوائه احرتاما كامال، والتوقف عن خرق هأراضي ووحدة وأمنه

 .التدخل يف شؤونه الداخلية
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 قد خفت عن ذي قبل، لكن سياسة جملس األزمة حدة وبورقة املوقف هذه تكون
 جتاه العراق مل تتغري، فقد عقد املجلس جلسة مستعجلة ومغلقة سبقت تقديم األمن

ايكيوس لتقريره اخلاص عن مهمته يف بغداد، اختذ خالهلا قرارا يقيض بتمديد مدة احلصار 
مشاورات غري رسمية ، بعد ذلك جرت )11(العراق مل يلتزم بقرارات املجلس أن بزعم

 عىل )اجيابية جدا( لتقرير ايكيوس، وكانت مالحظاهتم حول التقرير األعضاءاستمع فيها 
 الرتحيب إىل يف املجلس، مما حدا برئيس املجلس األعضاءحد تعبري احد دبلومايس الدول 

ياته ، ومتنإليها املؤقتة التي تم التوصل واإلجراءات، األزمةبجهود ايكيوس يف نزع فتيل 
 أعلنيف حني . األمنبنجاح املحادثات عالية املستوى التي يتوقف عليها قرار جملس 

ايكيوس يف املؤمتر الصحفي الذي عقده بعد املشاورات عن موافقة العراق عىل النصب 
 الضامنات إىللنصبها، مشريا ) 22/7( فريقا سيسافر يوم وأناملؤقت للكامريات، 

وبذلك . ة التي قدمها السيد طارق عزيز هبذا اخلصوصوالتأكيدات السياسية الرصحي
 الكامريات التي قرر العراق املوافقة عىل تشغيلها يف الرسالة التي وجهها أزمةانتهت 

 ).23/9/1993( ايكيوس يوم إىلالصحاف 
 

 

فظهرت االجتاهات املثبتة يف ، زمة الكامريات أ اخلاصة باإلعالمية اخلطابات حللت
  .ضمنت اخلطابات مخسة عرش اجتاها ضمن مخس مراتبتوقد ، ) 4(اجلدول رقم 

 

 :زمة الكامريات ما يأيتأ اخلاصة باإلعالميةيتضح من خالل حتليل اخلطابات 
 

 ولته الصحف الثالثأحيث ،  عىل سلم االجتاهاتاألوىل املرتبة )أ( االجتاهاحتل 
هدافا أ أن  خطاباهتاأكدتفقد ، زمتني السابقتنياهتامما ملحوظا كام هو حاهلا يف األ

ففي صحيفة القادسية سلط الضوء ، األزمةسياسية وليست فنية تكمن وراء افتعال هذه 
 :)1(ساسينيأعىل هدفني 
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وما يؤديه هذا التداخل ، ) 715(و) 687 (األمن تداخل بني قراري جملس أحداث •
  . اللتزاماته املتمثلة برفع احلصار عن العراقاألمنمن جتاوز ملرحلة تنفيذ جملس 

 عىل ذلك باختاذ واستدلت، منع العراق من التقدم الصناعي وتدمري منشآته  •
فضال عن الزيارة التي قام هبا كولن باول ، هدافها أغطاء لتمرير ) 715(القرار 

 للكويت لبحث ما اسامه تعزيز منطقة األمريكيةركان املشرتكة س هيئة األرئي
  .احلظر اجلوي يف جنوب العراق

  :)2(آلتينيادفني اهليف حني ركز خطاب صحيفة اجلمهورية عىل 
) 687(من خالل جتاوز القرار ،  املتحدة األممالتمويه عىل التزام العراق بقرارات  •

 اللجنة اخلاصة لواجبها إكاملعىل الرغم من عدم ، ) 715(واملطالبة بتنفيذ القرار 
 .)687( تنفيذ العراق اللتزاماته طبقا لقرار بإقرارهاالسابق املتمثل 

  . غري رشعية ضد العراقإجراءات الرأي العام لتسويغ اختاذ إثارة  •
ن  هبا اوراأدىل اجلمهورية عىل هذين اهلدفني بالترصحيات املبالغ فيها التي واستدلت

فريق  أن والتي قال فيها، ) 7/7(يوم  C.N.N لشبكة األمريكيةكريستوفر وزير اخلارجية 
وتساءلت اجلمهورية هل جيهل ، التفتيش حاول نصب كامريات عىل بعض املواقع النووية 

 أن جابتأو جراء التجارب عىل الصواريخ ؟املنشأتني خمصصتان أل أن كريستوفر
 .األزمةضخيم كريستوفر يتعمد عدم الدقة وت

 املتوخاة تتجسد يف تسويغ شن هجوم األهداف أن وتبني من خطايب صحيفة الثورة
 .)3(عسكري جديد عىل العراق وتأخري رفع احلصار االقتصادي 

 

 )ب( تعبئة الشعب -أ 
االستمرار يف مسرية النضال وبناء املستقبل عىل ن  أجتىل يف حث الشعب العراقي عىل

والتمسك بسياسة الصمود وعدم ، املبادئ التي وضعها الرئيس صدام حسني أسس
 ، )4( احلصارإهناءالتنازل عن احلقوق الثابتة من شأهنا حتقيق نتائج اجيابية عديدة بضمنها 

وشجاعته يف مواجهة  خطابات صحيفة القادسية بصمود الشعب العراقي أشادتيف حني 
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والتفافه ،  ملسرية اجلهاد والبناءتهمواصلو، ووفائه لتضحيات شهدائه، األمريكيالعدوان 
هذه الصفات جعلته  أن ومؤكدة،  احلرة املستقلةإلرادتهوتأكيده ، حول قيادته التارخيية

كام ، )الغرب االستعامري ذاته( والرشفاء من واإلسالميةحيظى بتأييد اجلامهري العربية 
، ) املرسحية املفتعلةاألعامل( مسريته بال وجل من ةمواصلو حقوقه إضاعتهحثته عىل عدم 

  .)5()األمريكيالطاغوت (مذكرة الشعب العراقي بتجاربه الشجاعة السابقة يف مواجهة 
 ) ث( اللجنة اخلاصة إجراءات ال رشعية إبراز  -ب

) 687 (األمنلربط بني قراري جملس  حماولة ابأنكيد أ من خالل التاالجتاهجتسد هذا 
ومتثل حتوال يف عمل فرق التفتيش من مراقبة ،  مسوغ رشعي إىلال تستند ، ) 715(و 

 ختم أزمة أن وضحت اخلطاباتأو،  مراقبة معدات غري حمظورة إىلمعدات حمظورة 
، ) 715(وال متت بصلة آللية تنفيذ القرار ، ) 687( تنفيذ القرار إطار تدخل يف نياملنشأت

 تتعلق وظيفة املراقبة املستقبلية التي ينص عليها القرار إذ، الن وظيفة القرارين خمتلفة 
بينام تنص وظيفة ،  حيازهتا أو الدمار الشامل أسلحة إنتاجبضامن عدم استئناف ) 715(

يبدأ من  أن يفرتض) 715( تنفيذ القرار فإنوعليه ، دمري تعىل التفتيش وال) 687(القرار 
 القبول هبا يشكل سابقة خطرية يمكن االستناد وأن، ) 687( ينتهي تطبيق القرار حيث
 مؤسسات مدنية يمكن استخدامها أهنا يف ختم املؤسسات غري املحظورة بالقول إليها
توافق اللجنة اخلاصة عىل استخدام  أن  صحيفة الثورةواستغربت .)6(غراض عسكريةأل

هلا احلق يف مراقبتهام  أن ثم تدعي بعد ذلك، عام العراق للمنشأتني قبل عام ونصف ال
  .)7(تفي بالتزاماهتا املحددة يف القرارات الدولية أن بواسطة كامريات ميدانية دون


 

  )ج(تفنيد احلمالت الدعائية املعادية   -أ
 دت خطاباهتامن عىل صحيفتي القادسية واجلمهورية التني فاالجتاهاقترص االهتامم هبذا 

 تلك وأكدت،  بقصد تشويه حقائقها األزمةاحلمالت الدعائية الضخمة التي رافقت 
، )8(ملخاوفشاعت اأ واملبالغة واإلثارة الغربية تعمدت اإلعالموسائل  أن اخلطابات
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 كالرئيس أمريكيوندىل هبا مسؤولون أفضال عن تروجيها لترصحيات غري دقيقة وعدوانية 
 التي )الفربكات املضللة(إىل أن مشرية ،  ونائبة آل غور ووزير خارجيته كريستوفر كلينتون

  .)9(قامت هبا تلك الوسائل صورت العراق كأنه خارق لقرار املراقبة املستقبلية
تفنيد احلمالت الدعائية يراد  أن  التنظريات يف هذا املجال يمكن القولإىلواستنادا 

  .)10( إىل الغربية اهلادفة اإلعالميةهبا مواجهة التحركات 
  .األمريكية احلركة السياسية أهدافالتغطية والتمويه عىل  •
 . األزمةتضليل الرأي العام العاملي وبضمنه العراقي بحقيقة  •
 األزمة إدارة يف األمريكي األسلوبوازالة ترددها جتاه  ، خرىاأل األطرافتكتيل  •

  . ختفيفهاأوسواء بتصعيدها 
 اإلعالموسائل  أن ،1991حرب  التجارب السابقة والسيام يف بداية أثبتتوقد 

 ووظفته لرتسيخ وجهة النظر إال معنويا أم فنيا أم ماديا أكانالغربية مل تأل جهدا سواء 
 .)11( املعارضةاآلراء أمام املجال إتاحتهاوعدم  ، باألحداث األمريكية

  )د( البدائل العراقية إيضاح -ب
وضحت البدائل التي قدمها العراق لتسوية أ يف ثنايا اخلطابات التي االجتاهورد هذا 

 جتاه اللتزاماته األمنكطلب تأجيل عملية نصب الكامريات حلني تأدية جملس  ، األزمة
 األزمة يف بداية األمنبلغ من خالهلا جملس  أ مبادرة الصحاف التيمستعرضة ، )12(العراق

واقرتاحه البديل ، عدم رفض العراق من حيث املبدأ لعملية نصب الكامريات 
  .)13(املذكور

 ) ش (األزمة طبيعة إيضاح  - ج
كقرار ايكيوس  ، األزمة بعض تفاصيل موضوع االجتاهتناولت اخلطابات يف هذا 

وكيفية مغادرة فريق التفتيش ،  فريق تفتيش خلتم املنشأتني إرساليورك املفاجئ يف نيو
ن العالقة بني عملية نصب الكامريات أ ادعاء اللجنة اخلاصة بشإىلمتطرقة ، ) 14(العراق

 .)15(األزمةواختاذ رفض العراق ذريعة الفتعال هذه ، ) 715(والقرار 
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 ) ط( حتقيق مطالب العراق إىلالدعوة   - د 
 العراق بأن الرصيح االعرتاف إىل من خالل دعوة اللجنة اخلاصة االجتاههذا تبني 

 .)16( عىل تنفيذ االلتزامات املرتتبة عليهاألمنلكي يتسنى حث جملس ، وىف بالتزاماته أ
 تطبيق بأن االعرتاف إىلودعته ،  ايكيوس حتديدا إىلووجهت صحيفة اجلمهورية خطاهبا 

 إمرباطوريةمتواطئا مع ( يعد فإنهوبخالفه ، يعقب رفع احلصار   أناملراقبة املستقبلية جيب
  .)17( الشعب العراقيإلبادة )الرش
  )ظ(االستهانة بالتهديدات العسكرية  -  ه

العراق ال يأبه للتهديدات العسكرية  أن  من خالل تأكيد اخلطاباتاالجتاه هذا ابد
ن التلويح باستخدام الواليات وعدم رهبته م، نواعها ومصادرهاأالغربية عىل اختالف 

مذكرة بفشل الواليات ،  املتطورةاألسلحة وحلفائها خلزينهام من األمريكيةاملتحدة 
بان اهلجوم إاملتحدة يف ثني العراق عن التمسك بحقوقه املرشوعة والدفاع عن سيادته 

لرغم عىل ا، (*))الرجعات(ـ  اهلجامت الصاروخية التي سميت بأو )الثالثيني(العسكري 
 .)18( املتطورةاألسلحةمن استخدامها ملا حتويه ترسانتها من هذه 

 اآلخر تأزيم الطرف إىل هتدف األزمات إدارة كانت التهديدات العسكرية يف وإذا
 التي تم تناوهلا يف موضوع األفكار ذلك إىلشارت أبحسب ما ، نفسيا واجتامعيا وسياسيا 
 هبذه التهديدات يراد به اإلعالميهانة اخلطاب  استفإن، )19(القوة العسكرية املحتملة

 اخلوف والرعب يف صفوف بإشاعةهدافها املتمثلة أفشال إو،  من مضموهنا إفراغها
 األخرى األدوات فاعلية من بقية األكثرداة  األبأهنا ترسيخ القناعات أو، الشعب العراقي 
تعني من جانب  أن  املتحديابأسلوهبلكن من شأن هذا االستهانة  ، األزمةيف حتديد مصري 

 . بدال من ختفيفهااألزمةوتصعيدها ملوقف  ، اآلخر استفزاز الطرف آخر
 )ع( سلميا األزمة االستعدادات لتسوية إبداء  - د 

 األزمة من خالل تعبري اخلطابات عن استعداد العراق لتسوية االجتاهظهر هذا 
 يف حني .)20()مستعدون للحوار إننا(حيث قالت صحيفة القداسية ، بالطرق السلمية 
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يبادر ايكيوس بطرح مقرتحات جديدة تفي  أن اشرتطت صحيفة الثورة هلذا االستعداد
 التزاماته التي حددهتا بشكل واضح ورصيح بأداء األمنوتلزم جملس ، هالعراق حق
 .)21(عىل حد تعبريها) 687(ام القرار يوالس ،األمن سقرارات جمل

الكاملة  باإلرادةالتمسك  أن  من اعتباراالجتاه هبذا اإلعالميوينطلق اهتامم اخلطاب 
برز نتائجه اللجوء أوالذي من ،  احللول الوسط أمام طريق مسدود إىل األزمة بإدارةيفيض 
كام مل يغفل اخلطاب هدف العراق االسرتاتيجي املتمثل برفع ، )22( استخدام القوةإىل

  .األزمة وردودها التي شهدهتا األفعالحم  واضحا وحمددا وسط تزاأبقاهبل ، احلصار
  

 

 ) ت( تأكيد رشعية مواقف العراق  -أ 
موقف العراق  أن كدأو،  واضحا يف ثنايا خطاب لصحيفة اجلمهورية االجتاهبدا هذا 

ملطالب بتنفيذ املراقبة املستقبلية بعد رفع احلصار جاء منسجام مع مضامني القرارين ا
 من حق قيادة العراق التمسك بمواقفها والدفاع عن حقوقها فإنلذلك ، ) 715(و) 687(

 يراد هبا وضع العراق يف موضع االهتام األزمةهذه  أن وبخاصة ، أجياهلاومحاية مستقبل 
 تأخري رفع احلصار عنه وحتطيم ركائز تهامواصلواليات املتحدة لكي تسوغ ال، دائام 
  .)23(تقدمه
 ) خ( اللجنة اخلاصة بالسياسات املعادية للعراق أعضاءفضح ارتباط بعض  -ب

 فريق التفتيش أعضاءمثلة تدل عىل ارتباط بعض أ االجتاهوردت اخلطابات يف هذا أ
 عدم تعيني ايكيوس مفتشا من جنسية :ةاألمثلومن تلك ، األمريكيةبالواليات املتحدة 

  .)24( مارك سيلفراألمريكيوتعمده تعيني ، حمايدة لرئاسة فريق التفتيش 
 بإزاء تعنتا أكثر تأكيد هذا املوضوع قد جيعل اللجنة اخلاصة بفرقها التفتيشية إن

 العراقي(يف وقت يمكن فيه الرتكيز عىل ما يقرب بني اجلانبني  ، األزمةموقفها من 
 إىل تكتيكي ضمن اسرتاتيجية بعيدة املدى تسعى وبأسلوب بصيغ ودية )واللجنة اخلاصة
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 عىل بينة من نوايا بعض اإلعالميالفاعل اخلطايب  أن  الكبرية بخاصةاألهدافحتقيق 
 أن ويبدو،  مدة احلصار إطالة هبدف األزمات افتعال إىل اللجنة اخلاصة الساعية أعضاء

 . خضوعه للخطاب السيايسإىل عىل هذا اجلانب يعود اإلعالمي السبب يف تركيز اخلطاب
 ) ذ( املتحدة األمم من شأن هيئة اإلقالل - ج

جتاوز اللجنة اخلاصة  أن ،االجتاه خطاب لصحيفة الثورة ظهر من خالل هذا أكد
 كانت األزمة أثناء التي اختذهتا واإلجراءاتفاملوقف ،  من شأنه إقالال يعد األمنملجلس 
 عىل لالطالعيعقد املجلس اجتامعه  أن فضال عن حماولتها ختم املنشأتني قبل، ل عنهبمعز

  .)25( والتعرف عىل مواقف العراق منهااألزمةتطورات 
 ) ص( بيان رد الفعل الدويل  - د

وسلط من خالله الضوء عىل ردود ،  يف خطاب لصحيفة الثورة االجتاهاتضح هذا 
تلك  أن موضحا،  باستخدام القوة ضد العراقاألمريكيةت  التهديداإزاء الدولية األفعال

قف ا مووأن،  الدولية املؤثرة يف فعاليات املنظمة العامليةاألوساطالتهديدات مل حتظ بقبول 
 ضد أمريكية،  عسكريةإجراءاتلتورط بتأييد ل رافضة األمن جملس أعضاءبعض 
  .)26(العراق

 األزمةيف استيعاب ، باألزمةلية املحيطة  البيئة الدوأمهية إىلوهبذا الصدد يشار 
فضال عن حتديد مسارات ، وإفرازاهتاوحتديد مسارها وتوقع مستقبلها وتوجهات نتائجها 

خذ القوى املؤثرة يف املحيط الدويل بنظر االعتبار والتي ألذلك البد من ، صناع قراراهتا
  .)27(األزمةقف الدولية من امنها املو

 )ض(يز االتصال مع العراق  تعزإىلة و الدع -ه 
 االتصال إىل يف دعوة خطاب صحيفة الثورة اللجنة اخلاصة االجتاهمتثل هذا 

بوصف ذلك ، األزمةبقصد التعرف عىل وجهة نظرهم من ، ؤولني العراقيني مبارشةسبامل
صدد دراسة مقرتحات عراقية يفرتض ب ايكيوس وأنخصوصا ، خيارا وحيدا الحتوائها

 .)28( بني ايكيوس واملسؤولني العراقيني يف بغدادإجراؤه للحوار املقرر )رضيةأ(اختاذها 
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مهيتها من دور االتصال يف كشف العالقة بني أ االجتاه الدعوة الواردة يف هذا وتستمد
والتعريف  ، اآلخر عىل مواقف بعضهم جتاه البعض األزماتواطالع مديري  ، األزمةطريف 
وتسهيل عملية حتسس ، واملحظورة لترصفات املسموح هباومعرفة نوعية ا ، األزمةببنية 

فضال عن االبتعاد  ،بام ينفع يف معرفة ما ينطوي عليه سلوكه بصورة دقيقة، مشاكل اخلصم
 تستدعي األزمة إدارة فإن األساسوعىل هذا ، األزمة من شأهنا تصعيد إجراءاتعن اختاذ 

 .)29(ةاألزم تصاعد حدة أثناءوالسيام  ،تكثيف االتصاالت
 ) ف(زمة  العراقية لألاإلدارة بحسن اإلشادة  - و 

وما حققته من ، زمة  العراقية لألاإلدارةشادات التي حظيت هبا  باإلاالجتاهمتثل هذا 
 :)30(وقد متثلت هذه النتائج يف خطاب صحيفة الثورة باآليت ،نتائج اجيابية 

  .اآلخرلطرف ضعف ادعاءات اأرصانة املنطق العراقي ورجحان حججه بام  •
 . وتعزيز التعاطف مع العراق يف رفض خيار الصدام العسكرياألمريكية األهدافكشف  •
  .اتساع التفهم الدويل ملرشوعية الطروحات العراقية •
  .استمرار متسك العراق بحقوق السيادة ورفع احلصار •

ا فريق  السامت التي حتىل هبإىل حتقيق هذه النتائج كام ترى اخلطابات أسبابوتعود   
 :)31( العراقي واملتمثلة يفاألزمة إدارة

  .ناته يف مواجهة ادعاءات اخلصم االستفزازيةأوطول  ، األزمةحسن تعامله مع  •
  .األزمةبعاد دراكه السليم ألإ •
  .التدبر الواضح الحتامل النوايا غري املعلنة •

هتا املتعلقة هبذه  وخطابااإلعالميةاهتامم املؤسسات  أن  هذا التحليل تبنيإىلاستنادا 
 : اتسم بام يأيتاألزمة

 ويعود هذا الظهور واالختفاء إىل اخلصائص الذاتية،  يالحظ ظهور اجتاهات جديدة  - أ  
 عبارة عن جمموعة متغريات من حيث الزمان واملكان  أن األزماتذلك ، أزمةلكل 

 .)32(وال يمكن تكرارها ثانية
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مما يدل عىل ، ضامني اخلطاب السيايسغلب مأ اإلعالميانعكست يف اخلطاب    -ب
غفل بعضا من تلك أ انه إال، بعادهاأ واألزمةمتابعة القائم باالتصال حليثيات 

 االستعداد إبداءغفاله الجتاه إ : مثلاألزمة إدارةمنها ما كان مهام يف  ،املضامني
يام علينا قبول احتامل الق(الذي ورد عىل لسان عامر حممد رشيد بقوله ، للمواجهة

وكذلك مطالبة العراق برفع ........) .آخر ليس لدينا خيار إذ، بعمل عسكري 
فضال عن دعوته للعمل ، ) 687( من القرار )24(احلظر الذي نصت عليه الفقرة 

إىل أن وذلك يشري ، من القرار املذكور ) 14(الفوري واجلاد عىل تطبيق الفقرة 
 . بدال من تصعيدهااألزمةف من حدة  التخفيإىل كانت تسعى اإلعالميةاخلطابات 

 خطاب يف صحيفة أولحيث نرش  ، األزمة إلدارة اإلعالميعدم مواكبة الفعل   -ج
 ، أيام بفارق ستة أي، ) 6/7( يوم األزمة إدارةبينام بدأت  ،) 12/7(اجلمهورية يوم 

ويمكن تفسري ، ) 16/6( يوم إىل تعود بجذورها  أن األزمة باحلسباناألخذدون 
 ،ك بانتظار الفاعل اخلطايب اإلعالمي لتوجيهات املؤسسة السياسية هبذه اخلصوصذل

 خيضع لسيطرة السلطة السياسية والسيام يف اإلعالمياخلطاب إىل أن شري أفقد 
 .)33(فهو خطاب مراقب ومنظم داخل املجتمع، العامل الثالث بضمنه العراق 

القائم إال أن  ، لالجتاهاتعىل الرغم من تقارب الصحف يف مستوى تكرارها  -د
فقد تضمن كل خطاب من خطابات ، باالتصال مل يلتزم بالوحدة املستقلة للخطاب 

اجتاها ) 5,5(يف حني بلغت يف صحيفة الثورة ، اجتاهات ) 4(صحيفة اجلمهورية 
 .اجتاهات لكل خطاب يف صحيفة القادسية) 5(و، لكل خطاب

الصحف تساوت يف  وأن،  كان حمدودا زمةاأل هبذه اإلعالمياالهتامم  أن تبني  - ه
 . خصصت كل صحيفة خطابني لالزمةإذ، مستوى ذلك االهتامم 
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610199414111994 

 
 بتزامن قيام بعض القوات العسكرية املوجودة يف حمافظة األزمة يتعلق موضوع 

، مع صدور بيان حتذيري اختذته القيادة العراقية يف )تدريباهتا الروتينية( بإجراءالبرصة 
شرتاكي اجتامعها املشرتك ملجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق حلزب البعث العريب اال

 باجتاه رفع إجراء الدويل من عدم اختاذه األمن، حذرت فيه جملس )6/10/1994(يوم 
 ).10/10/1994(احلصار عن العراق يف اجتامعه املقرر يوم 

تبني للقيادة العراقية من خالل اطالعها عىل نتائج  أن وقد جاء هذا التحذير بعد
عامر حممد رشيد مدير هيئة التصنيع لقاءات وزير اخلارجية حممد سعيد الصحاف والفريق 

رئيس اللجنة اخلاصة غري ملتزم باالتفاق  أن ، تبني)3/10(العسكري مع ايكيوس يوم 
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 حقوق إىل اإلشارة، والقايض بوجوب 1993املربم بينه وبني العراق يف شهر ايلول من عام 
مات املرتتبة عليه يف  حاملا يفي العراق بااللتزااألمن جملس إىلالعراق يف تقاريره املقدمة 

 يستطيع انه ال( قال ايكيوس يف اجتامعيه املطولني مع الصحاف إذ القرارات الدولية، إطار
 بكامل التزاماته بموجب الفقرات أوىفالعراق قد  أن األمن جملس إىليثبت يف تقريره أن 
 . )687من القرار ) 22( يف الفقرة إليها أشريوكام  )ج(من القسم ) 13-8(من 

 العراق ويف مقدمتهم أعداء أن  استنتاج مفادهإىلوبالتايل توصلت القيادة العراقية 
 أربع مدة احلظر االقتصادي املفروض عليه منذ إطالةالواليات املتحدة مصممون عىل 

 انتظار ، لذلك قررت يف اجتامعها املشرتكاألمنسنوات عىل الرغم من تنفيذه لقرارات جملس 
 ذلك ، وبعد)ملسألة العراق( املخصص للمراجعة الدورية األمنجملس يسفر عنه اجتامع  ما
 . عىل حد تعبري الناطق الرسمي باسم االجتامع)سوف يتحمل كل ذي موقف مسؤولية موقفه(

 بعدم التعاون مع فرق التفتيش األمن العراق هيدد جملس بأنوقد فرس هذا املوقف 
 األمريكيةينام استثمرت الواليات املتحدة ، ب)1( برفع احلصارإجراء مل يتخذ املجلس إذا

االستثنائية  مكثفة سبقت بيوم واحد اجللسة إعالميةوبريطانيا هذين احلدثني للقيام بحملة 
اجلمهوري تعد   للحرس)حشودا( أن ، ادعتا فيها)8/10( يوم األمنالتي عقدها جملس 

 أطلق كام ،)2( الدولتنينيهلجوم عىل دولة الكويت بالقرب من املنطقة املنزوعة السالح ب
 رساهلم للمزيد منإ واألزمة الدولتني ترصحيات عديدة تربز تصعيدهم ملوقف مسئولو

 .القوات والسفن احلربية ملنطقة اخلليج العريب بحجة توفري احلامية لدولتي الكويت والسعودية
ندي يف  جألف من مائة أكثر وضع األمريكيةقررت وزارة الدفاع :  فعىل سبيل املثال

 إىل آخرين من قوات البحرية وسبع مائة طائرة قاذفة ألفا تسعة عرش وإرسال اإلنذارحالة 
املنطقة فضال عن قواهتا املوجودة هناك، عىل الرغم من تأكيدات فيسيلني كوفتوت 

 يف املنطقة املنزوعة )الوضع هادئ( بأن املتحدة الذي قال األمماملتحدث باسم مراقبي 
 استغراب الناطقة باسم وزارة اخلارجية الفرنسية من القوات الكبرية السالح، وكذلك

 املعلومات املتوفرة لدى بالدها ال أن  املنطقة، مؤكدةإىل الواليات املتحدة أرسلتهاالتي 
 والربيطاين لالزمة ومارافقته األمريكيالتصعيد إال أن  مثل هذه القوات،إرسالتستدعي 
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 منذرة األزمة تكثيف غيوم إىل أدىة مساندة هلذا التصعيد  ودوليإقليمية أفعالمن ردود 
 .بقيام احلرب

 باهتامم بعض الباحثني، حيث عزا بعضهم األزمةوقد حظي موقف العراق يف هذه 
 :)3( اآليتإىل ذلك أسباب

  املنرصمة،األربعالتشدد الدويل يف تطبيق احلظر االقتصادي خالل مدة السنوات   - أ  
 . النظر يف احلظر االقتصاديإعادةقليمي حتث عىل ىل الصعيد اإلبروز دعوات ع   -ب
 . الصف العريبإىل العراق وإعادة حتقيق املصاحلة العربية إىلاملطالبة برضورة السعي   -ج
 : يف جبهات عديدة منهااألمريكية اإلدارةانشغال   -د

 .خالفاهتا الداخلية بشأن قضيتي هاييتي والصومال •
 .السيام مع روسيا بسبب قضية البوسنةخالفاهتا اخلارجية و •
 . تقدم يف مسرية التسوية بني سوريا والكيان الصهيوينإجراء إىلسعيها  •
 . النتخابات التجديد النصفي للكونغرسإعدادها •

وجود بعض املؤرشات الدالة عىل التعاطف الدويل مع العراق، وبدايات تصدع   - ه
املؤرشات املبادرة التي طرحتها فرنسا التحالف الدويل املناهض له، ومن مجلة هذه 

عىل املستوى الدبلومايس يف املدة السابقة لالزمة، مقرتحة فيها البدء بتخفيف احلظر 
 كاختبار حلسن نوايا العراق، حيث أشهر رفعه بصورة مؤقتة ملدة ستة أواالقتصادي 

رة حال  استعدادمها لتأييد املبادأبدتا اتصاالت مع روسيا والصني اللتني أجرت
 .األمنعرضها عىل جملس 

وقد جاءت هذه املبادرة عىل اثر اجتامع عقده وزير اخلارجية الفرنيس اآلن جوبيه مع 
السيد طارق عزيز يف نيويورك، والذي حذر فيه جوبيه واشنطن من استمرار احلصار عىل 

 . الفرنسيةالعراق، فضال عن املطالبة الرتكية الشديدة برفع احلصار والتي سبقت املبادرة
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 واإلعالم برد الناطق الرسمي باسم وزارة الثقافة األزمة العراقية ةراإلدااستهلت 

 به متحدث يف وزارة اخلارجية الربيطانية بشأن حتركات أدىل، عىل ترصيح )7/10(يوم 
 عن تنقل  ال احد له احلق يف احلديثبأن الناطق أكد إذالقوات العراقية يف اجلنوب، 

يلزم العراق   الوطنية، وليس هناك ماهأراضيقطعات اجليش العراقي املوجودة ضمن 
 . ومناهج تدريبها ومتارينهاوإقامتها وجود قطعاته وتنقلها أماكنبتقديم كشف عن 

 )8/10 ( يوماألمن السيد نزار محدون عقب اجتامعه مع ديفيد هاناي رئيس جملس أكدكام 
 وحدودها، هاأراضي مكان ضمن أي إىلسيادة هلا احلق يف حتريك قواهتا العراق دولة ذات أن 

وقال الدكتور رياض القييس وكيل وزارة اخلارجية العراقية يف حق الرد عىل ادعاءات 
االعتامد عىل ادعاءات مادلني  أن  املتحدة،لألمم اجلمعية العامة أمام األمريكيةاملندوبة 
 . داخل حدودها الوطنية هو حترك ذو نيات غري سلمية قواتأيةحترك  أن  يعنيأولربايت

  الوطنية،هأراضيوعىل الرغم من مرشوعية موقف العراق بضمنه حتريك قواته ضمن 
بيانا رئاسيا، ) 8/10(املعقودة بتاريخ ) 3435( اصدر يف جلسته رقم األمنجملس إال أن 

عن جملس قيادة ) 6/10(يف  مع القلق البالغ البيان الصادر األمنيالحظ جملس (جاء فيه 
 .الثورة العراقي
العراق قد يرتاجع عن التعاون مع اللجنة اخلاصة  أن ما انطوى عليه من أن  ويؤكد

 غري مقبول متاما، ويؤكد املجلس رضورة التنفيذ الكامل أمر املتحدة هو لألممالتابعة 
 .جلميع قراراته ذات الصلة

 للجنة اخلاصة، وقد األساسيةخل مع املهمة بام يف ذلك تعاون العراق التام دون تد
 كبرية من القوات العراقية، إعداد يعاد وزع بأنه التقارير التي تفيد ًأيضاتلقى املجلس بقلق 

 لذلك يطلب ،)4()بام فيها وحدات من احلرس اجلمهوري عىل احلدود مع الكويت
الكويت مضاعفة يقظتها  العام ضامن قيام بعثة املراقبة بني العراق واألمنياملجلس من 
 .)5( انتهاك للمنطقة املجردة من السالحأي فورا عن واإلبالغ
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 اخلارجية العراقية نقلها القائم إىل احلكومة الروسية رسالة أرسلتيف غضون ذلك 
 قلق احلكومة الروسية من تطور إىل أشارت، )8/10( سفارهتا يف بغداد يوم بأعامل

نباء حركات القوات العراقية، واالستعدادات أخاصة  املستجدة يف اخلليج وباألحداث
 . القوةوأعامليرتتب من نتائج عىل استخدام لغة التهديد  ، ومااألمريكانالتي يقوم هبا 
 الواضح واإلعالن نقل القوات، وإيقاف، األزمة إهناء يف األمل الرسالة عن وأعربت

 باألعامل للقائم الصحاف وضحأ وقد الكويتية، األرايضإىل  بالدخول النية وجود بعدم
 عمل عراقي عىل أي أو ترصيح أي والربيطانية تفرسان األمريكية اإلدارتنيأن  الرويس

 األمن جملس أعضاء املسبقة ضد العراق، بخاصة عندما حيرجان من قبل أغراضهاموفق 
ش جيإىل أن ، مشريا األمنحال الطلب منهام االنتصاف للعراق المتثاله لقرارات جملس 

 الوطنية، وتساءل الصحاف هأراضي ضمن فإنه املوصل، أم يف البرصة أكانالعراق سواء 
 واألمريكيةكيف يفرس العراق املناورات العسكرية املستمرة التي تقوم هبا القوات الكويتية 

 أو غريها رايضأ عىل العراقية القوات تتجاوز مل بينام ،اإلقليمية ومياهه راضيهأ من مقربة عىل
 صحفية استبدال العراق أسئلة عن إجابتهكام نفى الصحاف يف .  مياههاأو أجواءهاق ختر

 الضغط العسكري حلل مشكلة احلصار، بل بأسلوبلسعيه السيايس من خالل الدبلوماسية 
 املتفهمة األطراف عىل املساعي السياسية والدبلوماسية وبخاصة املبذولة من أماالانه يعلق 

 نتيجة حمددة وحاسمة إىلتؤدي  أن  كروسيا وفرنسا والصني يفاألمنس لقضية العراق يف جمل
 غري املرشوعة األمريكية املساعي )جلم( ممارسة دوره يف إىل األمنلرفع احلصار، داعيا جملس 

 القوات العراقية يف عمق ما من  التصعيد املتعمد لالزمة كاالقرتاح بمنع وجودإىلواهلادفة 
 املسؤولني بأن، بذريعة خطورة ذلك عىل الكويت، مذكرا  يف جنوب البرصةاألرايض
 مثل هذا املوضوع، ولكن خطورته التي من أثاروا أن  والربيطانيني سبق هلماألمريكان

بينام حذر السيد سعدي مهدي صالح .  عنهالإلقالعنتائجها سلب سيادة العراق دفعتهم 
 قراراته يف حالة متاديه يف  تنفيذبإيقاف األمنرئيس املجلس الوطني العراقي جملس 

 احلصار، واصفا موقف ايكيوس غري امللتزم باتفاقه مع العراق بانطوائه أمد إطالةسياسية 
 .عىل نوايا مسبقة، مطالبا رئيس اللجنة اخلاصة بقول احلقيقة التي تنصف العراق
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 جملس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق حلزب أعضاءويف اليوم الذي استمع فيه 
 واإلعالم اجتامع مشرتك حرضه وزيرا اخلارجية والثقافة أثناءلبعث العريب االشرتاكي ا

 جملس أعضاء تقرير قدمه السيد طارق عزيز عن نتائج اتصاالته مع إىل، )10/10(يوم 
 املتحدة، يف ذلك اليوم لألمم اجتامعات اجلمعية العامة إىل ورؤساء الوفود األمن

 إىل، فقررت نقل قطعاهتا العسكرية أصدقائهااستجابت القيادة العراقية اللتامس عدد من 
يمس ذلك بحق العراق يف السيادة  أن متارينها املقررة دون إلكاملمواقع يف اخللف 
 ه الوطنية عىل حد تعبري وزير اخلارجية، الذي ابلغ سفراء الصنيأراضيوالترصف داخل 

 استقباله هلم، يف أثناءوروسيا وباكستان وجيبويت وعامن وجيكيا وناجيرييا يف بغداد بذلك 
 – كام وصفه – بقرار العراق الذي جاء األمنحني ابلغ السيد نزار محدون رئيس جملس 

 ).8/10( يف األمننتيجة للقلق الذي عرب عنه بيان جملس 
 :اآلتية احلقائق إىلق واستند قرار نقل القطعات من وجهة نظر العرا

 الصديقة خالل اتصاالهتا مع العراق واإلقليمية الدولية األوساط أبدتهالقلق الذي   - أ  
 .من وجود بعض قطعات احلرس اجلمهوري يف البرصة

 العراق أصدقاءاختاذ الواليات املتحدة وجود القطعات ذريعة للتخلص من ضغط    -ب
 .وقفها من احلصارري مي تغإىلواملجتمع الدويل اهلادف 

يمكن حتقيقهام مع   امن املنطقة واستقرارها البأن واإلقليمية الدولية األوساطتأكيد   -ج
 .استمرار فرض احلصار عىل العراق

 عىل تصعيد حدة األمريكانوعىل العكس من املساعي العراقية، عمل املسؤولون 
ب، مما دعا وزير الثقافة  بادعائهم زيادة العراق لتحشداته العسكرية يف اجلنواألزمة

 أو مل تزد من حجم بأهنا له أكدت اجلهات املسؤولة التي اتصل هبا بأن الرد إىل واإلعالم
 .األزمة يف بداية األمريكانعدد القطعات التي حتدث عنها 

 أعضاء، استمع خالهلا )10/10( فقد عقدت جلسة خاصة يوم األمن يف جملس أما
 أجهزة نصب إكاملاخلاصة عن نتائج عمل اللجنة بشأن املجلس لتقرير رئيس اللجنة 
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املراقبة الدائمة يف منشآت الصناعة العسكرية والبدء بتشغيلها، ومارست الواليات 
إال أن  العراق، إزاء تشديد املوقف إىلاملتحدة خالل اجللسة ضغوطا شديدة لدفع املجلس 

لتزم بالقرارات الدولية ويف فرنسا وروسيا والصني طالبت باالنتباه ملوقف العراق امل
 اريةباالخت حتديد مدة املراقبة إىل ينظر املجلس بشكل عميل وأن، )687(مقدمتها القرار 

 . رفع احلصارإجراءاتمتهيدا لبدء 
 حسب قول السيد عامر - مل يرض تقرير ايكيوس املسؤولني العراقيني الذين وجدوا فيه 

اخلاصة، فضال عن انطوائه عىل مغالطات ومجل  جتاهال لتعاوهنم مع اللجنة - حممد رشيد
 ايكيوس للعراق خالل املحادثات التي جرت معه يف بغداد ونيويورك أكدهمغرضة تنكر ما 

 التعديالت املعادية  عليه الحقا بعضأجريتالتقرير  أن وأوضحبشأن تعاون العراق التام، 
 . عىل ايكيوساألمنلس  املتنفذة يف جماألطرافللعراق نتيجة الضغوط التي مارستها 
 الصحاف عن انتقال مجيع القوات العراقية مع أعلنوعىل صعيد التحرك العسكري 

 مواقعها اخللفية باستثناء لواءين سيكمالن انتقاهلام خالل يوم واحد، إىلمقرات قياداهتا 
 كام طلب من السفارتني الروسية والصينية يف بغداد تكليف ملحقيهام العسكريني بالذهاب

 أكدا السفارتان ملحقيهام اللذين أرسلت املنطقة اجلنوبية للتحقق من ذلك، وبالفعل إىل
 . التمركز الثابتأماكن إىلمشاهدهتام انسحاب القوات العراقية شامال 

 بالطرق السلمية األزمة تسوية إىل عىل صعيد املوقف الدويل فقد اختذت دعواته أما
 روسيا أكدت املوقفني الرويس والفرنيس، حيث  متعددة، جتلت بصورة واضحة يفأبعادا

 البحث عن طرق سياسية ةمواصلعىل لسان وزير خارجيتها اندريه كوزيرف رضورة 
 مستمرة يف بذل اجلهود النشطة وأهنابعيدة عن املواجهة العسكرية كمخرج لالزمة، 

 وأشار، مةباألز املعنية األطرافلتخفيف حدة التوتر من خالل اتصاالهتا الدائمة مع 
حكومته استلمت تأكيدات من القيادة العسكرية بعدم وجود نوايا خلروج إىل أن ف يركوز

 التدريبات، فضال عن قيامها بسحب تلك القوات من جنوب البرصة، إطارقواهتا من 
 لوزير خارجيته ايغور ايفانوف األوللذلك كلف الرئيس الرويس بوريس يلتسن النائب 

 .ًأيضا كوزيرف إرسال الكويت، ثم تقرر بعد ذلك إىلوبعدها  العراق إىلبالتوجه 
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 منطقة حظر برية جنوب العراق التي طرحتها إقامة بينام عارضت فرنسا فكرة 
 قال آالن جوبيه إذ، األمن جملس أعضاء مع أجرهتا املشاورات التي أثناءالواليات املتحدة 

يس بحضور الرئيس الفرنيس وزير اخلارجية الفرنيس عقب اجتامع مصغر عقد يف بار
ؤيد توسيع منطقة احلظر بني العراق والكويت،  تبالده ال أن )12/10(فرانسوا ميرتان يوم 

حتركات القوات العراقية رشعية  أن  فرانسوا ليوتار وزير الدفاع الفرنيسأكديف حني 
 . املتحدةاألمموبذلك مل ينتهك العراق قرارات 

 األمريكية حلقوقه ومعارضتها للمحاوالت إلنصافهايا القت هذه املواقف ترحيبا عراق
  التدخل يف شؤونه الداخلية، فضال عن تفاعل احلكومة العراقية مع جهود روسياإىلالرامية 

) 10 /13و  12( عندما التقى الرئيس صدام حسني يف يومي أسفرتالدبلوماسية التي 
ن، وكذلك لقائه بكوزيريف، بايغور ايفانوف الذي محل رسالة شفوية من الرئيس يلتس

 :اآلتية فيه اجلانبان املواقف أكد) بيان بغداد( عن صدور بيان مشرتك أسفرت
استعداد العراق حلل مسألة االعرتاف بسيادة الكويت وحدودها التي تقررت   - أ  

 .بشكل اجيايب) 833( رقم األمنبموجب قرار جملس 
 للتحري عن األمحرنة الدولية للصليب  التعاون مع اللجةواصلملاستعداد العراق    -ب

 .مصري املواطنني الكويتيني املفقودين
 موضوع حتديد ،دعم روسيا بعد اعرتاف العراق الرسمي بسيادة الكويت وحدودها  -ج

 عىل) 715 (األمنالبدء الرسمي بتشغيل نظام الرقابة املستقبلية بموجب قرار جملس 
 .أشهرن فاعلية نظام الرقابة عن ستة تزيد املدة االختبارية للتأكد م الأن 

) 687(من القرار ) 22( بعد انتهاء املدة االختبارية بتطبيق الفقرة األمنقيام جملس   -د
 .إضافيةبصورة كاملة وبدون رشوط 

 وقوف روسيا إىل جانب رفع العقوبات األخرى عىل ضوء التقدم الذي ينجزه العراق  - ه
 .الصلة ذات األمنيف تطبيق قرارات جملس 

 تراجع الواليات املتحدة إىل بيان بغداد واملعارضة الدولية والفرنسية حتديدا أدىلقد 
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 جملس عن فكرة فرض منطقة حظر برية جنوب العراق التي حاولت اولربايت متريرها عىل
 عرضت يف اجتامع أهنا  إال،)11/10( يوم اآلخرين األعضاء دون تشاور مسبق مع األمن
 يطالب الدول اخلمس الدائمة العضوية بناء عىل طلب روسيا اقرتاحا جديدا عقده ممثلو آخر

هدد الكويت   ماإذا بيان هيدد العراق بالعواقب الوخيمة أو قرار بإصدار األمنجملس 
 مواقعها السابقة التي إىل، فضال عن سحب قوات احلرس اجلمهوري أخرىعسكريا مرة 

 قواته إعادة قرر العراق األزمةاشيا مع تطورات ، ومتاألزمةكانت ترابط فيها قبل اندالع 
، بناء عىل ذلك شهدت املشاورات التي األزمة مواقعها السابقة قبل اندالع إىلالعسكرية 

خالفات واضحة حول مرشوع القرار ) 15/10 و 14( خالل يومي األمن جملس أجراها
 استخدام حق النقضحيث هدد الوفد الرويس ب  املقدم للمجلس بشأن العراق،األمريكي

 بعض التعديالت عىل مرشوع القرار بضمنها رفع إجراءمل توافق الواليات املتحدة عىل أن 
 أراد  ماإذا املتحدة قبل مخسة عرش يوما لألمم العام األمني إبالغ إىلفقرة تدعو العراق 

جلس قد  املفإنويف حالة خمالفة هذه الفقرة،   املنطقة اجلنوبية،إىل قوات عسكرية إرسال
 . استخدام القوة العسكرية ضدهإىليعمد 
 وحظي املوقف الرويس بتأييد كل من فرنسا والصني وباكستان واسبانيا ونيوزلندة، 

 املوافقة عىل الطلب الرويس خشية استخدام حق النقض إىلمما اضطر الواليات املتحدة 
) 949( القرار بإصدار) 3438(واختتم املجلس مشاوراته يف اجللسة . بأكملهفيفشل القرار 

 حل إىلالذي رحبت ديباجته بجميع اجلهود الدبلوماسية وغريها من اجلهود الرامية 
فضال عن مالحظة املجلس استعداد العراق حلل مسألة االعرتاف بسيادة الكويت  ،األزمة

 : وتضمن القرار)6()833( القرار أيدهوحدودها بطريقة اجيابية عىل وفق ما 
 . عمليات الوزع العسكري التي قام هبا العراق مؤخرا يف اجتاه احلدود مع الكويتةإدان  - أ ( 
 يكمل فورا سحب مجيع الوحدات العسكرية التي وزعت مؤخرا بأنمطالبة العراق    -ب

 .يةاألصل مواقعها إىليف اجلنوب العراقي 
 بشكل أخرى قوات أية أو قواته العسكرية أخرى ال يستعمل مرة بأنمطالبة العراق   -ج

 . املتحدة يف العراقاألمم عمليات أو استفزازي يف هتديد جريانه أوعدواين 
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 أعاله) ب( يف الفقرة إليها ال يعيد وزع الوحدات املشار بأنمطالبة العراق بالتايل   -د
 لتعزيز قدرته العسكرية يف اجلنوب أخرى إجراءات أية يتخذ أوباجتاه اجلنوب 

 .العراقي
 . املتحدةلألمم يتعاون تعاونا تاما مع اللجنة اخلاصة بأنراق مطالبة الع  - ه
 ). املسألة قيد نظره النشطإبقاء  - و

 والرشح املفصل الذي قدمه السيدان ،األمنوعىل الرغم من وضوح نص قرار جملس 
 يف باألزمةطارق عزيز وكوزيريف ملضمون بيان بغداد وبعض اجلوانب ذات العالقة 

بناء عىل طلب روسيا، عىل ) 17/10( التي عقدت يوم األمنلس اجللسة الرسمية ملج
 أن أولربايتحيث ادعت  الرغم من ذلك فرست الواليات املتحدة القرار تفسريا خاصا،

القرار يسمح باستخدام القوة ضد العراق، بينام نفى نائب املندوب الرويس فاسيل 
 أكده ة العسكرية، وهو ما استخدام للقوألي أساسايقدم  سيدروف ذلك بقوله انه ال

 يف األمن تفسري مغاير يمكن مناقشته يف مشاورات جملس أي بأنالسفري الفرنيس مرييميه 
  والربيطانية مل تأهبا للموقفني الرويس والفرنيس،األمريكية اإلدارتنيالوقت املناسب لكن 

) 20/10(يوم  نفراد املتحدة السيد نزار محدون كال عىل ااألممفسلمتا من خالل ممثليهام يف 
حرك قوات احلرس اجلمهوري   ماإذامذكرتني حتذران العراق باستخدام القوة العسكرية 

، وقد اعرتضت روسيا وفرنسا عىل هذا التحذير أخرى اجلنوب باجتاه الكويت مرة إىل
 الواليات املتحدة وبريطانيا يف استخدام القوة دون قرار خاص من جملس أحقيةلعدم 
، لذلك دعا األمن للتسلط عىل جملس أمريكيةام وجد الصحاف يف ذلك حماولة ، بيناألمن
 يف ترصيح له وأبدى رضورة التفسري القانوين واملنصف واملتوازن لقرارات املجلس، إىل

 سلميا منطلقا من النية احلسنة التي جسدها األزمةاستعداد العراق لتسوية ) 22/10(يوم 
، فضال األمن السيد طارق عزيز يف جملس ألقاهلبيان الذي العراق يف بيان بغداد وكذلك ا

 ).949( رقم األمن امللموسة التي اختذها قبل صدور قرار جملس اإلجراءاتعن 
 لقاء السيد طارق عزيز بوزير اخلارجية أثناء اتفق العراق وروسيا آخرمن جانب 

 العراق، وبالفعل عىل استكامل مباحثاهتام السابقة يف) 8/11(يوم  الرويس يف موسكو
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 لقائه بالرئيس صدام حسني رسالة أثناء بغداد يف اليوم التايل، وسلم إىلوصل كوزيريف 
، وقد عربت إليهمن الرئيس يلتسن جوابا عىل الرسالة التي بعثها الرئيس صدام حسني 

سلمية ( حلول بإجياداحلكومة العراقية يف هذا اللقاء عن تقديرها للمبادرة الروسية 
 فضال عن دورها يف الدعوة والعمل ، للمشكالت القائمة يف املنطقة)ازنة وصحيحةومتو

كام حرض كوزيريف برفقة السيدين طارق عزيز والصحاف اجللسة . عىل رفع احلصار
ملناقشة موضوع ) 10/11(االستثنائية التي عقدها املجلس الوطني العراقي صباح يوم 

 فيه املجلس تأييده أكد إعالني صدر يف ختامها ، والتاألمنالعالقة بني العراق وجملس 
 . واستقالهلا السيايساإلقليميةالعرتاف مجهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسالمتها 

 املجلس الوطني قرر جملس قيادة الثورة االعرتاف بدولة الكويت إعالنوعىل ضوء 
 .م احلدود بني البلدين املتحدة لرتسياألممرسمته جلنة  وباحلدود الدولية عىل وفق ما

 أولربايتسلم السيد طارق عزيز مادلني ) 14/11( اجتامعه القصري هبا يوم وأثناء
 لذلك الشهر، وثائق االعرتاف العراقي التي تضمنت رسالة األمنبصفتها رئيس جملس 

 املجلس الوطني، وقرار جملس وإعالن األمن رئيس جملس إىلمن وزير خارجية العراق 
رة ونسخة من الصحيفة الرسمية العراقية التي نرشت فيها هذه الوثائق، طالبا قيادة الثو

املعقودة ) 3459(، الذين رحبوا يف اجللسة األمن جملس أعضاءمنها توزيعها عىل مجيع 
 دستورية إجراءاتباعرتاف مجهورية العراق بدولة الكويت بموجب ) 16/11(بتاريخ 

، )949(و ) 833(و ) 687 (األمن قرارات جملس وافية ورسمية، وعىل النحو املطلوب يف
 تنفيذ قرارات املجلس ذات الصلة، اجتاهوعد املجلس االعرتاف العراقي خطوة مهمة يف 

 إبقاء تهممواصل سيتابعون عن كثب تنفيذ العراق لقراره، فضال عن أعضاءه أن مؤكدا
جلس ذات الصلة قيد  تنفيذه جلميع قرارات املإلمتام التي اختذها العراق اإلجراءات
 .، وانجلت غيومها من سامء املنطقةاألزمةانتهت  ، وبذلك)7(العرض

 
 



  210  
 

 

 
 

التحركات العسكرية العراقية قرب ( اخلاصة بأزمة اإلعالميةخضعت اخلطابات أ
وقد تضمنت ،) 5(ثبتة يف اجلدول رقم فظهرت االجتاهات امل،  للتحليل)احلدود الكويتية

  .اخلطابات اثنني وعرشين اجتاها ضمن ثامن مراتب
(5)


 

   
 

 
   


  

 11,22 11 6 2 3 أ 1 1
 11,22 11 5 2 4 ف 1 2
 9,18 9 6 1 2 ب 2 3
 9,18 9 4 1 4 ص 2 4
 9,18 9 5 2 2 غ 2 5
 6,12 6 5 1 ــ ن 3 6
 5,10 5 2 2 1 ت 4 7
 4,08 4 1 1 2 ق 5 8
 3,06 3 1 ــ 2 ج 6 9
 3,06 3 2 1 ــ خ 6 10
 3,06 3 3 ــ ــ ز 6 11
 3,06 3 ــ ــ 3 س 6 12
 3,06 3 3 ــ ــ ش 6 13
 3,06 3 2 1 ــ ط 6 14
 3,06 3 2 ــ 1 ظ 6 15
 3,06 3 1 1 1 ل 6 16
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 3,06 3 3 ــ ــ م 6 17
 2,04 2 2 ــ ــ ث 7 18
 2,04 2 ــ ــ 2 ع 7 19
 2,04 2 ــ 1 1 و 7 20
 1,02 1 ــ ــ 1 ك 8 21
 ــ ــ ــ ــ ــ ح ــ 22
 ــ ــ ــ ــ ــ د ــ 23
 ــ ــ ــ ــ ــ ذ ــ 24
 ــ ــ ــ ــ ــ ر ــ 25
 ــ ــ ــ ــ ــ ض ــ 26
 ــ ــ ــ ــ ــ هــ ــ 27
 ــ ــ ــ ــ ــ ي ــ 28
 ــ ــ ــ ــ ــ 2أ ــ 29
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ب ــ 30
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ت ــ 31
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ث ــ 32
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ج ــ 33
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ح ــ 34
 ــ ــ ــ ــ ــ 2خ ــ 35
 ــ ــ ــ ــ ــ 2د ــ 36
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ذ ــ 37
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ر ــ 38
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ز ــ 39
 ــ ــ ــ ــ ــ 2س ــ 40

 99,96 98 53 16 29 املجموع
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  اخلاصة بأزمة التحركات العسكرية العراقيةاإلعالميةتبني من خالل حتليل اخلطابات 
 :قرب احلدود الكويتية ما يأيت

 

 )أ(فضح نوايا اخلصم  -أ 
 الواليات املتحدة حتقيقها ركزت الصحف الثالث عىل موضوع النوايا التي تبتغي

 املعلن هلا يتجسد األساساهلدف  أن وأمجعت عىل ، األزمةجراء افتعاهلا وتصعيدها هلذه 
 يف جلسة األمريكية مساعد وزير اخلارجية إجابةومثال ذلك ، )1(طالة أمد احلصارإيف 

ؤال عن س، )13/10(االستامع التي عقدهتا جلنة الشؤون اخلارجية يف الكونغرس يوم 
، ادة الكويتي اعرتف العراق بسإذا يف مسألة احلصار األمريكية اإلدارةيتعلق بموقف 

 :كام كشفت عن بعض النوايا غري املعلنة مثل .)2(بالده لن ترفع احلصار أن فقال
 تقرير ايكيوس لتطبيق العراق جلميع التزاماته إغفالراق والتعتيم عىل وخلط األ •

ىل التعتيم عىل حقيقة خضوع تقرير ايكيوس ألوامر فضال ع، وتعامله مع اللجنة 
 . )3(األمريكية اإلدارة

 .)4(األمنالتملص من تنفيذ التزامات جملس  •
والتغطية عىل فضائحه املالية  ،كلينتون األمريكيتعزيز املواقف الداخلية للرئيس  •

 .)5( وغريها)white water( كفضيحة وايت ووتر واألخالقية
، عسكري ضد العراق عامة وقوات احلرس اجلمهوري خاصةتسويغ القيام بعمل  •

 األمريكيونسلسلة الترصحيات التي أطلقها املسؤولون إىل أن  )اخلطابات(مستندة 
 الوالياتإىل أن  ووليم بريي وغريهم من القادة العسكريني تشري وأولربايتككريستوفر 

 يتيح هلا جتاوز بام، املتحدة أعدت خطة عسكرية شاملة لرضب العراق وتدمريه 
 .)6(1991األخطاء التي مل متكنها من تدمري القوات املسلحة العراقية كليا يف عام

 .)7( عن املطالبة بحقوقهوإسكاته العراق إرهاب •
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ومتيزت خطابات صحيفة الثورة عن خطابات صحيفتي القادسية واجلمهورية 
وزير الدفاع :الفرنسيني مثل املشخصة من قبل املسؤولني األمريكية بعض النوايا بإيرادها
هناك عملية تضليل  أن  تظهر)األيام املاضية( أحداث أن أكد شوفنامن الذي األسبق

 القائد إشارةوكذلك ، وتسميم واسعة يقودها االمريكيون هبدف غسل دماغ الرأي العام 
  حولأثريت التي )الضجة(إىل أن العام للقوات املسلحة الفرنسية السابق جانو الكاز 

يف حني ،  يراد هبا حتقيق أغراض خاصة أمريكيةحتريك العراق لقواته هي عملية تضليل 
 األمريكي )التحرك(يكون  أن  ال يستبعدبأنهنقلت عن وزير الدفاع فرانسوا ليوتار قوله 
 .)8(األمريكيةيف اخلليج مرتبطا باالستحقاقات االنتخابية 

 ) ف( العراقية لألزمة اإلدارة بحسن اإلشادة  -ب
 اإلدارةتلك ،  العراقية لألزمة اإلدارة النتائج االجيابية التي حققتها إىل اإلشارةومتثل يف 

 ووعيها ملا تقول لألمورالتي وقفت وراءها قيادة اتسمت بقوة أعصاهبا وحزمها وحسمها 
وتفعل وصعوبة احتوائها من قبل اخلصم ودقة استرشافاهتا وحتليالهتا واستنتاجاهتا 

كام حتلت تلك القيادة  ، )9(ا االستباقية التي فضحت من خالهلا املواقف املعاديةومواقفه
 باحللم والتحسب والشجاعة ورجاحة العقل وسالمة املنطق والتقديرات الصابئة للمواقف

 فضال عن املصداقية العالية والثبات املبدئي ، الشعبإىلواالستجابات الرسيعة واالستناد 
 .)10( عىل اسرتاتيجيات واضحةواالعتامد الطارئة األفعال الذي ال يتأثر بردود
للبطولة والفروسية ( اآلخر العراقي التي تشكل الوجه األزمة إدارةفحكمة فريق 

 إذ، من االنفراد بتأثرياهتم األعداء ومنع ، وصنعهااألحداث يف حتريك )واالقتحامية
 .)11()%100بة سالمة سياسة القيادة العراقية بنس( األزمةأثبتت أيام 

 :وأمجلت اخلطابات النتائج املتحققة باآليت
فضال ،كسب املواقف الدولية املؤيدة لرفع احلصار كمواقف روسيا وفرنسا وغريمها  •

عن كسب آراء الكثري من الصحف والشخصيات السياسية وأوساط واسعة من الرأي 
وهي نتيجة مناقضة ، ام  الذي أبقى قضية العراق ماثلة يف ذهن الرأي العاألمر، العام 

 .)12(إليهملا تسعى الواليات املتحدة 
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  ومنعها من القيام بعمل عسكري جديد ضد العراق من خاللاألمريكيةتعرية املواقف  •
 .)13( اخلاصة بالكويتاألمنسحب العراق لقواته واستعداده لتنفيذ قرارات جملس 

عدم قدرهتا عىل حجب مواقف متمثال يف ،  لألزمة األمريكيةدارة حلاق الفشل باإلإ •
نتصار العراقي عىل الرغم من بام يؤكد حقيقة اال، التأييد الدولية ملطاليب العراق 

  .)14( للتغطية عىل هذا اجلانبإعالميةقيامها بحمالت 
  .)15(احلصول عىل التزام رويس بدعم مطالب العراق عىل وفق ما تضمنه بيان بغداد •
من ،  املجلس أنفسهم أعضاء ساحة إىل األمنع جملس  من ساحة العراق ماألزمةنقل  •

بشكل حقق انعطافة دولية لصالح ، خالل ما قام به وزير اخلارجية الرويس كوزيريف 
 .)16( احليف الذي حلق بشعبهوإزالةحقوق العراق املرشوعة يف السيادة الوطنية 

 ، األزمةعن قيام  مسؤولية الواليات املتحدة إدراكمساعدة الرأي العام العاملي يف  •
، 1989 واحلروب التي مر هبا العامل منذ عام األزماتفضال عن مسؤوليتها يف حدوث 

تضع احللول  أن  ختفيفها دونأو سواء بتصعيدها وإدارهتا األزمات تقوم بتفجري إذ
 إلمخاد املتأزمة يف حرج من أمرها وال سبيل هلا األطرافبقصد جعل  ،املناسبة هلا

 .)17(لب عوهناأزماهتا سوى ط
 إدارهتا أثناء اخلطابات حتيل سلوك القيادة العراقية هبا أكدتالسامت التي  أن ويالحظ

إىل أن شري أحيث  ، األزمة إدارةتتامثل مع تلك التي مر ذكرها يف موضوع  ، األزمةهلذه 
 يتمتعون بمهارات وقدرات فنية خاصة أشخاص فن تعتمد ممارسته عىل األزمات إدارة

 والقدرة واإلدارةفضال عن الثقة العالية بالنفس ، املبادئ واحلقائق موضع التنفيذ لوضع 
واتسامهم ،  االستعجال يف اختاذ القرارات احلاسمة أوعىل حتمل املسؤولية وعدم التهور 

 .)18(األزمات وقوع أثناء ثابتة بحيث ال هتتز بأعصاب
 

 )ب( تعبئة الشعب  أ ـ
 والتمسك ةيانطوى عىل حث الشعب العراقي عىل الثبات واملطاولة واالستعداد للتضح

فضال عن اليقظة ، )19( رفع احلصارأي )العبور(بالثوابت الوطنية بوصفها كفيلة بتحقيق 
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 أشادت بصموده  كام.)20( االحتامالتألسوأ استعدادا )واألقالمالسيوف (واحلذر وشحذ 
 القوية وعزمه الذي ال يلني وتوحده خلف وإرادته )بمنهجه اجلهادي الصبور(ومتسكه 

 باخلونة )اخليبة واخلذالن والعار( وإحلاق وإفشاهلا األمريكيةقيادته يف مواجهة املخططات 
 هي حتمية 1991 حرب عام أفرزهتامن ابرز احلقائق التي  أن مؤكدة ، )21(والعمالء
 .)22()العدوان الثالثيني(د بوجه الصمو

من يصرب ( مقولة إىل مشرية واإليامنوربطت بعض اخلطابات بني الصرب والنرص 
 األمنمشبهة صرب قيادة العراق وشعبها عىل قساوة قرارات جملس ، )أخرياكثريا يظفر 

 روح التفاؤل إشاعة اآلخر يف حني حاول بعضها .)23(بصرب النبي أيوب عليه السالم
 املواقف إعالنما يقتيض ، رب انتهاء التضحيات وسعة جمال األمل برفع احلصار بق

 للتضحية من أجل الوطن والقائد بوضوح وعىل مرآى ومسمع واالستعداداملساندة 
 .)24(األعداء

 ) ص( بيان رد الفعل الدويل  -ب
فكار أل املواقف السياسية والدولية املناهضة لاألزمةبينت اخلطابات وعىل طول مدة 

وخصوصا تلك  ، األمنواملواقف واملشاريع التي طرحتها الواليات املتحدة يف جملس 
الترصحيات والنشاطات الدبلوماسية التي قامت هبا الدول دائمة العضوية يف املجلس 

كالتهديد ، األزمة إلهناءكروسيا وفرنسا والتي منها بالنسبة لروسيا التحرك الدبلومايس 
 التعديالت التي إجراء عىل أمريكا يف حالة عدم موافقة )الفيتو(ض باستخدام حق النق

رجاء عقد إوطلب ، بضمنها رفع الفقرة اخلامسة منه ، ) 949(اقرتحتها عىل مرشوع القرار 
 أعضاء نيويورك ليبلغ إىل حلني وصول وزير خارجيتها األمنجلسة مستعجلة ملجلس 

ونفيها عىل لسان كوزيريف يف ، ئيس يلتسني املجلس بتفاصيل مبادرته املكلف هبا من الر
 غريت موقفها من أوتكون قد قدمت تنازالت  أن يف موسكو) 4/11(ندوة تلفازية يوم 

 .)25( مصلحتها تكمن يف رفع احلصاربأنوالتأكيد ، احلظر املفروض عىل العراق 
قف يف حني أمجعت ترصحيات املسؤولني الفرنسيني كوزيري اخلارجية والدفاع وموا

أمجعت عىل ، املصغر الذي عقده الرئيس فرانسو ميرتان واالجتامعجملس الشيوخ الفرنيس 
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 أغراضا بأنوالتأكيد ،  ورضورة رفع احلصار ،األمنعدم خرق العراق لقرارات جملس 
 .)26( لألزمةاألمريكيانتخابية داخلية وراء التصعيد 

 إىل األطراف دعا أوهلام مجيع ومل تغفل اخلطابات املوقفني الصيني والربيطاين الذي
 أفضل من املواقف الصينية بأنهواصفة هذا املوقف ،  املتحدة األممااللتزام بقرارات 

بينام رفض الثاين اخلطة ،  كان اقل محاسا من املوقفني الرويس والفرنيس وأنالسابقة 
عن بعض كام كشفت ، )27( فرض منطقة حظر بري يف جنوب العراقإىل اهلادفة األمريكية

التطورات اجلوهرية التي شهدها املوقف الرتكي الذي جاء يف بدايته عىل لسان القائم 
 احرتام قرارات إىل األطرافبالده تدعو مجيع  أن الذي قال،  الرتكي يف بغداد باألعامل
ها لرضب أراضيتركيا قد ال تسمح باستخدام إىل أن لكنه رسعان ما تبدل ،  املتحدة األمم

 .)28(مع تصاعد مطالبتها برفع احلصار، العراق 
 عىل األمريكيملانيا وايطاليا مواقف مناهضة للموقف أل أن ًأيضاوذكرت اخلطابات 

 .)29( مل تفصح عن مضامني تلك املواقفأهنا إال، الصعيدين الرسمي والشعبي 
 تفكيك التحالف إىلاملواقف الدولية سالفة الذكر أدت إىل أن وخلصت اخلطابات 

إىل أن مشرية ،  يواجه انقساما حادا وواضحا األمنبام جعل جملس ، يل ضد العراق الدو
 خ رفض الرضواألمنجملس  أن  عىلاألزمةاملراقبني أمجعوا يف أول مالحظاهتم عن 

 .)30(1990 ألول مرة منذ عام األمريكيةلألوامر 
رشعية وفاعلية  تؤكد يف جانب منها االجتاه العناية التي أولتها اخلطابات هلذا إن

ونجاحها يف حشد التأييد السيايس الالزم لقراراهتا ، املواقف التي اختذهتا القيادة العراقية 
 أهموبذلك تعكس اخلطابات اهتامم القيادة العراقية ملبدأ من ، يف الدول احلليفة والصديقة 

 .)31()األزمةتوسيع قاعدة دعم قرار ( عليه أطلق األزمات إدارةمبادئ 
  )غ( اخلصم أفعالبيان ردود   - ج

 الدولية املعادية للعراق ويف األطراف من خالل بيان ردود أفعال االجتاهظهر هذا 
 سياسيا األزمة وبريطانيا اللتان عملتا عىل تصعيد األمريكيةمقدمتها الواليات املتحدة 
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تجابة  اس)غريب( لبيان رئايس األمن جملس إصدارومن تلك الردود ،  وعسكرياوإعالميا
 جلسة املشاورات الطارئة التي عقدها إىل أمريكاملرشوع البيان الرئايس الذي تقدمت به 

 املجلس قبل يومني من املوعد املقرر الستامعه لتقرير ايكيوس بشأن املراجعة الدورية للحظر
  الذي ادعى يف مرشوعه اعتزام قوات احلرساألمريكيبناء عىل طلب اجلانب ، االقتصادي

 قيام الواليات املتحدة وبريطانيا إىلكام تطرقت . )32(ري دخول الكويت ثانيةاجلمهو
 كبرية من قواهتام املسلحة بمختلف إعداد إرسالحيث تقرر ، بحملة عسكرية واسعة

 مناطق إىلتشكيالهتا كالسفن احلربية وحاملة الطائرات جورج واشنطن ومشاة البحرية 
 اإلذاعة وظفت فيها كربيات شبكات )رشسة( إعالمية ةمتزامنة مع محل، )33(اخلليج العريب

 كام كشفت عن التهديدات والتحذيرات التي أطلقها مسؤولو الدولتني ضد .)34(والتلفزة
 دعم التسوية يف بأن جولته يف عدد من البلدان العربية أثناء كلينتونالعراق كتأكيد الرئيس 

 عالنإو ، التي يتخذها العراق ضد جريانه العدائيةاإلجراءات يعني جماهبة )األوسطالرشق (
 الكويت اتفقت مع بالده عىل رشاء صواريخ بأنوزير الدفاع الربيطاين مالكومل وريفكند 

وكذلك ما ، للدفاع اجلوي بقيمة مخسني مليون جنيه اسرتليني ) star berck(ستار بريك 
ع بريطانيا وبعض دول  بالده أقامت عمليا مبأن وليم بريي األمريكيقاله وزير الدفاع 

 .)35(اخلليج منطقة حظر بري جنوب العراق ملنع احلكومة العراقية من هتديد الكويت
أجواء احلرب خيمت عىل املنطقة جراء تلك التهديدات  أن وذكرت اخلطابات

وحل احلزن واليأس يف نفوس ، والتحذيرات فغاب األمل يف السالم واألمن واالستقرار 
 عن واإلعالن كانت السياسة الرصحية واملناورات العسكرية وإذا .)36(الكثري من الناس

 جديدة واالستعراضات العسكرية والقيام بالتعديالت الوزارية وغريها أسلحةصفقات 
كام تبني ذلك ،  لتحقيق االتصاالت فيام بينها األزمة أطرافتعد من املسالك التي تسلكها 

 تكون قد االجتاه اخلطابات بتناوهلا هلذا فإن ، )37(يف موضوع مبدأ تعزيز االتصاالت
كشفت عن بعض مسالك أعداء العراق لتحقيق اتصاالهتم بالقيادة العراقية واطالعها 

 جديدة أسلحة عن صفقات واإلعالن كالسياسة الرصحية األزمةعىل موقفهم من 
  .واإلعالميةواحلمالت العسكرية 
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وجتىل من خالل تفنيد ، عىل املوقع الثالث عىل سلم االجتاهات ) ن (جتاهاالحصل 
 نية العراق األمريكية اإلدارة كادعاء،  التي روجها خصوم العراق االدعاءاتبعض 

 القوات املوجودة يف جنوب البرصة بأنوتأكيدها عىل لسان وزير دفاعها ،  الكويت )غزو(
 وقد أوردت اخلطابات يف معرض تفنيدها .)38(اعةقادرة عىل اجتياح الكويت بأقل من س

بسط مقومات املنطق هلذه االدعاءات مجلة من احلقائق التي تدلل عىل افتقادها أل
 :)39(منها، العسكري والسيايس عىل حد تعبريها 

  . متارينهاإجراءعالنية حركة القوات العراقة يف  •
 األقامر العراقية من خالل قدرة الواليات املتحدة عىل رصد التحركات العسكرية •

والدليل عىل ذلك عرضها لصور ملتقطة عن هذه ، الصناعية وطائرات التجسس
 .األمنالقوات عىل جملس 

صعوبة الدخول للكويت بفرقتني عسكريتني من احلرس اجلمهوري ال يتجاوز عدد  •
 االستخبارات أجهزةلف جندي عىل وفق املعلومات التي أوردهتا أ) 80(جنودمها 

لف جندي أ) 500( حويل 1990بينام حشد العراق لتحقيق هذا اهلدف عام  ، ألمريكيةا
يف وقت كانت فيه الكويت خالية من القوات ، سب تقدير الدوائر العسكرية الغربية ح

 .ومل تكن هناك منطقة حمظورة عىل الطريان العراقي ، األمريكية
 املتمركزة يف معسكرها الدائم يف ة بني الكويت والقوات العراقيةالفاصلبعد املسافة  •

 العراقية األرض من أخرىكم ) 10 (إليهاكم يضاف ) 110(منطقة األثل والبالغة 
الداخلة ضمن املنطقة املنزوعة السالح والتي تبعد عن معسكر القوات العراقية حوايل 

 .كم) 140(ة حوايل الفاصلوبذلك تكون املسافة ، كم ) 20(
 برية وبحرية وجوية كبرية أمريكية هلذه القوات مقابل قوات عدم توفر الغطاء اجلوي •

 .وغريها) u2( املبكر وطائرات اإلنذارمزودة بأحدث التقنيات كأجهزة 
دين يف املنطقة و املتحدة املوجاألمم حترك القوات العراقية من قبل مراقبي اكتشافسهولة  •

   .ورا بالتحرك فاألمنوالذين سيبلغون جملس ، املنزوعة السالح 
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وما ،  ملواجهة االحتامالت العسكرية املفاجئة أخرى قوات مساندة إىلاحلاجة الكبرية  •
 األلغامتقتضيه عملية دخول الكويت من توفري قدرات فنية لفتح الطرق ومعاجلة 

 .اإلمداداتوتأمني خطوط 
 .تأزم الوضع السيايس الدويل يف الوقت الراهن •

 عن حترك األمريكيونالتي أدىل هبا املسؤولون وأبرزت اخلطابات تناقض الترصحيات 
لكن مازالت بعض القوات يف ، االنسحاب قد تم ( :القوات العراقية وانسحاهبا كقوهلم

القوات ( و )أخرىانسحبت القوات العراقية ولكن املنطقة عززت بقوات ( و )حملها
م مادلني اولربايت  اهتاإىلكام أشارت .)40() مل تنته بعداألزمةالعراقية انسحبت ولكن 

 مسؤولة عن ترويج فكرة املنطقة الربية املحظورة يف جنوب بأهناالربيطانية  B.B.C ذاعةإل
 األعضاءالفكرة طرحت من قبل اولربايت يف االجتامع الذي عقده  أن مؤكدة، العراق 

حيث نوقشت هذه الفكرة بدال من مناقشة  ، األمريكيالدائميون بناء عىل طلب اجلانب 
أيقنت من عدم  أن  جاء بعدباإلذاعة الصاق اولربايت هذه التهمة وأن، رير ايكيوس تق

القت معارضة روسية فرنسية  أن بعد، قدرة بالدها عىل تسويق فكرة املنطقة املحظورة 
 القائلة بفقدان العراق ملواقف التأييد بسبب األمريكية االدعاءات أما .)41(صينية شديدة

 لالستخفاف بمواقف الدول دائمة ) الومهيةباإلشاعة(صفتها فقد و، حتريك قواته 
 والتي أظهرت افرتاقا واضحا عن مواقفها هبدف احتواء هذه األمنالعضوية يف جملس 

فعىل سبيل . يف طرح املواقفاإلعالمي يف التمهيد )الال اخالقي( باالستباق األزمة
حكومته تتوقع تأييد  أن )5/11(وم  ياألمريكيةأعلن املتحدث باسم وزارة اخلارجية :املثال

 .)42(ة العقوبات املفروضة عىل العراق عندما يعيد املجلس النظر فيهامواصل األمنجملس 
نرصا شخصيا له وسبيال ) 949( صدور القرار نكلينتووعدت اخلطابات اعتبار الرئيس 

 األمريكية دارةاإلودليال عىل افتعال ، 1994للفوز يف انتخابات الثامن من ترشين الثاين 
فضال عن كونه انتصارا للعراق ، لألزمة بقصد ترصيف مشكالت الرئيس الداخلية 

 .)43()األمريكية لإلدارةوخيبة أمل مريرة (
 الرقابة املستقبلية بأن كإعالنه بعض ادعاءات ايكيوس إىلوامتدت التفنيدات 
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الرقابة بدأت قبل سنتني  أن إىل أشارت إذ،  القليلة املقبلة األيامسيحدد موعد بدئها خالل 
 وبالتايل ال،  الغريب اإلعالموهو ما اعرتفت به القنوات البارزة يف ، ونصف السنة من اآلن 

 مل تنص األمنقرارات جملس  أن بخاصة ، )بمدة االختبار(قيمة لالدعاءات املتعلقة 
 .)44(عليها
 أدلة إىللعراق باالستناد  بتفنيد ادعاءات خصوم ااإلعالمين اهتامم الفاعل اخلطايب إ

 األمريكيةكام اتضح ذلك يف تفنيد االدعاءات ، منطقية هبدف استاملة متلقي خطابه عقليا 
 إليه هذا االهتامم ينسجم مع ما أشارت وأن،  الكويت إىلبنية الدخول  بشأن اهتام العراق

يد اخلطابات  تفنإىل دور الفاعل اخلطايب يمتد بأن القائلة اإلعالمي اخلطاب أدبيات
  .)45( غضبه أووجعلها مثار سخرية املتلقي ، املعارضة خلطابه 

 

وتناولت خطاباته لتأكيد ، املوقع الرابع عىل سلم االجتاهات ) ت (االجتاهاحتل 
سيادة  حرية العراق بوصفه دولة ذات إىل يشري أوهلا :رشعية مواقف العراق ثالثة جوانب

 وجودها يف حمافظة وأنخصوصا ، يف حتريك قطعاته العسكرية داخل حدوده الوطنية 
 مناورات روتينية اعتادت القوات املسلحة القيام هبا يف مناطق إجراءالبرصة جاء بقصد 

عالن إ ومرشوعية أحقية يف حني ركز الثاين عىل .)46(وقات خمتلفةأمتعددة من البالد ويف 
مجيع الرشائع أقرت هذا احلق  أن ذلك، كوت عىل استمرار احلصار العراق بعدم الس

 هتديد احلق يف الوجود يسوغ مجيع فإنوعليه ، ديان وانتهاء بالقانون الدويل ابتداء من األ
 بأنمستدركة ، وجيعلها يف الوقت نفسه مقبولة ومطلوبة ،  املتخذة حلاميته اإلجراءات

وليس يف هذا الرشط خروج عىل ، حلصار موقف العراق كان مرشوطا باستمرار ا
السابق يف الرشق  B.B.Cذاعة إثبات هذه الرشعية عن مراسل ونقلت إل، )47(املألوف
 األمريكيني وخاصة من األمن الرسالة التي تأيت من جملس إن( تيم لويلني قوله األوسط

وحتى لو  ، صدام حسني[ الرئيس]الذين هييمنون عىل املجلس ويديرونه هي انه مهام فعل
 بينام تطرقت يف اجلانب ،)48() العقوبات لن ترفعفإن..... .اعرتف بالكويت وبحدودها

 واألهداف،  قرار العراق ختفيض بعض كميات مفردات البطاقة التموينية إىلالثالث 
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 حديثة أثناء الرئيس صدام حسني هلذا التخفيض أوضحهااالقتصادية واالجتامعية التي 
ء فروع بغداد للحزب ولرؤساء حترير الصحف املحلية يوم  رس وأعضاألمناء

 تزويد املواطنني إمكانية حتسبي لضامن كإجراءورشحه ألبعاد القرار ، ) 28/9/1994(
البطاقة التموينية إىل أن مشرية ، مدة جماهبتهم للحصار إلطالة، بالغذاء ألطول فرتة ممكنة 
ة وواحد وعرشون مليون دينار عراقي مليار وستامئ) 1,621(تكلف الدولة ما مقداره 

 الدولة تقدم للفرد الواحد عرب البطاقة وأن، شهريا ولغاية صدور قرار التخفيض 
 إىل أخرى أساسيةمما أدى فضال عن عوامل ، دينار شهريا ) 6888(التموينية دعام مقداره 

 .)49(ضعف القدرة الرشائية للدينار العراقي
اخلطاب   من سعي السلطة القائمة وراء، يف جانب منهاهاالجتوينطلق التأكيد عىل هذا 

 وذلك ،)50(فضال عن تقليل االستجابات السلبية جتاهه،  جعل خطاهبا مقبوال ومقنعاإىل
سعي  إىل أن ًأيضا األدبيات كام تذهب . األدلة التي تثبت ذلكبإيرادمن خالل تأكيد رشعيته 

 جتسد أحد النامذج الثالثة إنام السياسية ف خلق الرشعية للمواقإىل اإلعالميةالتحركات 
 .)51(األزمة وإدارة اإلعالميةالتي تأخذها العالقة بني السياسة 

 

 أن  اخلطابات املعنية بهوأكدت، )ق(املوقع اخلامس عىل سلم االجتاهات كان لالجتاه 
 واألمريكي الرأي العام العاملي عامة وأقنعت دللت األزمةعراق يف املواقف التي اختذها ال

 والعاملي مل ينته بعد الصفحة العسكرية من حرب عام اإلقليمي دور العراق بأنخاصة 
،  بمقدورها تقرير حالتي السلم واحلرب يف املنطقة أساسيةبل مازالت قوة  ، 1991

بالصعوبة الشديدة يف احتواء ) 15/10 ( يومأولربايتمستشهدة عىل تأكيداهتا باعرتاف 
 بحقيقة متتع العراق بقدرات اإلقرار إىللذلك دعت اخلطابات  ،)52(الرئيس صدام حسني

احللب ( وليس عرب بوابة )53( عرب بوابتهإاليمر  أن جتعل استقرار املنطقة ال يمكن
فقات القوات موال لتغطية نأ ويقصد بذلك ما تقدمه دول اخلليج العريب من )األمريكي
املناسب  وعليه البد من رفع احلصار بوصفه الطريق،  املوجودة يف املنطقة األمريكيةالعسكرية 

 اخلارجية الرويس وهو ما حدده العراق وأكده وزير، قليم لتحقيق السالم واالستقرار يف اإل
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العقوبات عىل  نزاعاهتا عندما تستمر إىلن املنطقة ستعود إ( بقوله األمن اجتامع جملس أثناء
 الواليات املتحدة ًأيضاودعت اخلطابات  .)54()العراق وخاصة ما يتعلق بنزاعات احلدود

ن ال سلم وال حرب وال استقرار وال إ( الذي مفاده )الدرس الكبري( استيعاب هذا إىل
 عرب عراق قوي يلعب إالتنمية وال تقدم وال ضامن للمصالح املرشوعة للقوى اخلارجية 

 .)55()سيا يف أخطر منطقة يف العامل وأمههادورا أسا


 

 ) ج( تفنيد احلمالت الدعائية املعادية -أ 
 واسعة إعالمية الغربية قامت بحمالت اإلعالموسائل  أن االجتاهتبني يف هذا 

 واملقابالت التي بثتها عىل مدار الساعة واإلخبارتركزت التقارير ، النطاق ضد العراق 
 الترصحيات التي أساءتبينام  ، األزمةحول التكهنات واالستنتاجات املسبقة عن مصري 

 ووزير اخلارجية وأولربايت نكلينتو وبريطانيني كالرئيس أمريكينينقلتها عن مسؤولني 
أساءت ملوقف ،  للواليات املتحدة) تابعةأوعميلة (خرين من حكومات آيطاين والرب

 األياموقد اعرتفت اخلطابات بالنجاح الواضح لتلك احلمالت خصوصا يف ، )56(العراق
 مظاهر نجاحها أهموالتي من ،  لألزمة يف تعبئة الرأي العام العاملي ضد العراقاألوىل

حتريك العراق لقواته العسكرية يف حمافظة  أن عتقد يوإقليمي عاملي إمجاعبروز شبه 
كام اختذت روسيا والصني وفرنسا ،  يف رفع احلصار )األمل(أغلق مجيع بوابات  ،البرصة

بل ،  عىل ذلك األمر ومل يقترص األزمةنتيجة ذلك مواقف حتمل العراق مسؤولية انفجار 
داهنم بتأكيد مواقفهم غري قام بعض املسؤولني العرب باستدعاء سفراء العراق يف بل

 بعض وأكدت .)57(املؤيدة ألعامل العراق املهددة لسالمة الكويت حسب تعبريهم
املضامني التي روجت هلا تلك الوسائل تظاهرت بالتعقل والتعاطف مع  أن اخلطابات

ضاعة العراق إ كالقول باألمريكيةالعراق من خالل ترديد مقوالت أعدهتا املخابرات 
رفع احلصار بسبب اختياره توقيتا سيئا لتحركاته العسكرية ومواقفه جلميع فرص 

تستفز  أن كان جيب ما(وسخرت خطابات صحيفة اجلمهورية من مقولة  ، )58(السياسية
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يستمر الصمت العراقي وأن يزداد  أن كان املطلوب هو( : قائلة)مم املتحدة واألأمريكا
 رسعان ما إذ، لقصور التي تبنى فوق الرمال مشبهة هذه املضامني با، )59()انحناء العراق

  .)60(تنهار حال اصطدامها بموجة قوية
 ) خ( اللجنة اخلاصة بالسياسات املعادية للعراق أعضاء فضح ارتباط بعض  -ب

 استخدام الواليات املتحدة للجنة أكدت من خالل اخلطابات التي االجتاهجتسد هذا 
  .)61(يق أهدافهااخلاصة وفرقها التفتيشية كأداة لتحق

واستشهدت اخلطابات يف الكشف عن ارتباط اللجنة اخلاصة بالواليات املتحدة 
عن ) 11/10( املتحدة جون الين يوم األمم يف B.B.C إذاعة الذي نقله مراسل باالعرتاف

سياسة املامطلة  أن  وأضافت.)62()األزمة فتيل إشعال تقريره كان السبب يف بأن(ايكيوس 
 ضد األمريكيا ايكيوس تكشف عن دوره التآمري يف خدمة املخطط التي اتبعه
 .)63(العراق

  ) ز(تأكيد تعاون العراق مع اللجنة اخلاصة  - ج
 تعاون العراق الوثيق إىل خطابات صحيفة القادسية إشارة من خالل االجتاهورد هذا 

 مدى والذي حظي باعرتاف ايكيوس يف ترصحياته وتقاريره عىل، مع اللجنة اخلاصة
عىل الرغم ) 10/10( يوم األمن جملس إىل الذي قدمه األخريالتقرير  أن وأوضح، سنتني

،  انه يؤرش التعاون االجيايب للعراق مع عمل اللجنة اخلاصةإال، )مغالطاته وتناقضاته(من 
 القرارات التي إطاروبذلك يكون العراق قد أوىف بجميع االلتزامات املرتتبة عليه يف 

 .)64(األمنس أصدرها جمل
 ) س(ستعداد للمواجهة العسكرية  االإبداء - د 

 استعداد العراق أكدتالتي ، يف خطابات صحيفة اجلمهورية فقط االجتاهبرز هذا 
 عندما تنتهك أو، للقبول باخليار العسكري عندما يكون اخليار الوحيد املطروح أمامه 

 حسابات وأن، لصالح العراق نتائج املعركة ستكون  أن مؤكدة، )65(سيادته وكرامته
 إشارةيف ، )66(مثلام خابت حسابات الرئيس بوش،  بعيدة املدى مصريها اخليبة أمريكا
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 وقالت اخلطابات خماطبة الرئيس . بتغيري النظام الوطني يف العراقاألمريكيةللتهديدات 
اق احللوة  مياه العرأما،  فهو قريب منك اآلن نكلينتوارشب من البحر يا سيد ( كلينتون

كام حاولت تسويغ القبول باخليار  ، )67()فلن تذوقها أبدا ما دمت تأيت كمستعمر وغاز
 النظر بسياستها إعادة عىل ألمريكا وإجبارهالعسكري بعده طريقا لفتح أبواب املستقبل 

 عىل التحرك بشجاعة للتقرب من األخرىفضال عن تشجيعه لألطراف ، املعادية للعراق 
 لن بأهنا، تنجم عن الصدام العسكري  أن للة من شأن اخلسائر التي حيتملمق، العراق 

 .)68( مخس خسائر العراق الفعلية يف الوقت الراهنأو من عرش ألكثرتصل 
 ) ش (األزمة طبيعة إيضاح -ه 

 األزمةسبب انفجار  أن ، دون سواهااالجتاهأوضحت صحيفة القادسية يف هذا 
والسيام ،  أمد احلصارإطالة إىليس اللجنة اخلاصة اهلادفة يكمن يف مماطالت وتسويفات رئ

 بغداد مع استنتاجات القيادة يف العراق إىل األخريةتطابقت نتائج زيارة ايكيوس  أن بعد
مما دعا الناطق الرسمي عن االجتامع املشرتك ملجلس ، بشأن تلك املامطالت والتسويفات

 قيادة العراق متهيئة لدراسة بأن اإلعالن إىلقيادة الثورة وقيادة قطر العراق للحزب 
لذلك  ،موقف جديد يضع حقوق العراق يف نصاهبا بام خيرج شعبه من املحنة التي هو فيها

 وبعدها سوف يتحمل كل 1994 عام األول حتى العارش من شهر ترشين االنتظارتقرر 
ت املسلحة  القواإجراءوهي هبذا املوقف الذي ترافق مع ،ذي موقف مسؤولية موقفه 

 بتطبيق الفقرة األمن تطالب جملس إنام، عىل أرضها الوطنية االعتياديةالعراقية لتامرينها 
 وتكون اخلطابات .)69(القاضية برفع احلظر النفطي عن بالدها) 587(من القرار ) 22(

 اإلكراهية التحركات الضاغطة أسلوب قد سلطت الضوء عىل االجتاه هلذا بإيضاحها
سواء أكانت هذه التحركات فعلية كتحريك ،  لألزمة إدارتهه العراق يف الذي استخدم

 باالنتظار حتى العارش من اآلن اتصالية كتحذير جملس أمالقوات العسكرية يف اجلنوب 
 أوهلام :أسلوبني إىل األزمة إدارة أساليب بخصوص األدبياتوتشري ، 1994 األولترشين 
 كام .)70( التحركات التوفيقيةأسلوب وثانيهام  ،اإلكراهية التحركات الضاغطة أسلوب
وله  ، األهدافاستخدام القوة العسكرية املحتملة يعد طريقا صحيحا لتحقيق  أن يعتقد
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فضال عن دوره يف معرفة درجة عزم اخلصم وخلق ، دور كبري يف تعزيز الدبلوماسية 
 حركاته غري إزاءدة  مصمم عىل القيام بردود أفعال شدياآلخر الطرف بأن لديه اإلدراك

تاحة الوقت إ مبدأ االجتاه ومن بني ما عكسته اخلطابات يف هذا .)71(املرغوب فيها
 األزمة ليكون بمقدوره دراسة )الوقت غري الواسع وغري الضيق(الرضوري للخصم 

، )72( خيار احلربإىل اللجوء األزمةبموضوعية الختيار البدائل املناسبة التي جتنب طريف 
 عام األول خالل تناوهلا لقرار العراق باالنتظار حتى يوم العارش من ترشين وذلك من

1994 . 
 ) ط( حتقيق مطالب العراق إىلالدعوة  - و 

 حتقيق مطالب العراق إىل والواليات املتحدة األمنوبدأ من خالل دعوة جملس 
الدعوات التي وأعربت هذه ،املتمثلة برفع احلصار والتعامل االجيايب مع مواقفه اجلديدة 

 يسفر االجتامع عن بأنعن أملها ) 10/10( ليوم األمنتزامن بعضها مع اجتامع جملس 
 )املقدس(وأن يقوم املجلس بأداء واجبه ، نتيجة واضحة وحمددة تضع األمور يف نصاهبا 

 لقرار هإصدار والسلم الدوليني الذين لن يتحققا دون األمن حفاظا عىل األزمةبتسوية 
اعرتف ايكيوس بتعاون العراق مع اللجنة اخلاصة حسب  أن خصوصا بعد، ار برفع احلص

 إىل الواليات املتحدة أخرىيف حني دعت خطابات  .)73(تقاريره املوثقة لدى املجلس
 األمن جملس أعضاء األغلبية من بإرادة ممثلة )احلقيقية( الدولية اإلرادةالتجاوب مع 

مطالب العراق  أن االجتاه ويالحظ يف هذا .)74(غدادوالتعامل االجيايب مع مضامني بيان ب
وذلك ال ينسجم مع ، حتقيقها اتسمت بعموميتها وغموضها إىلالتي دعت اخلطابات 

 أطراف أهدافتكون  أن  دوناألزمات ال يمكن السيطرة عىل إذ ،األزمات إدارةمبادئ 
ة وزيادة يف حدة  واضحة وحمددة وبعكسه تكون النتائج تصعيدا الواعيا لألزماألزمة
 .)75(توترها

 ) ظ( االستهانة بالتهديدات العسكرية  - ز 
 ضد األمريكيةمن قيمة التهديدات العسكرية ) ظ(قللت اخلطابات املهتمة باالجتاه 

هبدوء وبقدر أعىل من استقرار الثقة بالنفس (نتيجة مقابلة الشعب العراقي هلا ، العراق 
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 يتعذر عىل إذ .)76(ىل حد تعبري الرئيس صدام حسني ع) تفاؤال باملستقبلأكثروبنظرة 
 1991 عام )للهجوم الثالثيني( القيام بعمل عسكري مماثل األمريكيةالقدرة العسكرية 

 :)77( عديدةألسباب
  .عدم القدرة عىل حشد قوات عسكرية ال تقل عن ربع مليون جندي •
 .صعوبة متويل حرب شاملة •
 .ى بالقيام بعمل عسكريغياب املسوغات املقنعة للدول الكرب •
 . 1990 آب عام أحداثقوة املوقف العراقي عىل العكس من  •

 صواريخ إطالقتكون سوى  أن  التهديدات ال تعدوفإن األسبابوعىل ضوء هذه 
 عىل االجتاهكام انطوى التأكيد عىل هذا  ، األرض واقعة عىل أييمكنها تغيري  عن بعد ال

 إن( بتلك التهديدات كقوله اإلعالمي الفاعل اخلطايب  تدلل عىل استهانةإنشائيةعبارات 
 .)78() النشاز عند جدار العراق احلصنيأصداؤها الوقحة تتالشى األمريكيةالتهديدات 

 ) ل (األمنس ل جمإجراءات ال رشعية إظهار  - ح
الذين ) 949(انتقادات للبيان الرئايس والقرار ) ل (االجتاهترددت يف خطابات 

 فضال عن انتقاد غموض تفسريات املجلس للقرارات ، الدويلاألمن جملس أصدرمها
 أعتمد عىل ادعاءات )8/10(بيان املجلس ليوم  أن حيث أوضحت، السابقة التي اختذها 

 املتحدة يف األمم جهة بضمنها مراقبو أية أن ذلك،  بشأن حترك القوات العراقية أمريكية
عضوية يف املجلس باستثناء الواليات املتحدة مل املنطقة املنزوعة السالح والدول دائمة ال

لكن املجلس عىل الرغم من ذلك أعرب عن ، تبلغ عن خروقات قامت هبا تلك القوات 
 املتحدة من املراقبني زيادة لألمم العام األمنيوتضمن بيانه فقرة يطلب فيها  ، إزاءهاقلقه 

 انتقدت كام .)79()عدائية(عامل  أأية أو) 687( خروقات للقرار أية عن واإلبالغاليقظة 
فعىل سبيل ،  مل حتدث بعد أمورعدم دقة مالحظات املجلس والتي منها مالحظاته عن 

 املجلس يالحظ بقلق بالغ عدم قبول العراق التعاون مع اللجنة إن(املثال جاء يف بيانه 
تي صدرت عن العراق مل يرفض يف مواقفه املعلنة والسيام ال أن بينام احلقيقة ، )اخلاصة

 أكدبل ، الناطق باسم جملس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق التعاون مع اللجنة اخلاصة 
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 لكي حيدد املسار الالحق للعالقة بينه وبني اللجنة، 1994 األولانتظاره للعارش من ترشين 
 جملس إىلاخلاصة عىل ضوء االستنتاجات التي يستخلصها من تقرير ايكيوس املقدم 

 .)80(األمن
 إحدىالذي يدعو العراق يف ) 949( حاكمت بعض اخلطابات القرار آخرمن جانب 

حماكمة قانونية عىل وفق نصوص ميثاق ،  الشامل من مدينة البرصةإىل قواته أبعاد إىلفقراته 
 قاعدة :الدويل مهاالقرار خيرق قاعدتني من قواعد التعاون  أن واستنتجت،  املتحدة األمم

كام نصت عليهام  ،سيادة بني الدول وقاعدة عدم التدخل يف الشؤون الداخليةاملساواة يف ال
وعليه يكون  ، األول املتحدة األمممن املادة الثانية من فصل ميثاق ) 2(و ) 1(الفقرتان 

وجيعل من ، ته العسكرية داخل حدوده الوطنية االقرار قد انتهك حق العراق يف حتريك قو
 فضال عن التدخل يف الشؤون ،ارات ال حيق له اختاذها قرإلصدار جهة األمنجملس 
 شكوك وليس إىلالقرار استند  أن بل أوضحت،  ومل تكتف اخلطابات بذلك.)81(الداخلية
 أن  صدوره تم بعدوأن،  حقائق ثابتة مما يشكل سابقة خطرية يف العالقات الدولية إىل

صدوره جاء ملنع عمل ن  أ االدعاءات القائلة)زيف(سحب العراق قواته بام يكشف 
املجلس قدم  أن أخرىيف حني بينت خطابات ، )82(عسكري عراقي حمتمل ضد الكويت

الذي ينص رصاحة عىل ) 687(ومنها تفسريه للقرار ، تفسريات غامضة لبعض قراراته 
مكانية تفسري تنفيذ العراق إمؤكدة عدم ، منالتزامات متقابلة بني العراق وجملس األ

بينام رأى املجلس ، منه) 22( الفقرة إىلنتقال  باالإال القرار املذكور من) ج(للقسم 
 .)83)(687(من القرار ) 22(قبل تطبيق الفقرة ) 715(رضورة تنفيذ القرار 

 ) م( العربية األقطار ازدراء مواقف بعض -ط
ومتثل يف ازدراء خطابات صحيفة القادسية للمواقف التي اختذهتا بعض الدول العربية 

 حسني مبارك للدور ذاته يوالتي منها ممارسة الرئيس املرص، رص والكويت والسعوديةكم
 اجتامعهم أثناءوقرار حكام الكويت ، الذي مارسه قبل قيام حرب اخلليج الثانية وبعدها 

 إىلبتمويل التحركات العسكرية ) 12/10( كريستوفر يوم األمريكيمع وزير اخلارجية 
 واستعرضت،  حللفائها أم األمريكيةأكانت للواليات املتحدة منطقة اخلليج كافة سواء 
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 فيه سفري الكويت يف القاهرة عبد احلميد أكدا سابقا لقرار الكويت حياخلطابات ترص
 معلنا عدم اعرتافه األمريكيةبالده ليست لدهيا مشكلة يف متويل التحركات  أن البعيجان

سطح ( التي يضعها عىل األمريكيةالح بدور اجلامعة العربية وحرصه الشديد عىل املص
 مع ما يسميه محاية الكويت، ونقلت عن وزير اخلارجية السعودي سعود الفيصل )واحد
 ، األمريكية الطائرات أمام استعداد بالده بفتح مطاراهتا كلينتون اجتامعه مع الرئيس أثناء

خلليج ويف الوطن العمالء يف دول ا(ويف عبارة اتسمت بعموميتها وصفت القادسية رضا 
 للمنطقة بعدم الشعور برضورة التسرت عىل املواقف األمريكي عىل االحتالل )العريب
 .)84(التآمرية
 

 ) ث( اللجنة اخلاصة إجراءات ال رشعية إبراز -أ 
 جملس إىل تقرير اللجنة اخلاصة املقدم  من عدم نصاالجتاهانطلقت موضوعات هذا 

وعدم  ، األمن قرارات جملس إطار عىل وفاء العراق بااللتزامات املرتتبة عليه يف األمن
 بتغيري العديد من األمريكيةة رداحتديده ملدة حمددة للرقابة االختبارية وخضوعه ألوامر اإل

 مونت كارلو لبول إذاعةلذي بثته معززة ذلك بالتعليق ا، فقراته التي كانت لصالح العراق 
 كام بينت خطابات صحيفة القادسية التي انفردت بتناوهلا، ) 12/10(ماري دي الغورس يوم 

  .)85( نقض رئيس اللجنة اخلاصة مجيع الوعود التي أعلنها للعراق هبذا الشأناالجتاههذا 
 ) ع( سلميا األزمة االستعداد لتسوية إبداء -ب

 بعض دالالت املواقف التي اختذها العراق إيضاحمن خالل ) ع (االجتاهاتضح 
 أن االجتاه خطابات صحيفة اجلمهورية التي اهتمت هبذا أكدت إذ، كقراره بسحب قواته 

 إىل إضافة،  بالطرق السلميةاألزمة حسن نية لتسوية إشارةتغيري مواقع القوات يمثل 
 وتساءلت .)86( هيدد الكويت العراقبأن القائلة االدعاءاتكوهنا ردا عمليا عىل 

 رصاع عسكري ؟ وأجابت إىل واحليلولة دون حتوهلا األزمةاجلمهورية هل يمكن جتنب 
، األمن بالطبيعة القانونية لقرارات جملس االلتزام وذلك عن طريق ،باإلجيابعىل تساؤهلا 

  .)87(اإلطاروتطبيقها يف هذا 
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 ) و( حتذير الطرف املقابل  - ج
 اخلصم يف خطاب صحيفة اجلمهورية متسام أور الطرف املقابل  حتذياجتاهجاء 

 ورد يف اخلطابات انه يف حالة استمرار إذ، بغموضه واستخدامه ملفردة ذات طابع حميل
 ويقصد هبا الفعل العسكري واملوقف السيايس الذين )النحنحة العراقية( فإناحلصار 

 ،)88() العاملأحداثورة وحتديدا ملسار  خطأكثر أشياء( إىلتتحول  أن اختذمها العراق يمكن
 يف األمن وضوحا عندما حذر جملس أكثر االجتاهبينام كان خطاب صحيفة الثورة يف هذا 
 سيدفع العراق بأنه، )10/10( اجتامعه يوم أثناءحالة عدم اختاذه قرارا برفع احلصار 

بالتعامل مع اللجنة  النظر إعادةواىل ،  يف التعامل معه آخر البحث عن طريق إىلمضطرا 
 التي سيتمخض عنها اجتامعه ستضع األمور عىل واإلجراءات النتائج وأن، اخلاصة 

سلوب  ويأيت استخدام اخلطاب للتهديد الغامض والواضح كمامرسة أل.)89(مفرتق طرق
استخدامه النموذجي يبدأ بتهديدات  أن األدبياتكراهي االتصايل الذي تقول الضغط اإل

التهديد  أن ذلك،  وضوحاأكثر هتديدات إىلتفزازية تتحول تدرجييا غامضة غري اس
بينام يتسم التهديد الواضح بارتفاع ، الغامض يمتاز بانخفاض مصداقيته ومرونة حركته 

 .)90(مصداقيته وافتقاده ملرونة احلركة
 

 بموقف اجلامعة اإلشادة وقد انطوى عىل ،يف أسفل سلم االجتاهات) ك (االجتاهوقع 
 .)91(طراء مواقفه واملطالبة برفع احلصار عنهإ إىلالعربية الذي حتول من انتقاد العراق 

 

 وخطاباهتا بخصوص اإلعالميةاهتامم املؤسسات  أن  هذا التحليل يتبنيإىلاستنادا 
 : اتسم بام يأيتاألزمةهذه 

فاق عددها البالغ  ، اإلعالميةاالجتاهات التي ركزت عليها اخلطابات ن  أيالحظ  - أ  
،  السابقة األزمات إدارة أثناءاجتاها عدد االجتاهات التي وردت يف اخلطابات ) 21(

 . بالنسبة للعراق قياسا باألزمات السابقةاألزمة هذه أمهيةوذلك يدل عىل 
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ويرتبط ذلك ، ت جديدة مل ترد سابقا عىل اجتاهااألزمةانطوت اخلطابات يف هذه    -ب
 . السابقةاألزمات عن األزمةباختالف طبيعة هذه 

هذه إال أن ، األزمة إدارة الزمنية لبدء اإلعالميعىل الرغم من مواكبة اخلطاب   -ج
 خطاب منشور قد ختلف بواقع أربعة  أن آخرذلك، املواكبة مل تستمر حتى هنايتها

وبواقع عرشة أيام  ، من قبل اجلانب العراقياألزمة رةإلداأيام عن النهاية الفعلية 
فضال عن تباين املؤسسات ، األمنعن النهاية الرسمية لألزمة من قبل جملس 

 توقفت صحيفة الثورة عن نرش خطاباهتا إذ ،األزمة يف مواكبتها لنهاية اإلعالمية
حيفة وآخرها كانت ص، )30/10(ت اجلمهورية يف فبينام توق، )16/10(بتاريخ 

،  بمختلف مراحلها األزمة إدارة وبذلك مل تالزم اخلطابات .)6/11(القادسية يف 
 .)92( بوجوب استمرار املالزمةاإلعالمية مل تلتزم بام أكدته التنظريات أهنابمعنى 

لكنها مل تعكس بعضا من املوضوعات ،  مضامني عديدة إىلتطرقت اخلطابات   -د
ودواعي ، ومضامني بيان بغداد ، لكويت وحدودها  العراق بسيادة اكاعرتافاملهمة 

نقل العراق لقطعاته العسكرية وغريها من املوضوعات التي تناوهلا اخلطاب 
، د من مضامني هبذا اخلصوص كان تناوله عابرا ومبترسا رما و أن حيث، السيايس 

 االستعداد كإبداء،  موضوعات مل ترد يف اخلطاب السيايسإىلفضال عن تطرقها 
 .وازدراء مواقف بعض الدول العربية وغريها، لمواجهة العسكرية ل

 موقعا متقدما عىل ) العراقية لألزمةاإلدارة بحسن اإلشادة( االجتاهيالحظ احتالل   - ه
 نجده . الكامرياتأزمة املوقع الرابع يف االجتاهاحتل هذا  أن فبعد، سلم االجتاهات 

ويمكن ربط اهتامم اخلطابات  ، األزمةيف هذه  األوىلاملرتبة ) أ (االجتاهيتقاسم مع 
بحسب املتميز هبذا االجتاه بالدور املبادر للقيادة العراقية يف صنع األحداث وحتريكها 

 قد حظيت عىل العكس األزمةهذه  أن بخاصة، تعبري خطابات صحيفة اجلمهورية 
مثلة بإدارة الرئيس من األزمات السابقة باهتامم أعىل املستويات القرارية يف العراق مت

 إدارةفريق وهذا يعني عىل وفق ما ورد يف موضوع اختيار ، صدام حسني العلنية هلا 
 من اخلطورة استدعت مثل هذا االهتامم ري انطوت عىل قدر كباألزمة، أن األزمة
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 .)93( االستجابات الرسيعةإىلللحاجة املاسة 
 إذ اقترص ذلك عىل،  جديدة حمدودة  اجتاهاتإيرادكانت مبادرات الصحف الفردية يف   - و

 وخطابات صحيفة القادسة بالنسبة ،) ك(خطابات صحيفة اجلمهورية بالنسبة لالجتاه 
 . بعينهاجتاهكام انعدمت مشاركة خطابات صحيفة الثورة بتأكيدها عىل ،) م(لالجتاه 

ا الفروقات كانت كبرية بني خطابات الصحف الثالث يف مستوى تكراره أن اتضح  - ز
 ،فضال عن عدم التزام فاعليها اخلطابيني بالوحدة املستقلة للخطاب، لالجتاهات 

ويدل عدم االلتزام بالوحدة املستقلة للخطاب عىل عدم تبلور موضوعات حمددة يف 
تكون موضوعات اخلطاب األزمات أن  إدارةبينام تقتيض ، ذهن الفاعل اخلطايب 

 . مركزة وحمددة وواضحةاإلعالمي
 التقريري يف تقديم خطابه كام هو لألسلوبالرغم من استخدام الفاعل اخلطايب عىل   -ح

بام وسم خطابه باملبارشة والوضوح واالبتعاد عن الكثري ،  السابقةاألزماتحاله يف 
 اإلحيائي األسلوب استخدام إىل انه جلأ ويف حدود ضيقة إال، من التقنيات املجازية 

 وتذهب األدبيات إىل أن اخلطاب، وغريها ) مريكياحللب األ(و) كالنحنحة العراقية(
لكنه يوحي ،  يتحدث عن موضوع معني قد يكون يف بعض جوانبه مبارشااإلحيائي
 .)94( ضمنيةأو مضمونه عرب رموز مبارشة إيصال إىلفهو ال هيدف ، أخرىبأفكار 

حلية يبتعد عن مثل هذه التعبريات املاإلعالمي أن وكان يفرتض بالفاعل اخلطايب 
اخلطاب  أن بخاصة ،التي قد يستعيص فك رموزها بالنسبة للجمهور اخلارجي

بل يستهدف ،  غري خمصص لالستهالك املحيل فحسب األزمات إدارة يف اإلعالمي
 .أجنبيا أماستاملة اجلمهور اخلارجي ملواقف العراق عربيا كان 

غفاهلا من إ يف عدد االجتاهات التي اشرتكت خطابات الصحف الثالث أن يتبني  -ط
 األزمةاخلطابات تتعامل مع  أن ويدل ذلك عىل، االجتاهات السابقة مخسة اجتاهات 

 تصورات فردية انطباعية ال تنم عن وجود مركزية يف إىلاستنادا ، بكيفية اعتباطية 
 .اإلعالميحتديد الثوابت ونقاط االنطالق عىل ضوء رؤية اسرتاتيجية للعمل 
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29101997–30111997 

 
 العاملني يف اللجنة األمريكينيلعراق طرد املفتشني  بقرار ااألزمةيتعلق موضوع 

 . العراقيةاألرايضاخلاصة وإعطائهم مهلة ملدة أسبوع ملغادرة 
 أيلولالتي حدثت يف شهري ) الشد واجلذب( عمليات إىل األزمةوتعود جذور هذه 

 وجملس األمريكية بني العراق من جهة والواليات املتحدة 1997 عام األولوترشين 
العالقة بني العراق واللجنة  ، بسبب تدهورأخرى الدويل واللجنة اخلاصة من جهة ناألم

، حيث اهتم العراق اللجنة اخلاصة بعدم )1(خالل الشهور الستة املاضية من السنة نفسها
 غري أساليب اعتمدت عىل إذاحلياد واملوضوعية يف عمليات التفتيش التي قامت هبا، 

نزع السالح، استهدفت تقويض تعاونه معها خالل السنوات معمول هبا دوليا يف قضايا 
 .)2(الست املاضية حسب ما يقول مسؤولون يف دائرة الرقابة الوطنية
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 إىلاالدعاءات التي دوهنا ريتشارد بتلر رئيس اللجنة اخلاصة يف تقريره املقدم  أن كام
  عدم راحتهم مما اسامهأو تذمر املفتشني إىل، والتي تشري )16/10( ملناقشته يوم األمنجملس 

، "معينة" أماكن إىلتدخل السلطات العراقية يف أعامل اللجنة، وعدم السامح هلا بالوصول 
، )3(وثائق هتمها)  وتدمريإزالة(وتعريض سالمة أفرادها للخطر، فضال عن منعها من 

وس  آمال العراق برفع احلصار، وأغلقت أبواب تفاؤله برحيل ايكيأهنتهذه االدعاءات 
 منحازا لواشنطن، وبناء عىل ذلك حذر العراق اآلخررئيس اللجنة السابق الذي كان هو 

 .)4( عقوبات إضافية عليهأية األمن تعاونه مع اللجنة يف حالة فرض جملس بإيقافبتلر 
استثمرت الواليات املتحدة وبريطانيا ادعاءات رئيس اللجنة اخلاصة الستصدار 

راق، وبالفعل نجحت الدولتان يف مسعامها، حيث اصدر  ضد العاألمنقرار من جملس 
بعد ) 23/10(املنعقدة يف ) 3826( يف جلسته )5(املجلس الذي كان منقسام عىل نفسه

، الذي هيدد بفرض عقوبات جديدة عليه )1134(أسبوع من التحذير العراقي، القرار رقم 
 هتديد بفرض حظر عىل  إلجباره عىل التعاون مع اللجنة اخلاصة بضمنها) وقتأي(يف 

العراقيني يف حالة عدم سامح العراق لفرق التفتيش بالوصول الفوري  سفر املسؤولني
 املناطق واملرافق واملعدات والسجالت ووسائل النقل إىل املقيد أووغري املرشوط 

 املراجعة أرجاءواملسؤولني واألشخاص اخلاضعني لسلطة احلكومة العراقية، فضال عن 
 . 1998 شهر نيسان عام إىلسألة احلصار الدورية مل
  عن اإليفاء بالتزاماتهاألمن صدور هذا القرار للحكومة العراقية ختيل جملس أكدلقد 

 املجلس الوطني لدراستها إىلاملتقابلة وانتفاء افق واضح لرفع احلصار، فأحالت القضية 
 التي اختذها يوم واستنادا لتوصياته  التوصيات التي يراها مناسبة للقيادة،ورفع

والتي كانت حمور مناقشات اجتامعي جملس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق ) 6)(26/10(
، وردا عىل قرار جملس )29/10 و 28(حلزب البعث العريب االشرتاكي خالل يومي 

، واستذكارا خللفيات االجتامعات السابقة التي عقدها جملس قيادة الثورة وقيادة األمن
عىل ) 16/3/1997 مماثلة وعىل وجه التحديد منذ ألغراض أولنفس الغرض (ق قطر العرا

عدم التعامل مع ) 29/10(حد تعبري بيان القيادة العراقية، قرر جملس قيادة الثورة يوم 
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 العاملني يف اللجنة اخلاصة، والطلب من اللجنة سحب غطائها عن األمريكينياملفتشني 
 .)7( باالتفاق مع العراقأخرىا بطائرة من دولة  واستبداهلU2 األمريكيةالطائرة 

 األممرفضت الواليات املتحدة القرار العراقي وعدته بمثابة اعتداء عىل هيئة 
بإمكاهنا  أن وأكدتاملتحدة، ودليل عىل ال مباالة العراق باملجتمع والقانون الدويل، 

 العراق عىل إلجبار استخدام مجيع اخليارات بام يف ذلك اخليار العسكري إىلاللجوء 
الرتاجع عن قراره، وبالفعل بدأت بحشد قواهتا يف منطقة اخلليج العريب كإرسال حاملة 

 والسفن احلربية ذات القدرة عىل أطالق الصواريخ بعيدة املدى Nimitzالطائرات نمتز 
 .)8( لتعزيز قواهتا املوجودة هناكTomahawkنوع توما هوك 

لقرار العراقي عىل الفور ببيان رسمي صدر يف أعقاب  فقد رد عىل ااألمن جملس أما
حذر فيه العراق من العواقب اخلطرية لعدم ) 29/10(يف ) 3828(جلسة املشاورات 

 ذات الصلة، ويطالبه األمناللتزاماته بموجب قرارات جملس ) امتثاله امتثاال تاما وفوريا(
 .)9(ىل عملهم وضع قيود عأوبالتعاون مع فرق التفتيش دون إمالء رشوط 

 لالزمة، ودعام لقرار القيادة العراقية عمت التظاهرات األمريكيًوردا عىل التصعيد 
وذهب بعض الباحثني .الشعبية يف بغداد واملحافظات يف اليوم التايل لصدور ذلك القرار

 لالزمة حتريك األمريكيالقيادة العراقية كانت هتدف من تصعيدها املقابل للتصعيد إىل أن 
وقف سياسيا، ولفت األنظار للمعاناة التي يعيشها الشعب العراقي، واإلقرار بالتقدم امل

 الدمار الشامل، فضال عن اإلرصار عىل رضورة حتديد أسلحةالذي أحرزه يف جمال نزع 
 وبريطاين رفض أمريكي وبضغط األمن جملس وأنموعد النتهاء احلصار، بخاصة 

 البيانات الصادرة عنه، عىل الرغم من أولقرارات  من اأي هذه اجلوانب يف إىل اإلشارة
احلكومة العراقية استندت يف هذه  أن املطالبة الروسية والفرنسية والصينية بذلك، مؤكدين

 :)10( يف صاحلها مثلأهنا جمموعة مؤرشات اعتقدت إىل األزمة
 وباتتعويل العراق عىل مواقف كل من روسيا وفرنسا والصني املعارضة لفرض عق  - أ  

 بفرض حظر عىل األمريكي ضده، فعىل سبيل املثال وصفت فرنسا االقرتاح إضافية
 . تم القبول بهإذا غري عميل بأنهسفر املسؤولني العراقيني 
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ظهور بوادر معارضة يف مواقف معظم األقطار العربية لقيام الواليات املتحدة    -ب
 .هبجوم عسكري ضد العراق

عقاد مؤمتر الدوحة اخلاص بالتعاون االقتصادي يف  قبل موعد اناألزمةحدوث   -ج
 الذي يمنع الواليات املتحدة األمربمدة حمدودة، ) الرشق األوسط وشامل إفريقيا(

 .من القيام بعمل عسكري ضد العراق لكي ال يؤثر ذلك عىل املؤمتر

 
 األمن رئيس جملس إىللة  رسااألزمة خطواهتا إلدارة أوىلبعثت احلكومة العراقية يف 

 سببني أساسيني يتعلقان إىل األمريكينيجوان سومافيا عزت فيها قرار طرد املفتشني 
 :بطبيعة عمل اللجنة اخلاصة مها

 الوقائعي(إتباعها هنج اإلطالة املتعمدة يف العمل، وعدم تقديمها ملجلس األمن التقرير   - أ  
 ).687(من القرار ) 22( تطبيق الفقرة إىلالذي يؤدي ) واملوضوعي

، بسبب )715(و ) 687( القرارين أحكامعدم حياديتها كمؤسسة دولية يف تنفيذ    -ب
 . وتبوءهم املراكز القيادية املؤثرة فيهااألمريكيةكثرة عدد العنارص 

 : ثالثة مقرتحاتاألزمةوقدمت احلكومة العراقية ملعاجلة 
 يف املسؤوليات القيادية يف مركزي األمنمشاركة الدول دائمة العضوية يف جملس   - أ  

اللجنة اخلاصة يف نيويورك وبغداد بشكل متوازن وفعال يف مجيع مهامت اللجنة بام 
 .األسلحةة املتعلقة بملفات ييف ذلك االستنتاجات الفن

 عدة جلان متخصصة من الدول دائمة العضوية أواستعداد العراق الستقبال جلنة    -ب
 إطار جمتمعة، ويف أو، بصورة منفردة أمريكاغري الدائمة باستثناء  أو األمنيف جملس 

 بصورة هنائية من خلو اإلخفاء خارجه للتحقق من ادعاءات أوعمل اللجنة اخلاصة 
 . املحظورة بشكل تاماألسلحةالعراق من 

سامح العراق للجان بزيارة املواقع التي ترغب بزيارهتا، واإلجابة عىل أسئلتها   -ج
 . احرتام سيادة العراق وأمنهإطارالذي يؤمن وسائل حتقق متقنة يف بالشكل 
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إال أن ، )11(وقد تفهمت كل من روسيا والصني وفرنسا دواعي موقف العراق
الواليات املتحدة وبريطانيا عملتا عىل تصعيد املوقف مستثمرين ادعاءات رئيس اللجنة 

رتب من اكتشاف خمزن رسي لغاز  الن فريقه اقاألزمةالعراق أثار  أن اخلاصة القائلة
للتحليق يف  U2 الواليات املتحدة سوف ترسل طائرة بأن، وإعالنه VXاألعصاب القاتل 

 املتحدة يف األممأجواء العراق عىل الرغم من طلب السيد نزار محدون سفري العراق لدى 
 .)12(، إهناء رحالت هذه الطائرة والتهديد بإسقاطهاإليهالرسالة التي بعثها 

  الدائميني، اخفق املجلس يف املشاوراتاألمنونتيجة املواقف املتباينة ألعضاء جملس 
 اتفاق، حيث اقرتحت روسيا وفرنسا أي إىليف الوصول ) 31/10(التي أجراها يوم 

 العراق، بينام حاولت الواليات املتحدة وبريطانيا إىل العام األمنيوالصني إرسال بعثة من 
 يف فرق التفتيش ليست السبب األمريكية العنارص بأنن خالل اإلحياء  هذا املقرتح مإعاقة

 عدم تعاون العراق مع اللجنة اخلاصة، مصورة اخلالف وكأنه بني وإنام، األزمةيف قيام 
 .العراق واألمم املتحدة

 مرنة ومتشددة يف الوقت نفسه، األزمةوكانت اخلطوات التي اتبعها العراق يف هذه 
) 2/11( ترؤسه للجلسة اخلاصة ملجلس الوزراء يوم أثناءدام حسني  خلص الرئيس صإذ

 :اآلتيةموقف العراق بالنقاط 
 طلب العراق من املنظامت الدولية وضوحا كامال بشأن رفع احلصار، وعدم ممانعته  - أ  

 .ًتطبيقا قانونيا) 22( تطبيق الفقرة األوىلتكون اخلطوة أن 
الذي يضع األمور يف نصاهبا، بحيث تكون احلقوق  احلوار إىل اآلخردعوة الطرف    -ب

 .وااللتزامات واضحة
  استخدام القوة العسكريةإىلاستعداد العراق ملواجهة العدوان يف حالة جلوء اخلصم   -ج

وما يمكن عده تأكيدا للنقطة الثالثة اجتمع الرئيس صدام حسني يف اليوم التايل 
قوة اجلوية وهيئة ركنها بشكل منفصل، وكان بالقيادة العامة للقوات املسلحة وقائد ال

اجتامعه بالقيادة العامة بحضور السيد قيص صدام حسني املرشف عىل قوات احلرس 
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اجلمهوري، يف حني رد السيد حممد سعيد الصحاف وزير اخلارجية عىل ادعاء بتلر الذي 
 تعامل مع العراق خرق القانون بقراره عدم البأن) 1/11( يوم C.N.Nأدىل به لشبكة 

 القانون الذي يقصده، واستشهد لتأكيد إىلبتلر مل يرش  أن ، بقولهاألمريكينياملفتشني 
 1991سالمة قرار العراق بام قاله احد اخلرباء الفرنسيني الذي عمل يف اللجنة اخلاصة عام 

بعض املخربين  أن يبدو واضحا() 23/10/1991(لصحيفة ليرباسيون الفرنسية يوم 
 يعملون حلساب وكالتهم بدال من العمل C.I.A وبعض رجال الـ مريكاناألالرسيني 
والقيام ببعض الترصفات التي ..  املتحدة، فمهمتهم هي مجع املعلوماتاألممحلساب 

 .) والعودة إلكامل مهمتهااألمريكيةتستفز بغداد لتربير التدخل اجلوي للطائرات 
 بدخول املواقع التي مريكينياألوعندما رفض اجلانب العراقي السامح للمفتشني 

، ألغى بتلر تلك )7/11 و 6 و 5 و 4و  3(توجهت بعض فرق التفتيش لتفتيشها يوم 
 الغربية هذه اإلعالم مقراهتا، وقد تناقلت وسائل إىلالتفتيشات وأمر الفرق بالعودة 

كتور  الذي دعا الداألمر مهامهتا، أداء العراق منع فرق التفتيش من بأن مروجة األحداث
فرق  أن  نفي ما تناقلته هذه الوسائل، والتأكيدإىل واإلعالممهام عبد اخلالق وزير الثقافة 

 القيام بنشاطاهتا وحسب السياقات املتفق عليها مع دائرة الرقابة الوطنية، بإمكاهناالتفتيش 
 واإلعالم وزير الثقافة تأكيد فقط، وتعزز األمريكيني املنع يرسي عىل املفتشني وأن

 أن  املتحدة الذي قالاألممباعرتاف ايوين بوكانان املتحدث باسم اللجنة اخلاصة يف مقر 
املسؤولني العراقيني رصحوا ألعضاء فرق التفتيش بالقيام بمهامهتم دون مشاركة املفتشني 

 VXكام فند مسؤول خمتص يف دائرة الرقابة الوطنية ادعاءات بتلر بشأن غاز . األمريكيني
 ادعاءات بأهنا) 2/11( صحيفة االوبزرفر الربيطانية يف عددها الصادر يوم التي نرشهتا

الدوليني زار العراق  فريقا من االختصاصيني أن كاذبة يراد هبا تضليل الرأي العام، ذلك
 العراق يف جمال إليهإلجراء مناقشة هنائية لتقويم ما توصل ) 25/9/1997-22(للمدة من 

النتائج التي توصل  أن  سبع جلسات نقاشية تبني فيهاحتضري هذا الغاز، حيث عقدت
 نجح يف حتضريه عىل املستوى بأنه العراق أعلنه الفريق ال ختتلف جوهريا عام إليها

 . بشكل مستقر صناعيا فضال عن عدم تسليحهإنتاجهاملختربي بينام فشل يف 
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 نائب براهيمإضم السيد عزة ) 4/11(بحثت احلكومة العراقية يف اجتامع عقدته يوم 
 املجلس طه ياسني رمضان وطارق عزيز وعيل أعضاءرئيس جملس قيادة الثورة والسادة 

حسن املجيد بحضور الدكتور سعدون محادي وحممد سعيد الصحاف، بحثت تطورات 
 املتحدة كويف عنان مع لألمم العام األمنياملوقف السيايس وموضوع البعثة التي اتفق 

 بغداد للحوار مع السلطات املختصة نيابة عنه بشأن العالقة بني إىلالعراق عىل إرساهلا 
والتي تتكون من األخرض اإلبراهيمي وزير خارجية جزائري . العراق واللجنة اخلاصة

سابق وجان الياسون سكرتري دولة يف وزارة اخلارجية السويدية ووكيل سابق لالمني 
 املتحدة، األمم يف األرجنتنيالعام للشؤون اإلنسانية وأيميلو كارديناس مندوب 

 مع أجراه العام من احلكومة العراقية يف االتصال اهلاتفي الذي األمنيواستجابة اللتامس 
 مهمة إلنجاح االجيابية األجواء، ورغبة منها يف توفري )4/11(السيد طارق عزيز يوم 

 األمنقشة جملس  حني انتهاء مناإىل األمريكية العنارص أبعادالبعثة، قرر العراق تأجيل 
 إىل وفد عايل املستوى برئاسة السيد طارق عزيز إرساللنتائج مهمة البعثة، كام قرر 

، األمننيويورك بعد انتهاء مهمة البعثة لرشح موقف العراق ومطالبه ألعضاء جملس 
 املتحدة وعدته بداية اجيابية ملهمة األمم العام يف بيان أصدرته األمني الذي رحب به األمر

 .بعثةال
 إىل العام األمنيمعها رسالة من ) 5/11( بغداد يوم إىلوقد محلت البعثة التي وصلت 

 :اآلتية النواحي إىل فيها أشارتالرئيس صدام حسني 
 الرتاجع عنها إىل عىل رفض القرارات العراقية والدعوة األمن جملس أعضاءأمجاع   - أ  

 .بال رشوط
 الذي هيدد األمر تشكل حتديا خطريا لسلطته، هنابأ قرارات العراق األمنعد جملس    -ب

إمكانية إكامل اللجنة اخلاصة لتفويضها الذي كلفها به املجلس بموجب قراره رقم 
)687.( 

 . عىل احتامالت خطر كبرياألزمةانطواء   -ج
، مع تأكيد امتثال األزمة الرسيع بإهناء األمر إصدار إىلدعوة الرئيس صدام حسني   -د
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 املتحدة، وعدم األمم وااللتزامات التي ارتبط هبا مع األمنرات جملس العراق لقرا
 .خمالفة ميثاقها

 إىلهدفها أبالغ رسالة  أن واستمعت البعثة التي قالت الواليات املتحدة عنها،
 إىل )13( خالل مباحثاهتا التي استغرقت زهاء يومني،العراق وليس من اجل التفاوض
بلورت يف الرسالة اجلوابية التي بعثها السيد طارق عزيز شكاوى العراق ومطالبه التي ت

نيابة عن الرئيس صدام حسني بصفته املسؤول املخول من القيادة يف متابعة العالقة مع 
، تبلورت هذه اإلبراهيمي األخرضاللجنة اخلاصة، لالمني العام بوساطة رئيس البعثة 

 :اآلتيةاملطالب يف النقاط 
 .إضافيةفورا ودون رشوط ) 22(تطبيق الفقرة   - أ  

 . بصورة كاملة وشاملةاألخرىـ العمل بعد ذلك عىل رفع احلصار يف املجاالت    -ب
 .حتقيق التوازن يف تركيبة اللجنة اخلاصة  -ج
 سياقها إىل، وعودهتا 1998 نيسان إىل املراجعة الدورية ملسألة احلصار أرجاء إلغاء  -د

 .األسلحةيف جماالت نزع  ملناقشة التقدم )كل شهرين(السابق 
، وتعليق التفتيش عىل املواقع ذات الصلة )بتاتا(عدم التجاوز عىل املواقع السيادية   - ه

 . الوطنيباألمن
 . من بلد حمايدأخرىبطائرة  U2 األمريكيةاستبدال الطائرة   - و
 . املجلس كدول باحرتام سيادة العراقوأعضاء كمؤسسة األمنتعهد جملس   - ز
 . لتقارير اللجنة اخلاصةاألمن العراق بشكل فاعل عند مناقشة جملس أرشاك  -ح

كام تناول الدكتور سعدون محادي رئيس املجلس الوطني يف حديثه لتلفاز العراق 
 األمن جملس أمامال طريق  أن  انه شدد عىلإالجانبا من تلك املطالب، ) 6/11(يوم 

كبداية لرفع ) 22(طبيق الفقرة  عن تاإلعالن أو سوى رفع احلصار، األزمةلتسوية 
 .احلصار

 صيغة إىل استعداده للتوصل مع اللجنة اخلاصة أبدىمل يكتف العراق بذلك، بل 
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 كانت هناك رضورة ملثل هذا إذا، األمنحمايدة تشرتك فيها الدول دائمة العضوية يف جملس 
يلغي  أن ألمنا رئيس جملس إىلالنشاط، وطلب يف رسالة رسمية بعثها السيد نزار محدون 

، ومحله املسؤولية عن النتائج )7/11 و 5( يومي اؤهارجإ املقرر U2بتلر حتليقات الطائرة 
 يف وقت تتهيأ فيها املقاومات املضادة للجو ملواجهة احتامالت بإرساهلااملرتتبة عىل قراره 

  العراق تزداد كلام تصاعدتأجواء حتليقات الطائرة يف وأنالعمل العسكري، بخاصة 
 بأعامل حسب ما يقول قائد الدفاع اجلوي العراقي، حيث تقوم هذه الطائرة األزمات

املسارات التي سلكتها واألمكنة  أن ًاستطالعية جلمع املعلومات واملراقبة البعيدة، مؤكدا
 املحددة للجنة اخلاصة وقرارات األهداف ابتعاد مهامهتا عن إىلالتي حلقت فوقها تشري 

 األمم يف بيان وزعه يف مقر وأعلن ذلك استجاب بتلر لطلب العراق، إزاء، األمنجملس 
العراق عىل  أن ، ويالحظ يف هذا اجلانبأسبوعاملتحدة عن إيقاف حتليقات الطائرة ملدة 

 انه اظهر بعض الرسائل التهديئية كعدم إال عىل موقفه بشأن الطائرة إرصارهالرغم من 
 . لتهديده النار عليها كرتمجةإطالق أو إسقاطها

 املعادية األطراف لالزمة بتفنيد ادعاءات إدارهتم أثناءاستمر املسؤولون العراقيون 
 األمن جملس أعضاءالتي يراد هبا تصعيد املوقف وتضليل الرأي العام العاملي وإثارة 

 العراق ارتكب خطأ جسيام ومارس حتديا ضد املجتمع الدويل، فازاء بأنواإلحياء هلم 
، جاء هبدف القيام بنشاطات أخرى مواقع إىل نقل العراق ملعدات منشآته أنبادعاء بتلر 

 العام تعهد العراق بعدم استخدام املعدات األمنيحمظورة، ابلغ السيد طارق عزيز بعثة 
 نقلها جاء كأجراء مؤقت حلاميتها من رضبات عسكرية وأن نشاط حمظور، أياملنقولة يف 
يكون معها مجيع املستلزمات  أن  استخدامها دوننيةإمكا حمتملة، مؤكدا عدم أمريكية

 الرسالة التي بعثها السيد حممد سعيد أشارت، يف حني اإلنتاجواخلدمات التي تساعد عىل 
 كني هواصن، ردا عىل املزاعم التي وردت يف رسالة بتلر األمن رئيس جملس إىلالصحاف 

قيام العراق بالتالعب عن عمد والتي ادعى فيها ) 5/11( بتاريخ األمن رئيس جملس إىل
 : موضوعات عديدة منهاإىل الرسالة أشارت، )14( املراقبة يف عدد من املواقعبأجهزة

 حدوث انفجار إىل اإلشارةعدم العبث بكامريات املراقبة التابعة للجنة اخلاصة، مع   - أ  
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  يوم)50/أبابيل( ملحركي صاروخ )استاتيكية( جتربة أثناءيف موقع املعتصم 
 تابعة واألخرى حدوث أرضار بكامريتني أحدامها عراقية إىل أدى، مما )5/11(

 .للجنة اخلاصة
 ).715(تأكيد احرتام العراق اللتزاماته بموجب الرقابة الواردة يف القرار    -ب

 مناقشة جملس بأن العراقية مزاعم بتلر األنباءبينام وصف املحرر السيايس لوكالة 
 تكشف عن بأهناشكل اخطر حتد يواجه املجلس يف تارخيه، وصفها  ملطالب العراق تاألمن

ابتعاد بتلر عن اختصاصه الفني الذي حددته والية اللجنة اخلاصة، وقيامه بمامرسة دور 
 .سيايس مرسوم له من جهات معادية

 يف ما خيص نتائجها اإلبراهيمي األخرض العام والتي اكتفى األمنيبعد انتهاء مهمة 
 بأنه) 7/11( صباح يوم واإلعالمؤمتر صحفي عقده يف مبنى وزارة الثقافة بالقول يف م

 القرار بشأهنا مرتوك وأن، األمن جملس إىلسينقل ما سمعه من شكاوى العراق ومطالبه 
 السيد إىلله، وأكد انه ال يستطيع احلكم عىل النتائج التي سيخرج هبا املجلس بعد استامعه 

 .طارق عزيز
 البعثة، استعرضت احلكومة العراقية يف االجتامع الذي ترأسه بعد انتهاء مهمة

 جملس قيادة الثورة وبحضور الدكتور سعدون أعضاءالرئيس صدام حسني وضم السادة 
نتائج املباحثات مع البعثة واملوقف السيايس ) 7/11(محادي، وحممد سعيد الصحاف يوم 

 مباحثاته التي أثناء عىل وفقها بشكل عام، وإعطاء التوجيهات للسيد طارق عزيز للعمل
 . يف نيويوركاألمن جملس أعضاءسيجرهيا مع 
 العراق عىل لسان السيد طارق عزيز يف مؤمتر صحفي عقده يف اليوم نفسه وأبدى

استعداده، للتعامل مع اللجنة اخلاصة عىل وفق ما عمل معها خالل السنوات املاضية، 
 كهيئة، بينام ندد متحدث باسم وزارة األمنلس  جمأو العام األمني حوار بناء مع وإجراء
 األمم يف األمريكي يف اليوم التايل بطروحات بيل ريتشاردسون املندوب واإلعالمالثقافة 

 أن املتحدة خالل اجتامعه مع مندويب مرص وسوريا والبحرين واجلامعة العربية، مؤكدا
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دهتا لتقديم تقرير عن نتائج  العام قبل عواألمنيترصيح ريتشارد سون بفشل مهمة بعثة 
 األممواشنطن تنصب نفسها وصية عىل قناعات إىل أن ، يشري األمن جملس إىلمباحثاهتا 

 إعاقة إىلاملتحدة من خالل فرضها النتائج املسبقة الي حترك دويل، فضال عن سعيها 
ائق اجلهود الدبلوماسية ملنع املجتمع الدويل من االستامع لشكاوى العراق وحجب احلق

 رغبة األمريكي للمندوب أكدواعنه، واثنى املتحدث عىل مواقف املندوبني الذين 
 .األزمة اجلهود الدبلوماسية لتسوية أمام الفرصة إتاحةحكوماهتم يف 

 نحو التسوية باألزمةمل تتوقف احلكومة العراقية عن طرح البدائل املرنة للوصول 
 مل حتظ بقناعة احلكومة العراقية األخرى رافاألطاحللول املقدمة من  أن السلمية، بخاصة

 اجتامع جملس قيادة الثورة أثناءالتي ابدت عىل لسان الرئيس صدام حسني استعدادها 
، للقبول باحللول البديلة للموقف العراقي )9/11(وقيادة قطر العراق الذي عقد يوم 

 العام األمني إىللة  حمددة عىل مطالب العراق املنقوإجاباتتكون واضحة وتقدم  أن رشط
 استعداد العراق ملواجهة احتامالت العمل إىل إشارة، ويف األمنليعرضها عىل جملس 

العسكري التقى الرئيس صدام بقائدي القوة اجلوية والدفاع اجلوي مرتني متتاليتني خالل 
 ).10/11و  9(يومي 

 إجراءاتة  بجمل،)10/11( مشاوراته ليوم األمنيعقد جملس  أن قام العراق قبل
كمتابعة تطورات املوقف السيايس يف اللقاء الذي عقده الرئيس صدام حسني مع السادة 
طه ياسني رمضان وعيل حسن املجيد وحممد سعيد الصحاف، واللقاءات التي عقدها 

مع ) 11/11و 10(السيد طارق عزيز يف نيويورك التي جاءها قادما من باريس خالل يومي 
 كروسيا األمن يف جملس األعضاء وسفراء بعض الدول األمنلس  العام ورئيس جماألمني

وفرنسا ومرص وكينيا وغينيا بيساو وكوستاريكا والربتغال وتشييل، والتي طلب فيها منح 
، واستعداده لتبادل احلقائق مع اللجنة اخلاصة األمنالعراق فرصة التحدث مع جملس 

 بجميع التزاماته، لإليفاءن استعداده ، فضال عاألمن جملس أو العام األمني أنظارحتت 
 .  اللجنة اخلاصةأو األمنوعدم رغبته بخوض الرصاعات مع جملس 

 ادعاءات بتلر القائلة بتوازن تركيبة اللجنة اخلاصة من خالل إىلوتطرق السيد عزيز 
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 عراقيني من بني اجلنسيات العاملة فيها، ونسبة املشاركة أشخاص مشاركة إىل إشارته
 العراقيني ال تعدو القيام ببعض األشخاص مهمة بأن أوضححيث %) 22(ة البالغة التشيلي

 املشاركة التشيلية تقترص عىل مالك وأناالعامل اخلدمية املساعدة كسياقة السيارات، 
 نشاط بأيال يقومان ) العراق وتشييل( الطرفني فإنالطائرات املروحية الثالث، وبالتايل 

 اللجنة، بينام بلغ عدد املشاركني من أعامل دور قيادي يف أداء أوذي عالقة بنزع السالح 
 أمريكي) 700( من أكثر الراهنة األزمةالواليات املتحدة منذ تأسيس اللجنة وحتى 

 األمني إبالغ ًأيضا املتخذة اإلجراءاتومن . األساسيةيقومون بنشاطات اللجنة %) 44(
 U2العراق سيتعامل مع الطائرة  أن الصحاف السيد حممد سعيد إليهالعام يف رسالة بعثها 

 لألممبوصفها غري ممثلة ) 10/11( يوم أجواءه التي خرقت األخرى األمريكيةوالطائرات 
 . املتحدة

بعدم التزام اللجنة اخلاصة ) 11/11(كام ذكر الصحاف خالل لقائه بالصحفيني يوم 
 بطائرة U2ن استبدال الطائرة بتنفيذ االتفاق الذي عقد بني ايكيوس واجلانب العراقي بشأ

 فرنسية، فضال عن تقديم روسيا طائرة هلا املواصفات نفسها التي للطائرة أوعراقية 
. 1994 عام إىل يعود األمريكية عمل الطائرة بإهناء طلب العراق وأن، بخاصة األمريكية

ير  اخلليجية بنوايا العراق السلمية فيم عرض رده عىل حتذاألقطاروطمأن الصحاف 
 وأعطى.  للعراق من االعتداء عىل دولتي الكويت والسعوديةكلينتون األمريكيالرئيس 

 يف املؤمتر الصحفي الذي عقده األمريكياالعرتاف الذي ادىل به وليام كوهني وزير الدفاع 
 نشاطات مهمة يمكن مراقبتها من بأن (األمريكيةيف مقر وزارة الدفاع ) 10/11(يوم 

 عىل استخدام واإلعالم الدليل للمتحدث باسم وزارة الثقافة أعطى ،)U2خالل الطائرة 
 استخبارية بعيدة عن مهام واختصاصات اللجنة ألغراضالواليات املتحدة هلذه الطائرة 

  نووية وكيميائية وبايولوجية،أسلحةاخلاصة، وبخصوص مزاعمه بمحاولة العراق تطوير 
 عىل 1991 الدولية للطاقة الذرية منذ عام استشهد املتحدث بتأكيدات مدير عام الوكالة

 تقريرين قدمتهام اللجنة آخر إشارة نشاط نووي يف العراق، فضال عن عدم أيعدم وجود 
 . وجود نشاط حمظور يف العراقإىل 1997 عام األولاخلاصة والوكالة يف ترشين 
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 أثناء فقد عربت كل من روسيا وفرنسا والصني األمن عىل مستوى جملس أما
 عن رفضها )12/11(شاورات املجلس بام يف ذلك اجللسة العلنية التي عقدها يوم م

الشديد الستخدام القوة ضد العراق، وهو ما كانت تسعى الواليات املتحدة الستحصال 
 يف األزمة تكون اجلهود الدبلوماسية املبذولة لتسوية بأن تأكيدهاموافقة عليه، فضال عن 

 اختاذ القرار رقم إىل األمن هذه املواقف املتباينة جملس ، وقد قادتاألمن جملس إطار
، الذي قىض بمنع سفر املسؤولني العراقيني ممن يعدهم املجلس مسؤولني عام )1137(

 انتهاك العراق اللتزاماته بموجب قرارات املجلس ذات أويسمى بحاالت عدم االمتثال 
 )15(ينياألمريك املفتشني أبعاد قرار بإلغاءالصلة ومطالبته 

وردا عىل هذا القرار اختذت القيادة العراقية يف اجتامعها املشرتك ملجلس قيادة الثورة 
ًقرارا متشددا متثل بطرد كل حاميل اجلنسية ) 13/11(وقيادة قطر العراق الذي عقد بتاريخ 

  موظفنيأي أو من العراق، وابقاء التعامل مع اللجنة اخلاصة بموظفيها احلاليني األمريكية
 .أمريكيةجدد من جنسيات غري 

وعقب اختاذ العراق لقراره اوقف بتلر يف اليوم نفسه فعاليات اللجنة اخلاصة، 
، وبالفعل غادر )16( فرق التفتيش باستثناء العاملني يف مركز بغدادأعضاءوسحب مجيع 

ن  اعرتاضات كل مأثار الذي األمر البحرين، إىلمتوجهني ) 14/11(املفتشون العراق يوم 
، حيث )13/11( يوم األمن جملس أجراهاروسيا وفرنسا ومرص يف جلسة املشاورات التي 

 مندوب روسيا بالالئمة عىل رئيس اللجنة اخلاصة بسبب عدم تشاوره مع جملس أنحى
 أدانبيانا ) 3832( يف جلسته األمنويف الوقت نفسه اصدر جملس .  قبل اختاذ قرارهاألمن

له، وحتميله املسؤولية الكاملة عن ضامن ) الفوري والبني (اإللغاءببه قرار العراق، وطالبه 
سالمة أمن موظفي ومعدات اللجنة اخلاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرق 

 .التفتيش التابعة هلام
من جانبه محل السيد طارق عزيز رئيس اللجنة اخلاصة املسؤولية عن قراره، مؤكدا 

 التعاون مع اللجنة اخلاصة، ةواصلمله معه استعداد العراق  اجتامعأثناءلالمني العام 
ومن زاوية قانونية وصف . األمريكيني قيام اللجنة بعملها دون مشاركة املفتشني وإمكانية
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 إطارقرار بتلر بالالرشعية كونه ال يدخل يف ) 14/11( للصحفيني يوم إجيازالصحاف يف 
 كام لفت االنتباه بخصوص حق العراق ،األمنالصالحيات املمنوحة له من قبل جملس 

 واقعتني مماثلتني وافق املجلس إىلالقانوين يف حتديد جنسيات العاملني يف فرق التفتيش، 
 تتعلق األوىل املتحدة، الواقعة لألممفيهام عىل طلب حتديد هويات املشاركني يف جلان تابعة 

ة عملية االستفتاء بشأن باشرتاط املغرب عدم مشاركة مراقبني من اجلزائر يف مراقب
الصحراء الغربية، وتتمثل الواقعة الثانية يف فرض الكونغو مشاركة مراقبني من فرنسا يف 

 املتحدة لتقيص احلقائق عن املذابح التي حدثت يف ذلك األمماللجنة التحقيقية التي الفتها 
 .البلد

عسكرية الماكن  الواليات املتحدة عن خطتها توجيه رضبات أعلنت األثناءيف هذه 
 للتسلح الرسي، فرد عليها أماكنحمتملة من بينها القرص اجلمهوري لكوهنا حسب زعمها 

هذه االدعاءات يراد هبا التغطية عىل  أن  بقولهواإلعالممصدر مسؤول يف وزارة الثقافة 
 املواطنني عىل آالف العسكرية مستدال عىل كذب هذه املزاعم بتدفق األمريكيةالنوايا 
مئات العوائل العراقية إىل أن ، ويشار هبذا الصدد األخرى اجلمهوري والقصور القرص

بينام ثمن الدكتور . تطوعت للبقاء يف القصور الرئاسية كدروع برشية دعام ملواقف قيادهتا
 ايغور سيلزنيف رئيس جملس الدوما قرار املجلس الذي إىلسعدون محادي يف رسالة شكر 

 اختاذ مجيع التدابري الكفيلة بجعل جملس إىل فيه الرئيس يلتسني ويدعو) 14/11(اختذه يوم 
 أن  الصحافأكد عمل عسكري ضد العراق، يف حني بأي يقرر عدم السامح األمن

 تنم عن تدخل بأهنا)  احلصار باق طاملا بقيت قيادة العراقبأن (كلينتونترصحيات الرئيس 
 العراقية عىل ترصيح األنباءايس لوكالة ورد املحرر السي. سافر يف شؤون العراق الداخلية

 هجوم أيكيانه سريد عىل  أن نائب وزير احلرب الصهيوين سلفاي شالون التي ورد فيه
 أوهذه التهديدات لن ختيف العراق  أن  وقعت جماهبة عسكرية يف اخلليج، ردإذاعراقي 

 .تثنيه عن املطالبة بحقوقه
لسيد طارق عزيز بباريس التي وصلها يوم  احلركة الدبلوماسية التي بدأها اوأثناء

 جولة فرنسية عربية لرشح موقف العراق للمسؤولني الفرنسيني ولقادة إطاريف ) 15/11(
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 خمرج متوازن لالزمة، لكنه من جانب إجياد رغبة العراق يف أبدى العربية، األقطاربعض 
 طروحات إىل النظر أو  عدم رغبة العراق بقيادة الواليات املتحدة للجنة اخلاصة،أكد آخر

 . دامغةأدلة وكأهنا األمريكينياملفتشني 
 ملجلس )38( اجللسة أثناء الرئيس صدام حسني يف حديثه أثارهالكن النقاط التي 

 العام التي رحب هبا يف ترصحياته للصحفيني األمنياسرتعت اهتامم ) 16/11(الوزراء يوم 
 حل إلجياد طريق احلوار اجلاري وعدها خطوة جديدة عىل) 17/11(يف نيويورك يوم 
  :وقد متثلت تلك النقاط بام يأيت. دبلومايس لالزمة

عدم سعي العراق لالشتباك العسكري مع الواليات املتحدة، فضال عن حتميل   - أ  
 .أمريكا وبريطانيا املسؤولية الكاملة عن تصعيد األزمة إىل مستوى االشتباك العسكري

 .مة عن طريق احلوار بشكل يفيض إىل تنفيذ جملس األمن اللتزاماتهالرغبة يف تسوية األز   -ب
وضحها  أ املواقف التي إطارعدم القبول باملناورات السياسية التي ال تدخل يف   -ج

 ).6/11( يوم األمن جملس إىلالعراق يف رسالته 
 .)17(األزمة باملوقف العريب والدويل ومواقف الشعب العراقي من اإلشادة  -د

 ذلك تسلمت القيادة العراقية رسالة من الرئيس الرويس بوريس يلتسني، قابأعيف 
كانت املقرتحات الواردة فيها حمور مناقشات االجتامع املشرتك ملجلس قيادة الثورة وقيادة 

 رسالة خطية من إرسال:  منهاإجراءات، والذي خرج بجملة )18/11(قطر العراق ليوم 
لتسني متضمنة وجهة نظر العراق بالعالقة مع جملس  الرئيس يإىلالرئيس صدام حسني 

 بشن هجوم عسكري عىل العراق، ورغبة األمريكية، واللجنة اخلاصة والتهديدات األمن
 تسوية سياسية متوازنة تضمن مصالح العراق، فضال عن مقرتحات حمددة إجيادالعراق يف 

استعداده شخصيا للتدخل ملعاجلة املوقف، وقد عرب الرئيس الرويس عن استعداد بالده و
 األسلحة مللفات اصلواملتو الغلق التدرجيي إىل متوازن بام يؤدي بأسلوب األزمةلتسوية 

السيد كام عقد .  العراق وسيادتهةواالجتاه نحو رفع احلصار مؤكدا حرص روسيا عىل سالم
التباحثية  الرئيس يلتسني، العديد من اجللسات إىلطارق عزيز الذي سلم الرسالة العراقية 
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مع الرئيس يلتسني ووزير اخلارجية يفغيني ) 19/11و18(خالل مدة وجوده يف موسكو 
 . لوزير اخلارجية ايغور ايفانوفاألولبريامكوف والنائب 

 املتحدثة باسم وزارة اخلارجية أكدتهوعىل ضوء اجلهود الدبلوماسية الروسية وما 
 اتصاالهتا  حل سيايس لالزمة من خاللادإجي إىلكازوسوكريه عن سعي بالدها  أن الفرنسية

بدأ  ،األخرى املعنية، عىل ضوء هذه اجلهود وغريها من العوامل األطرافالدائمة مع مجيع 
 تراجع إطار يتحدثون عن تقديم حل دبلومايس لالزمة ولكن يف األمريكيوناملسؤولون 

 وإطالقة التفاهم العراق عن موقفه مقابل معاجلات جزئية كزيادة السقف املايل ملذكر
وتزامن مع .  وبريطانيةأمريكيةبضغوط ) 661(بعض السلع التي اعرتضت عليها جلنة 

 منطقة إىل حاملة الطائرات جورج واشنطن إرسال األمريكي قرار الرئيس األحاديثهذه 
، مما دعا )32( العراقية جنوب اخلط األجواء بخرق U2اخلليج العريب، وقامت طائرة 

 عن تقديم حل دبلومايس األمريكية األحاديث بأن) 18/11( القول يوم إىلل الناطق املخو
لالزمة يراد هبا تضليل الرأي العام ومراكز القوى املؤثرة يف العامل، وطالب يف الوقت نفسه 

 إرسال التي تبغي حتقيقها جراء األهداف بمساءلة اللجنة اخلاصة عن األمنجملس 
 املصورة، وعد الصحاف فكرة زيادة السقف ألفالمها يةاألصلالطائرة، وتقديم النسخ 

 األمم، كام لفت انتباه )22(املايل ملذكرة التفاهم حماولة خمادعة جلعل املذكرة بديال للفقرة 
 األمريكيقرار الرئيس إىل أن ، )17/11( العام يوم األمني إىلاملتحدة يف رسالة بعثها 

 لشن هجوم األمريكيةدات العسكرية  ضمن االستعداتأيت حاملة الطائرات بإرسال
 العام بالتدخل شخصيا لدى حكومة الواليات األمنيعسكري ضد العراق، مطالبا 

 اتفاق إىل املباحثات الروسية العراقية أفضتاملتحدة لوقف محلتها العسكرية، ومع ذلك 
 :نص عىل ما يأيت) 20/11( عرب عنه بصدور بيان مشرتك يوم األزمةلتسوية 

وافقة العراق عىل عودة اللجنة اخلاصة بتكوينها الكامل الستئناف عملها م  - أ  
 ).20/11(االعتيادي ابتداء من يوم 

مسامهة روسيا بنشاط يف الرفع الرسيع للعقوبات عن العراق وبشكل خاص تطبيق    -ب
 .إضافيةعىل وفق مضموهنا احلريف بدون رشوط ) 22(الفقرة 
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يطة لزيادة فاعلية عمل اللجنة اخلاصة مع احرتام تعهد روسيا باختاذ خطوات نش  -ج
  .وأمنهسيادة العراق 

 هذا االتفاق قرر االجتامع املشرتك ملجلس قيادة الثورة وقطر العراق إىلواستنادا 
 إىل اللجنة اخلاصة بكامل أعضائها للعودة إىلتوجيه الدعوة ) 20/11(الذي عقد بتاريخ 

 كاملة، حيث وصل أسابيع التي استغرقت ثالثة األزمة العراق ملامرسة عملها وهبذا انتهت
 بغداد يف اليوم التايل مبارشة، وعىل الرغم من املوقف العراقي إىلخرباء اللجنة اخلاصة 

 الواليات املتحدة يف اجتامع وزراء خارجية الدول اخلمس دائمة العضوية يف أعلنتهذا، 
 غري ملتزمة أهنا أعلنت) 21/11(يف يوم  املتحدة بجناألمم الذي عقد يف مقر األمنجملس 

 مرشوع يطالب برفع أيباالتفاق العراقي الرويس، وسوف تستخدم حق النقض ضد 
 من جماالت آخر بأي تقدم يف جمال دون إقرارها عدم إىل إضافةالعقوبات عن العراق، 

بالنسبة  أما، "سلة واحدة"تقع يف  املجاالت مجيعها أن أساسالشامل، عىل   الدمارأسلحة
 أعضاءللجنة اخلاصة فقد رفضت مجيع املقرتحات الروسية باستثناء املوافقة عىل زيادة 

 . )18(األمريكينياللجنة بالشكل الذي ال يوحي باستبعاد املفتشني 

 
 

 ةياإلعالمتم حتليل اخلطابات  ، التي طرحها البحثاألسئلة عن اإلجابةلكي يتسنى 
) 6(فظهرت االجتاهات املثبتة يف اجلدول رقم ، األمريكيني طرد املفتشني بأزمةواخلاصة 

 .وقد تضمنت اخلطابات سبعة وعرشين اجتاها ضمن مخسة عرشة مرتبة
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(6)


 
   

 
 
 

 
    


  

 9,5 19 5 9 5 ط 1 1
 8,5 17 7 1 9 ص 2 2
 8 16 8 5 3 ب 3 3
 7,5 15 5 7 3 ت 4 4
 7,5 15 5 5 5 ن 4 5
 7 14 7 3 4 ث 5 6
 7 14 7 5 2 غ 5 7
 5,5 11 2 5 4 خ 6 8
 5 10 5 3 2 أ 7 9
 5 10 6 1 3 ز 7 10
 4,5 9 ــ 4 5 ظ 8 11
 3,5 7 2 2 3 ف 9 12
 3 6 3 1 2 ل 10 13
 2,5 5 3 1 1 ح 11 14
 2,5 5 1 1 3 ذ 11 15
 2,5 5 1 4 ــ ع 11 16
 2 4 2 1 1 س 12 17
 2 4 ــ 2 2 ي 12 18
 1,5 3 2 ــ 1 ج 13 19
 1,5 3 ــ 2 1 هــ 13 20
 1 2 ــ 2 ــ 2أ 14 21
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 0,5 1 ــ 1 ــ ر 15 22
 0,5 1 1 ــ ــ ش 15 23
 0,5 1 ــ ــ 1 ق 15 24
 0,5 1 ــ ــ 1 م 15 25
 0,5 1 ــ 1 ــ 2ب 15 26
 0,5 1 ــ 1 ــ 2ت 15 27
 ــ ــ ــ ــ ــ د ــ 28
 ــ ــ ــ ــ ــ ض ــ 29
 ــ ــ ــ ــ ــ ك ــ 30
 ــ ــ ــ ــ ــ و ــ 31
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ث ــ 32
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ج ــ 33
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ح ــ 34
 ــ ــ ــ ــ ــ 2خ ــ 35
 ــ ــ ــ ــ ــ 2د ــ 36
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ذ ــ 37
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ر ــ 38
 ــ ــ ــ ــ ــ 2ز ــ 39
 ــ ــ ــ ــ ــ 2س ــ 40

 100 200 72 67 61 املجموع
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 : ما يأيتاألمريكيني اخلاصة بأزمة طرد املفتشني اإلعالميةتبني من خالل اخلطابات 
 

  اخلطاباتوجتىل من خالل دعوة، عىل سلم االجتاهات األول املوقع االجتاهاحتل هذا 
 إىل الدويل والدول واهليئات واملنظامت الدولية األمن املتحدة وجملس لألمماألمانة العامة 

 :اآليتاالستجابة الفورية ملطالب العراق املتمثلة يف 
وتقديم قائمة بام تريده من العراق ،اعتامد سقف زمني النتهاء عمل اللجنة اخلاصة  •

 )1 ( الحقةإضافاتدون 
 وبضامنات أشكالهمتهيدا لرفع احلصار بجميع ) 687(من القرار ) 22 (تنفيذ الفقرة •

 )2( األمنرسمية من جملس 
 )3(واألمنيةاحرتام سيادة العراق وأمنه وعدم جتاوز فرق التفتيش عىل مواقعه السيادية  •
 بفاعلية وإرشاكهومناقشة مطالبه ومشاغله ، وجهة نظر العراق إىل األمناستامع جملس  •

 )4( تقارير اللجنة اخلاصة عند مناقشة
 املتحدة للتغطية عىل نواياها األممعدم منح الواليات املتحدة الرشعية الدولية من  •

 )5(بشن هجوم عسكري ضد العراق 
 )6(تشكيل فرق تفتيش متوازنة وحمايدة  •
 أطرافوالتعامل املحايد مع ،  املتحدة بمبدأ احلقوق املتساوية بني الدول األمممتسك  •

فضال عن اختاذها مواقف جادة وعادلة تنسجم ، )العراق والواليات املتحدة( األزمة
 )7(مع طبيعتها وروح ميثاقها 

 )8( اللتزاماته املتقابلة جتاه العراقاألمنتنفيذ جملس  •
 من مناقشة تقرير بعثة األمن حني انتهاء جملس إىلتأجيل حتليق طائرات اللجنة اخلاصة  •

 بطائرات U2 األمريكية عن استبدال الطائرات فضال،  بغدادإىل العام األمني
 . )9(أخرى
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 األمممطالب العراق املذكورة ال تتعارض مع مضامني ميثاق  أن  اخلطاباتوأكدت
بخاصة املضامني التي وردت يف قرارات جملس ،  الدولية واألعرافاملتحدة والقوانني 

 يطالب بحقوق مرشوعة إنهفوبالتايل ، )10( بشأن التزامات املجلس جتاه العراقاألمن
 األعضاءبوصفه دولة هلا من احلقوق ما جلميع الدول ،وعادلة متنحها له الرشعية الدولية 

 .)11( املتحدةاألمميف 
 

وقد أبرزت اخلطابات اخلاصة ، املرتبة الثانية عىل سلم االجتاهات) ص (االجتاهاحتل 
 املتناقضة مع املواقف األجنبية العربية والدول واألقطاراملنظامت به مواقف العديد من 

والسيام موقفها بشأن ،  خارجه أو األمن سواء تلك التي طرحت داخل جملس األمريكية
  .استخدام اخليار العسكري ضد العراق

 املتحدة لألمموتناولت اخلطابات يف بياهنا هلذه املواقف معارضة األمانة العامة 
وعدد من الدول كروسيا وفرنسا والصني واسبانيا ،  واجلامعة العربية األوريباد واالحت

ومتسك ،  العربية ملحاولة الواليات املتحدة استخدام هذا اخليار األقطاروايطاليا وبعض 
 .)12(ة من خالل احلوار والطرق الدبلوماسياألزمةتلك املواقف بتسوية 
 يف جلسة املشاورات األمن جملس أعضاءاملواقف التي اختذها أغلب  أن وأوضحت

 قرار إلصدار األمريكي فشل مرشوع القرار إىلأدت ، )6/11(التي عقدها املجلس يوم 
 عىل ثالث إال مل حتصل الواليات املتحدة إذ، ضد العراق بسبب نقل معدات مصانعه

احلوار  إىلمقابل أحد عرش صوتا آثرت اللجوء ) بريطانيا وبولندا وكوستاريكا (أصوات
 املتعلقة باملباحثات )10/11( عنها مشاورات املجلس ليوم ضوانتظار النتائج التي تتمخ

 .)13( العام مع املسؤولني العراقيني يف بغداد األمنيالتي جترهيا بعثة 
منها عىل سبيل ، من التفصيلء  بعض املواقف الدولية بيشإىلوتطرقت اخلطابات 

 )7/11( مؤمتر صحفي عقده يف لندن يوم أثناء شرياك  رفض الرئيس الفرنيس جاك:املثال
 بمنطق احلوار األزمة التعامل مع إىلودعوته ، )14(فرض عقوبات جديدة ضد العراق 
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والدور االجيايب الذي قامت به فرنسا بمشاركة ، ونبذ العنف واحرتام القانون الدويل 
 باستخدام ختويل أي) 1137(رار روسيا والصني ملنع الواليات املتحدة وبريطانيا تضمني الق

 األزمة االستامع لرأي العراق وتسوية إىل وقطر واألردن دعوة مرص أوردتكام . )15(القوة
وعدم استخدام القوة لكون ذلك حيرج ،  احلصار إلهناء وحتديد سقف زمني ،عرب احلوار

، )16(العريبخلليج  يف منطقة اراالستقراوبام يؤثر عىل ، أصدقاء الواليات املتحدة من العرب
 رغبة األمريكي لقائهم بالسفري أثناء سفراء مرص وسوريا واجلامعة العربية إبداءفضال عن 

 اجلهود الدبلوماسية بدال من استخدام القوة يف تسوية أمام الفرصة إتاحةبلداهنم يف 
 يف  اخلليجيةأولربايت مادلني األمريكيةوفشل مهمة جولة وزيرة اخلارجية  ،)17(األزمة

 .)18(حشد التأييد العريب ملواقف بالدها
 األمريكيواستشهدت اخلطابات يف بياهنا للموقف الدويل ودوره يف عزل املوقف 

القوة ( بأن) 15/11(دوليا بام كتبته صحيفة الفايننشال تايمز يف عددها الصادر يوم 
وضع  أن يدب،  وقت مىض أي تبدو من الناحية النظرية أقوى من األمريكيةالعسكرية 

 وقت مىض منذ عام أي اضعف من واإلقليمي الدبلومايس عىل الصعيدين الدويل أمريكا
 انقسام أصبحلقد () 20/11( مونت كارلو قوهلا يف يوم إذاعةبينام نقلت عن ، )19()1991

 - بريطانيا مقابل كتلة روسيا  -  أمريكافظهرت كتلة ، واضحا بعد اجتامع جنيف األمنجملس 
 . )20( )لصني ا-فرنسا 

 إدارهتا أثناء ةاألمريكي اإلدارةاملوقف الدويل املذكور أجرب إىل أن وخلصت اخلطابات 
 جانب إىل احللول السياسية والدبلوماسية باستخدام ما يوحى إىللالزمة عىل اللجوء 

 ستبدو دولة معتدية وخارقة للقانون الدويل بأهناشعورا منها ، )21(مواقفها املتشددة
 .)22( عىل العنف يف حالة استخدامها للقوة ضد العراقومشجعة
 

 الذي متثل يف حث الشعب االجتاهاملوقع الثالث عىل سلم االجتاهات كان هلذا 
 :العراقي عىل االلتزام بجوانب عديدة منها
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تأكد أن  بخاصة بعد،  معاناته بإهناء الوطنية الكفيلة وإرادتهالتمسك بحقوقه ووحدته  •
 الوطنية وليس بالتعاون مع اللجنة اخلاصة وفرقها باإلرادة احلصار يرفع بأنللعراق 
احلصار لن (واستشهدت هبذا الصدد بمقولة الرئيس صدام حسني ، )23(التفتيشية

وهانحن نرى شعب العجب يتقدم لكرس العمود ، عراقية بإرادةيرفع بل سيكرس 
 .)24() هلامالفقري للحصار بثبات وعزم ال حدود

 واالستنزاف البطيء التي متارسها الواليات اإلرهابالصمود يف مواجهة سياسة  •
السامح هلا بتجريح  أو، وعدم االكرتاث لتهديداهتا العسكرية ، املتحدة ضد العراق 

 .)25(كرامته واالستخفاف بحقوقه
تمثلة  املأهدافه من أجل حتقيق األزمةعدم البخل يف تقديم التضحيات خالل هذه  •

 هذه التضحيات لن تكون بأكثر وأن،  الوطن عن خماطر التقسيم وأبعادبرفع احلصار 
 . )26( احلصار والتي بلغت مليون ونصف املليون شهيدأثناءمن تلك التي قدمها 

والرد عىل اهلجوم ، هتيئة املستلزمات الكفيلة بالدفاع عن قراراته الوطنية املستقلة  •
 عن توفري املوارد البديلة عن مورد النفط لضامن تقليص فضال، العسكري املحتمل 

 .)27( ًأحيانا سلطة أو وصاية دولية أية بأرسع وقت ممكن بعيدا عن معاناته
 .)28( العربية من مضامني اجيابية واألمةاالقتداء بام انطوى عليه تاريخ العراق  •
يفيض  بوصفه طريقا الدعم قرارات القيادة يف رفض املنهج الذي تتبعه اللجنة اخلاصة  •

وسلوك السبيل الذي حدده الرئيس صدام حسني بقوله يف االجتامع ، معاناته إهناء إىل
 مواجهة أو احلياة بعز أما() 9/11(املشرتك ملجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق يوم 

 . )29()كل االحتامالت
 

 )ت(تأكيد رشعية مواقف العراق   - أ
مرشوعة اختذها العراق قرارات التي  القرارات بأن خطابات الصحف الثالث أكدت

 األمم متثل حقا سياديا لدولة مستقلة وعضو يف هيئة )30( ومنطقياوأخالقياقانونيا 
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يات  الشعب العراقي التي عربت عنها توصإلرادةفضال عن كوهنا استجابة  ،)31(املتحدة
 واألعرافالقرارات اختذت يف حدود القوانني  أن ذلك  ،)32(ممثليه يف املجلس الوطني

 من قرارات ألي ال تشكل خرقا فإهناوبالتايل ،  املتحدة األممالدولية ويف مقدمتها ميثاق 
املجلس مل حيدد إذ أن ، بل تعديل اخللل يف تنفيذها من اللجنة اخلاصة ، )33( األمنجملس 
يكونوا من  أن بل اكتفى،  العدد املطلوب من كل جنسية أواته جنسيات املفتشني يف قرار

 . )34(جنسيات خمتلفة 
 اختاذ قراراته تلك والتي ال تعني معاداته إىلالعراق اضطر  أن حت اخلطاباتضوأو

 أو بدليل حسن تعامله معهم سواء يف اللجنة اخلاصة األمريكيةللمفتشني بسبب جنسيتهم 
 التخريبية والتجسسية املعادية للعراق أعامهلمولكنه ضد ، تيش طوال املدة املاضيةفرق التف

 يف u2منع حتليق طائرة  أن كام. )35(والتي جتاوزت حدود مهمتهم الدولية التي كلفوا هبا
بسبب قيام هذه الطائرة بالتجسس عليه من خالل تصوير ، دفاعيا إجراء جاء أجوائه

 بتصويرها لكي يتسنى هلا تدمريها حني تقرر األمريكية الدفاع املواقع التي ترغب وزارة
 .)36(ذلك 

 اختاذ إىل التي دفعته األسبابمجلت يف معرض تأكيدها لرشعية موقف العراق أو
 :)37(آليت اقراراته ب

 مواقف أية األمنحيث مل يتخذ جملس ، فقدان الثقة بعدالة املؤسسات الدولية ونزاهتها •
 من ست سنوات أكثراملعاناة التي يتعرض هلا الشعب العراقي طيلة  إزاءعادلة وجادة 
  .ونصف السنة

واختاذها مواقف معادية متمثلة  ، مع العراقاعدم حيادية الواليات املتحدة يف تعامله •
 التي تستهدف )االحتواء املزدوج(وممارستها سياسة ، بسعيها لتغيري النظام الوطني فيه

ف نواياها بعدم رفع احلصار حتى لو نفذ العراق مجيع فضال عن كش، تدمري العراق
 .األمنقرارات جملس 

نتيجة ، ي منهام حتديد سقف زمني ألأو ختفيفه أو رفع احلصار إمكانيةيأس العراق من  •
 .هيمنة الواليات املتحدة عىل اللجنة اخلاصة
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 بتخفيف احلصار يف حالة اعرتافه بدولة، عدم بر بعض الدول بوعودها للعراق •
 .)715(وقبوله بقرار املراقبة املستقبلية ، الكويت 

 . أمد احلصارإطالة استفزازية من شأهنا ألعاملممارسة فرق التفتيش  •
وعرضه ،  تشكيل فرق تفتيش متوازنة كاقرتاحهرفض البدائل التي قدمها العراق  •

 غراضإل األمريكية u2 بدال عن طائرة أمريكية غري ًأحيانا أواستخدام طائرة عراقية 
 .اللجنة اخلاصة

 أن القانون الدويل جييز للعراق ممارسة حقه يف أن عىل ضوء ذلك وجدت اخلطابات
 برفع األمل أي )الضوء يف هناية النفق(وجتعله يرى ، يسلك الطرق التي حتفظ له كرامته 

 وانه بخاصة،  الوطنية والتعامل املتكافئ مع املجتمع الدويل إرادته إىلباالستناد ، احلصار 
 . )38(األمننفذ التزاماته كافة بموجب قرارات جملس 

 )ن(تفنيد ادعاءات اخلصم   -ب
 من خالل تفنيد االدعاءات املعادية للعراق سواء تلك التي روجتها االجتاهجتسد هذا 

 هتديد العراق ألمن العامل ومستقبله كادعاءات،  رئيس اللجنة اخلاصة أوالواليات املتحدة 
، ونيته باهلجوم العسكري عىل دولتي الكويت والسعودية ، واحد والعرشينيف القرن ال
 مواد يمكن استخدامها يف صناعة هذه إنتاجوقدرته عىل ،  دمار شاملأسلحة وإخفائه
،  فرق التفتيش إلعاملوعرقلته املتعمدة ،  الشعور باملسؤوليةإىلوافتقاره  ، األسلحة

 أن وتأكيد الواليات املتحدة ،األمنرارات جملس وخرقه للقانون الدويل وعدم تطبيقه لق
 األزمةوتظاهرها باحلرص عىل تسوية ،  املتحدة وليست معهاواألمم بني العراق األزمة

خالفها مع احلكومة العراقية وليس مع الشعب  أن واالدعاء، بالطرق الدبلوماسية
 إزاء مواقفهم  غري منقسمني يفاألمن جملس أعضاء بأنفضال عن تأكيدها ، العراقي
  .العراق

االدعاء بتهديد العراق ألمن العامل ال ينم  أن  اخلطاباتأوضحت :فعىل سبيل املثال
 هبا أراد وإنام،  بحقيقة القدرات التسليحية العراقيةكلينتونعن عدم معرفة الرئيس 
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فضال ، بتحركاته العسكرية األمريكي الرأي العام وإقناعاحلصول عىل دعم الكونغرس 
وبالتايل احلصول ،  اخلليج العريب من العراق وأقطار واليابان أوربا خوف دول إثارة عن

 .)39(عىل موافقتهم بتمويل تلك التحركات
 لقيام العراق )الدوافع والنوايا واملسوغات والظروف املؤاتية( انتفاء أكدتكام 

 وأن، )40( دولة وبخاصة الدول اخلليجيةأي الدخول يف معركة مع أوبتحرك عسكري 
منع  ورضورة،  دمار شاملأسلحةالواليات املتحدة بتحذيرها العامل من حيازة العراق 

 عىل الرغم من عدم ،)تقصد األيادي العراقية( )األيادي اخلطأ(وقوعها حتت سيطرة 
 الستخدام هذه )األيادي الصحيحة( أن  تريد القولأنامك ، إنتاجها القدرة عىل أو امتالكها
خصم العراق يف هذه إىل أن  وأشارت .)41( والصهيونيةاألمريكية األيادي هي األسلحة
جتعل  أن التي حاولت،بل الواليات املتحدة  ،األمن جملس أو املتحدة األمم ليست األزمة

وذلك للتنصل من ، )42( املتحدةاألمموكأنه جماهبة مع ) 1134(رفض العراق للقرار
 بأنحياء واإل، عية دولية لرفض مطالب العراق رشوإجياد، األزمةمسؤوليتها عن تصعيد 

وحث ، أمريكا وليس خيارا األمن املتحدة وجملس األمم العسكري يمثل خيار اخليار
 .)43( قرارات جديدة ضد العراق إصدار عىل األمنجملس 
 بعمل عسكري ضد العراق كام تقول اخلطابات مل األمريكية اإلدارة تريث قيام إن

بل تظاهرا ،  بالطرق الدبلوماسية األزمةا نامجا عن الرغبة يف تسوية يكن موقفا موضوعي
 القيام بأنشعورا منها ،  اجلهد الدبلومايس الوقت الكايف يف مساعيه إعطاءباحلرص عىل 

 . )44( كبريةوإعالمية وأخالقيةبعمل عسكري يكبدها خسارة سياسية 
 وصفت إذ، عراقي وضد قيادته  مع الشعب البأهناكام فندت ادعاء الواليات املتحدة 

 بأنه ، )شخصنة الرصاع(ـ هذا االدعاء الذي يطلق عليه عىل وفق املفاهيم السياسية ب
  احلربأثناء والسيام أثبتتالتجربة  أن  ذلك)األطفالنكتة سخيفة يرفض سامعها حتى (

حلاقا إ ثرهاوأك العربية عىل مر احلقب التارخيية األمة أعداءالواليات املتحدة من ألد أن 
  .)45(كلينتونوبخاصة خالل واليتي الرئيسني بوش و،  بالشعب العريب لألذى

 ،وكشفت اخلطابات يف معرض تفنيدها الدعاء بتلر القائل بخرق العراق للقانون الدويل
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 القانون الدويل عندما )ماديا(العراق خرق  أن  الواليات املتحدة لبتلر بالزعمإحياءعن 
اجلاسوسني ( :أمثال العاملني يف اللجنة اخلاصة األمريكينياملفتشني رفض التعامل مع 

 .)46()تشارلز دوليفر وسكوت ريرت
 بأنه )1137( والسيام بعد صدور القرار رقم األمنووصفت االدعاء بوحدة جملس 

وانه مل يتوحد سوى يف  ، األزمةحماولة للتغطية عىل انقسام املجلس بشأن العديد من قضايا 
 .)47( العراق بالرتاجع عن قراره بطرد املفتشنيمطالبة

للواليات املتحدة قدرة ، )أكاذيبحمض (هذه االدعاءات إىل أن وخلصت اخلطابات 
 متطورة ذات خربة كبرية يف تلفيق إعالمية متلك وسائل وأهنابخاصة ، عىل تروجيها 

 يمنح )اغاميتذرائعي بر (تعمل وفق منهج،  عىل الدول واحلكومات والقادة األكاذيب
ّ وذكرت اخلطابات ، الغاية املنشودةإىل كانت توصل إذا وسيلة أيةاملرشوعية الستخدام 

 رشكات إحدى أنتجتهاالتي ) نرية الصباح( الطفلة ألكذوبةباستخدام الواليات املتحدة 
 األمريكينيوذلك لتضليل وتعبئة الكونغرس والرأي العام  ، األمريكيةالعالقات العامة 

أبنت  زعمت نرية إذ ، احلرب ضد العراقإعالن تؤيد قرار أكثرية احلصول عىل بغية
 األطفال رأت جنودا عراقيني ينتزعون أهناالسفري الكويتي يف واشنطن وهي تبكي 

 التي باألكذوبةّكام ذكرت ، )48(األرض إىلالكويتيني اخلدج من احلاضنات ويلقون هبم 
 األقامرالصور التي التقطتها  أن 1991آب عام ادعت فيها الواليات املتحدة يف شهر 

 إلثارةوذلك ،  السعوديةاألرايضالقوات العراقية تنوي اهلجوم عىل  أن الصناعية تفيد
هم حتت ذريعة أراضي يف األمريكيةوتسويغ حشد القوات ، خماوف الساسة السعوديني

اخلليج العريب  أقطار إرغامفضال عن ، محاية اململكة من هجوم عسكري عراقي وشيك 
 . )49(عىل متويل نفقات عملياهتا العسكرية 

 

 )ث( اللجنة اخلاصة إجراءات ال رشعية إبراز  - أ
قام به رئيس اللجنة اخلاصة وفرق   بعض مااالجتاهاستعرضت اخلطابات يف هذا 
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كقيام فرق التفتيش بالتجسس عىل   ،األمنارات جملس عامل تتعارض مع قرأالتفتيش من 
 الذين يعمل بعضهم كام األمريكينيالعراق حلساب الواليات املتحدة بوساطة املفتشني 

 األزماتوافتعال ، )50( كالعقيد سكوت ريرتاألمريكيةتقول اخلطابات يف املخابرات 
 وثائق ال صلة هلا بالقسم والبحث عن ، )الشكوك واالهتامات االفرتاضية(القائمة عىل 

وانتهاك سيادة العراق وأمنه الوطني من خالل حماوالت ، )51()687(من القرار ) ج(
وتعد من شواغل العراق ،  مواقع ال تندرج ضمن مهامت اللجنة اخلاصة إىلالدخول 

والتعامل االستفزازي مع ، )52( القرص اجلمهوريإىلالسيادية واألمنية كطلب الدخول 
 العراقية املختصة والذي استشهدت خطابات صحيفة القادسية لبيانه بام قاله اجلهات

الذين وصفوا  ، األمريكية اإلخبارية C.N.Nبعض الدبلوماسيني الغربيني يف بغداد لشبكة 
 . )53()اإلحساسباخلشونة وعدم ( األمريكانتعامل املفتشني 

يقاف عمليات إ ككام استعرضت السلوك السيايس الذي قام به رئيس اللجنة
واستئناف تلك العمليات  ،األمريكينيالتفتيش حني قرر العراق عدم التعامل مع املفتشني 

 لفرق التفتيش بمغادرة مواقع األوامر وإصدار، )1134(رفض العراق القرار أن ثانية بعد
  .)54( من دخوهلااألمريكينيعملها عندما قامت اجلهات العراقية املختصة بمنع املفتشني 

 األمنوركزت اخلطابات عىل جتاوز بتلر لصالحياته عندما استخدم سلطات جملس 
 بأنعىل الرغم من معرفته ، ليقرر سحب املفتشني من العراق دون استشارة املجلس بذلك 

، )687(من القرار ) ج( تطبيق القسم ألجلنشئت بقرار من املجلس أاللجنة اخلاصة 
 املتحدة يعد اجلهة الوحيدة التي متلك البت األمم مليثاق  وطبقا) املجلسأي (فإنهوبالتايل 

،  يف العراق إبقائهم أوبام يف ذلك سحب املفتشني ، يف عمل اللجنة اخلاصة ومستقبلها 
  :)55(اآلتية األهداف بقراره هذا حتديد أرادبتلر  أن مبينة

 . غري قابلة للحل السيايسبأهنا واإلحياء األزمةتصعيد  •
 . دمار شاملأسلحة بإنتاجوجود املفتشني الهتام العراق استثامر عدم  •
 . جتاه العراقأهدافهامر واقع يمكن للواليات املتحدة استخدامه لتنفيذ أخلق  •
  .التمهيد الستخدام اخليار العسكري •



 269  
 

 

 العراقية األجواء يف u2 حتليق الطائرة باستئنافقراره إىل أن بينام ذهبت اخلطابات 
 إىليرمي ، )10/11( لألزمة يف يوم األمنعد مناقشات جملس قبل عرش ساعات من مو

 :)56(اآلتية األهدافحتقيق 
 .  تدمريهااألمريكيةالتقاط صور جديدة ملواقع عراقية لكي يتسنى للقوات  •
  . النار عليهاإطالق أو الطائرة إسقاطتوفري غطاء دويل للهجوم عىل العراق يف حالة  •
 .األمنناقشات جملس حماولة تفجري املوقف قبل بدء م •

 التي قام هبا بتلر بشأن نقل اإلثارة بإجيازبل تناولت ، مل تكتف اخلطابات بذلك 
 أعطى بالشكل الذي أخرى مواقع إىلالعراق بعض معدات مصانعه اخلاضعة للرقابة 

، )57( قرارات ضد العراقإلصدار األمنللواليات املتحدة ذريعة للضغط عىل جملس 
 بغية عدم األمن جملس إىللعراق مع اللجنة اخلاصة يف تقاريره املقدمة  لتعاون اوإنكاره

ل  سالبإفراغ(عىل الرغم من اعرتافه يف تقرير سابق  ، األسلحة موضوع ملفات إهناء
 هبا أدىل التي )التحريضية(فضال عن ترصحياته ، )58( عىل حد تعبريه) العراقيةاألسلحة
 األمن جملس إثارةوالتي حاول فيها  ، األمريكيتني اإلخباريتني C.N.N و A.B.Cلشبكتي 

 . )59( يتحدى املجلس بأنهمن خالل اهتام العراق 
رئيس اللجنة اخلاصة وفرق التفتيش قد إىل أن  ذلك توصلت اخلطابات إىلاستنادا 

 مهمة إىلوحوال مهمتهام الفنية  ،األمنجتاوزا صالحياهتام املحددة يف قرارات جملس 
 .)60( املعادية للعراق األمريكيةق مع املواقف سياسية تتواف

 ) غ( اخلصم أفعال بيان ردود  -ب
 الواليات املتحدة السياسية أفعال من خالل بيان اخلطابات لردود االجتاهظهر هذا 

 احلصار لن يرفع عن بأن) 14/11( يوم كلينتونكترصيح الرئيس  ، واإلعالميةوالعسكرية 
 بعدم رفع احلصار أولربايتوتأكيد مادلني ، )61(ام الوطني فيه بعد تغيري النظإالالعراق 

والتهديدات والتوعدات التي ، )62( مجيعهااألمنحتى لو نفذ العراق قرارات جملس 
 العراق عىل الرتاجع عن إلجبار كوليم كوهني اآلخرون األمريكيونأطلقها املسؤولون 

 العراق إبالغ املتحدة األمم يف  طلب ريتشاردسون من السفراء العربإذ، )63(قراراته
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 حامالت كإرسالكل ذلك تزامن مع حتشدات عسكرية ، )64(بالتهديدات العسكرية
 املواقع القريبة واملحيطة إىل وغريها من املعدات B52الطائرات والسفن احلربية وقاذفات 

 . )65(بالعراق
اتبعتها الواليات  التي )الضغط واالبتزاز واملساومة( أساليبوركزت اخلطابات عىل 

 عىل قبول موقفها دون االهتامم إلرغامها األمن يف جملس األعضاءاملتحدة مع الدول 
 هلذا كلينتون االجتامع الذي خصصه الرئيس إىلمشرية ، )66( العاماألمنيبنتائج مهمة بعثة 

 وريتشاردسون أولربايت بحضور األمريكي القومي األمن جملس أعضاءالغرض مع 
حيث تم التأكيد برضورة فرض  ، املشرتكةاألركانخابرات املركزية ورئيس هيئة ومدير امل

وبحث ما أسموه  ، u2 حتليق الطائرة وإعادة قرار بعودة املفتشني إلصدارموقف متشدد 
 الفرصة إتاحةوعدم ، بإسقاطهاخيار الرد العسكري يف حالة تنفيذ العراق لتهديداته 

 مسألة تنفيذ وإقصاء،  بال هنايةاألسلحةوضوع ملفات  موإبقاء، )67(للحوار مع العراق
وهو ما حدث عندما  ، إضافيةوفرض عقوبات  ، األمنمن مناقشات جملس ) 22(الفقرة 

واحلصول عىل تفويضات دولية ، ) 68) (1137(و ) 1134( قراريه األمنأصدر جملس 
  .)69(جتيز استخدام القوة ضد العراق
 األزمة أن  واسعة لتأكيدإعالميةلواليات املتحدة بحملة كام تناولت اخلطابات قيام ا

 العام كويف عنان األمنيوحتريضها عىل ، )70(مم املتحدة بني العراق واألوإنام، ليست معها 
مولية اهتامما ، )71( مواقف العراقإزاء املرونة إبداءعدهتا نوعا من ، بغداد إىلرساله بعثة إل

 هبا الواليات املتحدة التعتيم عىل حقائق أرادت التي )يةاملحاوالت التضليل( إىلملحوظا 
 األعضاء انشقاق بني الدول أحداثكتظاهرها بالتعقل والصرب واحلرص عىل عدم ، األزمة

فضال عن استخدامها ، )72( واالدعاء بتأجيل استخدام اخليار العسكرياألمنيف جملس 
مع اجلهود الدبلوماسية والسياسية املتزامن للتهديدات العسكرية مع ادعائها بالتجاوب 

، )تكتيكني متالزمني طارئني(التي وجدت صحيفة الثورة فيهام  ، )73(األزمةالحتواء 
 الواليات املتحدة جتاري رغبته يف استخدام بأنهيام املجتمع الدويل إ إىل أوهلامهيدف 

 التهيئة إىل )الضغط العسكري(بينام هيدف الثاين  ، األزمةالطرق الدبلوماسية لتسوية 
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 بأهنا األمريكية األفعال تناقض ردود اإلطار وفرست يف هذا .املسبقة للعمل العسكري
  :نامجة عن سببني

 نتيجة مفاجآت املوقف العراقي املتمثلة يف األمريكية اإلدارة ارتباك إىليعود وهلام أ
  :)74(اآليت 

  . يف وقت غري متوقعاألزمةقيام  •
  .للواليات املتحدةمباغتة القرار العراقي  •
  .تالحم املوقف الداخيل يف العراق •
  . مع مطالب العراقواألجنبيتعاطف املوقف العريب  •
وتفضيل استخدام الطرق الدبلوماسية ، الرفض الدويل الستخدام القوة ضد العراق •

  .األزمةوالسياسية لتسوية 
  :)75(إىل اهلادفة مريكيةاأل املستخدمة خلدمة االسرتاتيجية )بالتكتيكات(ثانيهام ويرتبط 

 ).التمويه والتشويش والتضليل(رباك العراق من خالل إ •
  . استنتاجات صحيحةإىلاحليلولة دون وصول القيادة العراقية  •
  . احلرب النفسيةإطارالتأثري عىل املعنويات يف  •

 عضأعادت الواليات املتحدة النظر يف ب،  هذين السببني كام تقول اخلطاباتإىلاستنادا 
  جديدة خلدمة اسرتاتيجية مرسومة عىل ضوء متغريات)تكتيكات( مؤقتا لصالح )تكتيكاهتا(

 االسرتاتيجية التي سارت عليها الواليات املتحدة ملواجهة وأنخصوصا ، األزمةهذه 
  :)76( رئيسيني أساسني كانت قائمة عىل األزمةالتحركات العراقية يف املدة السابقة هلذه 

 . تشدد العقوبات عليهاألمن قرارات رسيعة من جملس صداربإقمع العراق  •
  . بدون غطاءأوتوجيه رضبات عسكرية رسيعة ضد العراق حتت غطاء دويل  •

 

 عية اللجنة اخلاصةوقد ورد من خالل تأكيد تب،  يف املرتبة السادسةاالجتاهجاء تسلسل هذا 
 باملخابرات األمريكيني فرقها وأعضاءوارتباط رئيسها ، األمريكيةللواليات املتحدة 
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 املامطلة والتسويف ذاهتا التي تستخدمها الواليات ألساليبوانقيادها ، األمريكية املركزية
، تحدة املاألمموعدم التزامها بتنفيذ املهامت املكلفة هبا من ، )77(املتحدة ضد العراق

 من أعضاؤها حتول إذ، )78(األمريكيةوممارسة عمل استخباري لصالح سياسة احلكومة 
موظفني دوليني يفرتض اتسام عملهم باحلياد و املوضوعية والنزاهة وااللتزام بمبدأ حسن 

يوجهون االهتامات للعراق ، )79( العسكريةوأجهزهتا جواسيس حلكومة بالدهم إىل، النية
  .)80( بينه وبني اللجنة اخلاصة بناء عىل توجيهات حكومتهماتاألزمويفتعلون 

 بمواقف سلفه ايكيوس من زاوية خدمة األزمةوشبهت اخلطابات مواقف بتلر من 
 األمريكيةواستخدامه لألساليب  ، األمريكية للمواقف واإلعالميةنشاطاته السياسية 

 املتحدة ضد واألمم مناألكالتحدث عوضا عن جملس  ، األزمةنفسها يف التعامل مع 
 باختياره توقيتا حرجا األمريكيمستدلة عىل عدم حياديته وخضوعه للنفوذ ، )81(العراق

 ينسق أعامله مع بأنهبام يعزز القناعة ،  يف األجواء العراقيةu2الستئناف حتليق الطائرة 
يس  كالرئاألمريكياجلانب إىل أن وبذلك خلصت ، الواليات املتحدة وينفذ طلباهتا

 القومي ووزارة اخلارجية عىل علم مفصل بام تم تدمريه من األمن وجملس كلينتون
  .)82(القدرات التسليحية العراقية

 

 ) أ( فضح نوايا اخلصم   -أ
،  اسرتاتيجيةوأخرىا مرحلية هناك أهداف أن  عىلاالجتاهأمجعت اخلطابات يف هذا 

 األهدافومتثلت  ، األزمة حتقيقها جراء تصعيدها هلذه األمريكيةتبغي الواليات املتحدة 
  :)83(املرحلية بام يأيت

  .عدم السامح للعراق برشح قضيته للعامل •
  . الدمار الشاملأسلحة ملفات إغالقاحليلولة دون  •
 .القيام هبجوم عسكري •
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 :)84(فها االسرتاتيجية باآليتبينام متثلت أهدا
 . أمد احلصارإطالة •
 .االستيالء عىل ثروات العراق النفطية واستعباد شعبه •

 بأن كلينتون األمريكيوقد استدلت اخلطابات عىل تلك النوايا باعرتاف الرئيس 
  .)85( تغري نظام احلكم الوطني فيهإذا إالبالده لن توافق عىل رفع احلصار 

 )ز( املتحدة األممالعراق مع ب ـ تأكيد تعاون 
 قرارات )جلميع( تطبيق العراق إىل اخلطابات إشارة من خالل االجتاهاتضح هذا 

 وقف التعامل باستثناء املتحدة واللجنة اخلاصة األمموتعاونه مع ،  الدويل األمنجملس 
 ونقلت ،)86( املجال لفرق التفتيش النجاز مهامهتاوإفساحه ، األمريكيةمع حاميل اجلنسية 

عن رئيس اللجنة اخلاصة السابق واحلايل ايكيوس وبتلر اعرتافهام بتعاون العراق وتنفيذه 
 يف شهر األمن جملس إىل بتلر يف تقريره املقدم أكد :فعىل سبيل املثال، )87(ألغلب التزاماته

 إشارةفضال عن  ، ) الصاروخية والكيمياويةاألسلحةفراغ سلة ( 1997 األولترشين 
 إىل،  النووية األسلحة خلو العراق من إىلبلكس املدير العام لوكالة الطاقة الذرية هانز 

  .)88(جانب التقرير املفصل الذي قدمه العراق عن أسلحته البايولوجية
،  مهامهتا  جلهود اللجنة اخلاصة ملا أحرزته من تقدم يف تنفيذاألمنوأوردت تثمني جملس 

قدم العراق  أن مؤكدة، )89(تعاون العراق مع اللجنة إىل إشارةوالذي يعني يف جوهره 
تقديمه   مما جيب عليهأكثرخالل مدة عملها يف العراق والبالغة ست سنوات ونصف السنة 

 .)90( مصادرهتاأو حتييدها أو واملعامل واألجهزة واملعدات األسلحةكتدمري العديد من ،
 مع )ناء والعقالين واملستمراالجيايب والب(واستدلت اخلطابات عىل تعاون العراق 

 . )91( العام ومباحثاته معها األمني بأستقباله الودي لبعثة األمن املتحدة وجملس األمم
 

 واستهانت خطاباته بالتهديدات،  باملرتبة الثامنة عىل سلم االجتاهات االجتاهحظي هذا 
الواليات املتحدة غري قادرة عىل شن هجوم واسع وملدة  أن لتوقا ، األمريكيةالعسكرية 
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 أن ال يعدووذلك الن هجومها املحتمل  ، 1991طويلة مماثل هلجوماهتا العسكرية يف عام 
 الذي ،)92()الرجعات الثالث( صاروخي شبيها هبجوم أويكون سوى هجوم جوي 

 تغيري الوضع أوعىل هتديد  والدمار يف أماكن معينة دون قدرته األذى إحلاق بإمكانه
، )93( التخيل عن مطالبها أو قيادته عىل الرتاجع عن قراراهتا إرغام أوالسيايس يف العراق 

  .)94()اإليذاء بوظيفة إالبزحف بري ال تقوم   مل تقرتنإذاالرضبات اجلوية ( أن ذلك
 يثري قلقه أو استخدامها مل يعد خييف العراق أوالتهديد بالقوة العسكرية  أن وأكدت

 استخدمت الواليات املتحدة القوة ضده اربع إذ، العتياده عليه ومعايشته اليومية له 
 .)95(األمنثالث منها دون حصوهلا عىل موافقة جملس ، مرات خالل ست سنوات 

 التي األسلحة عن طريق استخدام القوة بانواع األهدافوذكرت لبيان عدم حتقيق 
حيث استخدمت ضده  ، 1991 عملياهتا العسكرية عام أثناءة استخدمتها الواليات املتحد

،  السابقني كانت عازمة عىل استخدامه ضد االحتاد السوفيتي وحلف وارشو  مااألسلحةمن 
 عليه وألقت ، أمريكي جندي ألف) 500( جندي بضمنهم ألف) 600(وجندت له حويل 

 عىل اليابان ألقيتالتي ابل قنابل ذرية من حجم تلك القن) 8(من املتفجرات ما يعادل 
 وعزت اخلطابات جتنب الواليات املتحدة لشن هجوم .)96( احلرب العاملية الثانيةأثناء

 النار بعد مرور إطالق وقف إىل التي دفعت الرئيس بوش األسبابواسع النطاق لذات 
ئه مبالغ وعجزها عن متويله القتضا) 28/2/1991(ثالثة أيام عىل اندالع املعركة الربية يف 

فضال عن تعميقه ، يوافق الكونغرس عليها لوجود عجز يف امليزانية  أن كبرية ال يمكن
 .)97(وزيادة دعمه ملواقف العراق عربيا ودوليا ، أمريكالعزلة 
 

  خالل تأكيد السامتوبدا من، يف املرتبة التاسعة عىل سلم االجتاهات) ف (االجتاهوقع 
 أشارت إذا ، األزمة هلذه إدارهتا أثناءالتي حتلت هبا القيادة العراقية والنتائج التي حققتها 

اتسمت بصربها وتوازهنا ، هذه القيادة التي يقف يف مقدمتها الرئيس صدام حسني إىل أن 
ضوحها يف رشح  احلازمة وقوة حجتها وووإرادهتايامهنا العميق بقضيتها وفكرها النري إو

 .)98( واعتامدها عىل احلسابات العلمية والدقيقةاألزمات إدارةمواقفها وحسن تقديرها لكيفية 
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ن حسابات السيد الرئيس القائد بصفته قائدا إ(وقالت اجلمهورية هبذا الصدد 
 رغم كل تقدمها أمريكا حسابات وأن،%) 100(اسرتاتيجيا ومفكرا كبريا صحيحة 

مستشهدة عىل قوهلا هذا بتعليق لغسان ، )99().....%)100(دي خاطئة التكنولوجي واملا
 القيادة إدارة بأنلقد اعرتف العامل والعرب ( مونت كارلو قال فيه إذاعةسالمة بثته 

،  وبريطانيا لألزمة أمريكا إدارةبعكس ، العراقية لالزمة كان عقالنيا وناجحا ومتفوقا 
 .)100()والتناقضحيث سيطر عليهام التخبط واالنفعال 

  :)101( العراق لألزمة بام يأيت إدارةوأمجلت اخلطابات النتائج التي حققتها 
 .األزمة اتفاق لتسوية إىل خطة عراقية إىلتوصل العراق وروسيا باالستناد  •
 احلوار أسلوب إىلوالدعوة ،  استخدام القوة العسكرية بإدانةقناع أغلب دول العامل إ •

 .األزمةلتسوية 
، فضال عن استقاللية قراره الوطني  ، اآلخر العراق وثباهتا للطرف إرادةد قوة تأكي •

 .ومتاسك جبهته الداخلية
 .كسب التأييد الرسمي واجلامهريي ملواقف العراق ومطالبه عربيا ودوليا •
 األمن الواليات املتحدة جملس إجبار الغريب والسيام بعد اإلعالمياخرتاق احلصار  •

  .سيد طارق عزيز برشح موقف العراق يف اجتامعاتهعىل عدم السامح لل
  .ودورها يف اللجنة اخلاصة، فضح موقف الواليات املتحدة من موضوع احلصار  •

االنتصار السيايس (وأعلت اخلطابات من شأن النتائج املتحققة عندما وصفتها بـ 
، العراق  آخذة باحلسبان ظروف احلصار التي يمر هبا )والدبلومايس الكبري والباهر

 .)102(وهيمنة الواليات املتحدة عىل املؤسسات الدولية ، وتفكك الوضع السيايس العريب 
 

وقد وسمت خطاباته قراري ،  املرتبة العارشة عىل سلم االجتاهات االجتاهنال هذا 
،  حوار مع العراق إجراءجلس ورفض امل، ) 1137(و ) 1134( املرقمني األمنجملس 

القرار  أن  اخلطاباتأكدت :فعىل سبيل املثال،  املتحدة والقانون الدويل األممبخرق ميثاق 
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 املتحدة التي تقول األمممن ميثاق ) 27(من املادة ) 3(خمالف لنص الفقرة ) 1134(
) 9(وافقة  بم)اإلجرائية غري أي( كافة األخرى يف املسائل األمنتصدر قرارات جملس (

وبذلك يكون القرار  ،)103() متفقةالدائمني األعضاءمن أعضائه تكون من بينهم أصوات 
فضال عن عدم دقته ، )104(غري رشعي المتناع روسيا وفرنسا والصني عن التصويت 

يف ، من بينها جتاهله لتعاون العراق مع اللجنة اخلاصة ، النطوائه عىل مغالطات واضحة 
 متسائلة كيف أمكن للجنة،  فيه التقدم الذي أحرزته اللجنة يف عملها الوقت الذي يثمن

 حترز تقدما دون تعاون العراق؟ أن 
 عن راالنتظا صياغة نصوص القرار استهدفت رصف بأنوأجابت عىل تساؤهلا 

وبخاصة تنفيذه للفقرات من  ،األمنتطبيق العراق اللتزاماته عىل وفق قرارات جملس 
 بخصوص طلب العراق أما .)105()687(من القرار ) ج( القسم الواردة يف) 13- 8(

رفض املجلس االستامع لوجهة نظر إىل أن أشارت اخلطابات  ، األمناحلوار مع جملس 
 أن ذلك،  املتحدة األمميشكل خرقا مليثاق ، العراق يف قضية يعدها املجلس نفسه خطرية 
 املتحدة التي ينص عليها مماأل يف األعضاءطلب احلوار حق رشعي من حقوق الدول 

 .)106(ميثاقها
وعدت طلب املجلس من العراق الرتاجع عن قراراته كرشط مسبق للحوار معه 

 بقراراته املتعلقة األمنالعراق مل يفاجئ جملس أن :  عديدة منهاألسبابطلبا خاطئا 
، حياهتا قيامها جتاوز اللجنة اخلاصة حلدود صالأسباب القائمة والتي من أبرز باألزمة

 عام إىلبل تعود بداياهتا ، مل تكن وليدة اللحظة التي تفجرت هبا األزمة هذه وأنبخاصة 
 بتفاصيلها األمن الدائمني يف جملس األعضاء مجيع بإعالمقام خالهلا العراق  ، 1994

يتخذ املجلس  أن  لقاءات ثنائية مبارشة دونأوبصورة رسمية عن طريق خماطبات مكتوبة 
 .)107(ك بذلإجراء
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 )ح( باملوقف اجلامهريي اإلشادة  - أ
 باملواقف اجلامهريية العراقية والعربية املساندة اإلشادة عىل االجتاهانطوى هذا 

عمت مجيع حمافظات العراق وبعض  التظاهرات التي :ملطالب العراق ومواقفه التي منها
واعتصام بعض املواطنني العراقيني يف القصور الرئاسية واملنشآت ، العواصم العربية 

 تنظيم حزب البعث العريب أعضاءوالدور الذي أداه ، )108 (الصناعية كدروع برشية
 فعىل .)109( داخل البلد واألمنوحفظهم للنظام ، االشرتاكي يف توعية اجلامهري وتعبتها

ن إ( قوهلم األمريكيني نقلت صحيفة القادسية عن بعض املحللني السياسيني :سبيل املثال
احلشد العراقي اجلامهريي لصالح موقف القيادة العراقية قد أربك خطط املخططني 

 .)110()ووضعهم يف زاوية حرجة ، األمريكاناالسرتاتيجيني السياسيني والعسكريني 
 ) ذ( املتحدة األممة  من شأن هيئاإلقالل  -ب

 املتحدة واألجهزة التابعة هلا ويف مقدمتها األمم تأثر االجتاه خطابات هذا أكدت
مما جعل املنظمة ،  بالضغوط املختلفة التي متارسها الواليات املتحدة ضدهااألمنجملس 

 ىلإ وحوهلا إرادهتابشكل أفقدها هويتها الديمقراطية وسلبها ، الدولية خاضعة هليمنتها 
 قانوهنا هو قانون وأن، هيئة ال ديمقراطية يف تركيبها وسلوكها ومزدوجة يف معايريها(

 املتحدة وروح ميثاقها وعن األممهنا أبعد ما تكون عن مبادئ إو ،القوة ال قانون احلق
 .)111() والنزاهةواإلنصافمعاين العدالة 

 و )طي الدويلالرش(بـ   حد وصفهإىل األمنووصلت استهانة اخلطابات بمجلس 
 :وقد أوردت أمثلة عديدة توضح هذا اجلانب منها ، )112()األمريكيةالشعبة يف اخلارجية (

 رغم أمريكي املتحدة السابق عن منصبه بقرار األمم عام أمني الدكتور بطرس غايل إقصاء
 لكل موظفي إنذار بمثابة إقصاؤهوالذي جاء  ،األمندولة عضوا يف جملس ) 14(تأييد 
بأهنم سيلقون مصري غايل نفسه يف حال اعرتاضهم عىل سياسة الواليات ، املتحدة ماألم

 تعيني رئيس حمايد للجنة إمكانية فإنلذلك  ، الثانويةأواملتحدة سواء يف القضايا الرئيسة 
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 اإلرهاب( العام كويف عنان نتيجة األمنيوكذلك اضطرار ، )113(اخلاصة أمر متعذر
 إىل، بعثته للعراق إرسالقالة نرشهتا صحيفة نيويورك تايمز عشية  املعرب عنه يف م)الدويل

 وجه إىل بدعوة السيد طارق عزيز لالستامع األمن جملس إىلالتنصل عن توجيه توصية 
 وليم كوهني يوم األمريكيفضال عن تأكيد وزير الدفاع ، )114(األزمةنظر العراق بشأن 

 لتوجيه األمنعىل تفويض حمدد من جملس  احلصول إىل بالده ليست بحاجة بأن) 11/11(
 .)115(رضبة عسكرية للعراق 

 )ع( سلميا األزمة االستعداد لتسوية إبداء  - ج
 عن طريق األزمة عن رغبة العراق واستعداده لتسوية االجتاهعربت خطابات هذا 

العراق أول من دعا ورحب  أن ذلك،ورفضه اخليار العسكري ،احلوار والدبلوماسية 
واستدلت عىل ذلك ، )116(األطرافاجلهود الدبلوماسية التي قام هبا خمتلف بجميع 
 نيويورك إىل السيد طارق عزيز وإيفادها،  العام األمني القيادة العراقية بعثة باستقبال
ولتأكيد هذا املوقف نقلت .)117(األمنوحضور مناقشات جملس ، باألمني العام لاللتقاء

ملجلس الوزراء يوم ) 38(ام حسني قوله يف اجللسة صحيفة القادسية عن الرئيس صد
 ما تيرس حل وإذا.. .األمريكية اإلدارةالعراق ال يسعى لالشتباك املسلح مع إن () 16/11(

 سنكون ، الدويل جتاه العراقاألمن تنفيذ التزامات جملس إىلعن طريق احلوار يوصل 
  .)118()سعداء

 

 )س( للمواجهة العسكرية االستعداد إبداء  - أ
 ملواجهة  من خالل تأكيد اخلطابات استعداد العراق العايل شعبا وقيادةاالجتاهورد هذا 

 .)119( اخليار العسكريإىلعىل الرغم من عدم سعيه ،  حمتمل أمريكي عمل عسكري أي
 أو حياة كريمة أما(مقولة الرئيس صدام حسني  باالستعداد هذا إليضاحستعانت او

 .)120()مواجهة كل االحتامالت
، وقللت اخلطابات من شأن اخلسائر العراقية املتوقع حدوثها جراء املواجهة العسكرية
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أهون بكثري من رضاوة معاناة الشعب ( بأهنا وصفتها خطابات صحيفة اجلمهورية إذ
تضحيات ( بأن :ات صحيفة الثورة مثاال عىل ذلكوأوردت خطاب ،)121( )العراقي اليومية

مل تزد عن  ، 1991العراق البرشية خالل الصفحة العسكرية من صفحات احلرب عام 
بينام بلغ شهداء العراق من جراء احلصار حوايل املليون وربع املليون ، عرشة آالف شهيد

 . )122()شهيد
 )ي(لعراق  الثالثة عىل اختاذ مواقف مساندة لاألطرافحث   -ب

 اختاذ مواقف مساندة للعراق يف مواجهة إىل العربية األقطار يف دعوة االجتاهتبني هذا 
ويف الوقت الذي اقترصت فيه دعوة خطابات صحيفة ، األزمةالواليات املتحدة يف هذه 

 إىلدعوة خطابات صحيفة اجلمهورية اجتهت  أن نجد،  اخلليجية فقطاألقطارالثورة عىل 
 اختاذ مواقف قومية مستقلة إىلوعموما دعت اخلطابات ، ن العربية دون متييز مجيع البلدا

لتأسيس موقف  ،)الواجب القومي(وعىل وفق ما يمليه ، األمريكيبعيدا عن التأثري 
 العربية منذ زمن طويل عىل الرغم من حاجتها املاسة األمةتضامني وثيق افتقدته 

 التهديدات إزاء اختاذ مواقف مماثلة إىل ستدفعه مساندة العراقإىل أن مشرية ، )123(إليه
 .)124(والتحديات التي تتعرض هلا البلدان العربية من دول عديدة

وتقدمها عىل املواقف  ،األزمةوأشادت بعض اخلطابات باملواقف التضامنية يف هذه 
 للحصول عىل غطاء عريب األمريكيةحباط املحاوالت إ السابقة ودورها يف األزماتيف 

مستشهدة بام قاله الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان رئيس دولة ، )125(للعدوان عليه
 ظبي أبو التي عقدت يف مدينة )مستقبل الوطن العريب(مارات العربية املتحدة يف ندوة اإل

 العرب سوى التضامن وجتاوز جراح أمام ال خيار بأن( 1997 عام األولأواخر ترشين 
 متطلبات أهمالتضامن العريب واملصاحلة العربية تعدان من  أن إىل إشارة يف )126()املايض

 .املرحلة الراهنة
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ھ 

 )ج( تفنيد احلمالت الدعائية املعادية  - أ
 اإلعالمسائل  من خالل تفنيد اخلطابات للحمالت التي قامت هبا واالجتاهظهر هذا 

) 1134( والربيطانية والصهيونية لتشويه مواقف العراق املتعلقة برفض القرار األمريكية
 .)127(األمريكية اإلدارةفضال عن مساندهتا ملواقف  ، األمريكيني تعامله مع املفتشني وإيقاف

 تداخل بني املوقف من احلصار أحداثوركزت عىل تلك احلمالت التي استهدفت 
 بشأن املوقف اصلاحلمن خالل استثامر اخلالف ، م واملوقف من طرد املفتشني بشكل عا
 التي يتمتع بعالقات جيدة األمن بني العراق والدول دائمة العضوية يف جملس األخري
 جتاهل هذه احلمالت للقناعة الدولية والسيام الروسية والفرنسية إىلمشرية ، معها

اخليار العسكري  أن أكدت آخرومن جانب . )128(اماتهوالصينية بتنفيذ العراق جلميع التز
 األمريكيةالصحف الرئيسية إال أن ،عىل الرغم من انه خيار الواليات املتحدة لوحدها 

 وبوكالة املخابرات املركزية األمريكية باإلدارةوالسيام تلك الصحف الوثيقة الصلة 
C.I.A اإلحياءحاولت ، تعبريها  كصحيفة الواشنطن بوست والنيويورك تايمز عىل حد 

 .)129( املتحدة األمم اخليار العسكري يمثل خيار بأنللرأي العام 
 )هـ( املتحدة األممتأكيد ال جدوى التعاون مع  -ب

 وتعاونه مع األمنتطبيق العراق لقرارات جملس  أن  عىلاالجتاهركزت خطابات هذا 
 ، املزيد من العقوباتإىللعكس أفضيا بل عىل ا ، هناية احلصارإىلاللجنة اخلاصة لن يفضيا 

 أمل بذلك حتى ولو كان جزئيا عىل الرغم من أيمستدلة عىل ذلك بعدم حصوله عىل 
وموافقته ) 687(من القرار ) ج(خروجه من الكويت وتنفيذه اللتزاماته املحددة يف القسم 

ا خالل سنوات فضال عن التضحيات البرشية واملادية التي قدمه ،)715(عىل تطبيق القرار 
 .)130(احلصار

 ال أوننفذ  أن بني،  ال نقبل وأننقبل  أن ما الفرق بني(وتساءلت صحيفة الثورة 
 ، سواء يف احلالتنياألمر كان إذا، ال نسكت وأن األمريكينسكت عىل الظلم  أن بني، ننفذ

 .)131() املزيد من العقوبات واملزيد من الرضباتإىلوكنا يف احلالتني سنتعرض 
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، نفردت خطابات صحيفة الثورة به او،  عىل املرتبة الرابعة عرشةاالجتاهحصل هذا 
 الصدام إىل واحتامالت تطورها األزمةّالتي محلت الواليات املتحدة مسؤولية تصعيد 

 عىل التعامل وإرصارها، األمنلس العسكري نتيجة معارضتها لقيام حوار بني العراق وجم
،  القوة العسكرية ضده باستخداموهتديداهتا  ، عدواينبأسلوبمع حقوقه ومطالبه 

واستثامرها للوقت الذي يستغرقه اجلهد الدبلومايس الستكامل عملية حتشيد قواهتا يف 
 .)132(طق القريبة منها ااملن

22
 

 )ر (األمريكياملطالبة برضورة وعي حقيقة املوقف  - أ
الواليات املتحدة تنفذ  أن  يعيبأن عىل مطالبة املجتمع الدويل االجتاهانطوى هذا 

 أهدافوتقوم بعمليات رسية معادية له لتحقيق ،  ضد العراق )االحتواء املزدوج(سياسة 
 الوضع إبقاء حوار مع السلطة الرشعية هبدف إجراءلفصائل الكردية من ومتنع ا، سياسية 

وتفرض حرضا جويا عىل طريانه يف الشامل واجلنوب خللق ، غري الطبيعي يف شامل البالد 
 املتحدة األمموتعرقل تنفيذ مذكره التفاهم بينه وبني ، أجواء مالئمة للتآمر والعصيان 

 الواليات املتحدة طرف فإنوبذلك ، مد غري معلوم  أإىلوتعمل عىل استمرار احلصار ،
 . )133( مغرضون يف عملهم يف العراقاألمريكيني املفتشني وأن، غري حمايد 

 )ش (األزمة طبيعة إيضاح -ب 
الواليات  أن أوضح، يف خطاب لصحيفة القادسية ) األزمة طبيعة إيضاح( اجتاهبرز 

 بتكليف اللجنة 1997هر حزيران عام املتحدة قامت خالل السنوات املاضية وحتى ش
اخلاصة وفرق التفتيش التابعة هلا بتنفيذ مهام بعيدة عن اختصاصاهتام املحددة يف قرارات 

 أمريكي استهدفت وإعالميوقد تزامن ذلك مع جهد سيايس وخمابرايت ، األمنجملس 
تيش واللجنة  فرق التفألعامل تعاون العراق وكأنه عرقلة متعمدة وإظهارتغيري احلقائق 
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 إىلمما دعا العراق ، )134()1134(و) 1129( قراريه األمن جملس اصدراوبالتايل  ،اخلاصة
 .(*)األمريكينياختاذ موقفه بعدم التعامل مع املفتشني 

 )ق( دور العراق يف استقرار املنطقة أمهيةج ـ تأكيد 
د خماطر السياسات  تزايإىلقليمي أدى حتييد دور العراق اإل أن االجتاهاتضح يف هذا 

 برزت اجتاهات إذ، املعادية للعرب التي تتبناها دول اجلوار وبخاصة الكيان الصهيوين 
وقالت صحيفة ، سياسية هتدد الوجود العريب واهلوية العربية يف بلدان اخلليج العريب 

 تظهر لو مل يكن احلصار مفروضا أن كان هلا  هذه االجتاهات ماإن(اجلمهورية يف خطاهبا 
 .)135()ولو مل تكن عالقاته بدول اخلليج دون املستوى املطلوب أمنيا وقوميا، عىل العراق 

 )م(د ـ ازدراء مواقف بعض الدول العربية 
 يف خطاب لصحيفة اجلمهورية انتقدت فيه مواقف بعض الدول االجتاهتبني هذا 

 مل تصدر بيانات اأهنذلك ، )دون املستوى املطلوب(العربية دون حتديد أسامئها لكوهنا 
 إىلوحاجته ، رسمية داعمة ملواقف العراق عىل الرغم من حراجة املوقف الذي يمر به

 .)136( جانبهإىل مجيع الدول العربية تقف بأن الواليات املتحدة وبريطانيا إشعار
 )2ب( انتقاد اجلهود الدبلوماسية  -ه 

عض اجتاهات اجلهد  من خالل انتقاد خطاب صحيفة الثورة لباالجتاهورد هذا 
 إىل والتي وصفها باالجتاهات اخلاطئة لكوهنا سعت األزمةالدبلومايس املبذول لتسوية 

 . دون مقابلاألمريكيني العراق بالرتاجع عن قراره املتعلق بعدم التعامل مع املفتشني إقناع
 تغيري يف اللجنة اخلاصة إجراءمطالبة العراق بتقديم التنازالت دون  أن وأوضح

سيجعل ) 22(فرقها التفتيشية واحلصول عىل وعد حمدد برفع احلصار بدءا بتنفيذ الفقرة و
يتجه  أن لذلك اشرتط لكي يكون اجلهد الدبلومايس اجيابيا، تدور يف حلقة مفرغة األزمة
 يأخذ شكاوى وأن،  الضغط عىل الواليات املتحدة لتتخىل عن نواياها جتاه العراقإىل

للعدوان بل انه يعطي الواليات املتحدة غطاء ، وبعكسه ال قيمه له، بانالعراق ومطالبه باحلس
 لألزمة ومل يعد ثمة تسوية ، استنفدت خيار اجلهد الدبلومايسأهناعىل العراق حتت ذريعة 

 .)137(سوى استخدام القوة العسكرية
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 )2ت(اآلخراالستخفاف ببدائل الطرف  - و 
 والوعود التي اإلغراءات من قيمة جتاهاالقلل خطاب صحيفة الثورة املتعلق هبذا 

لكون هذا ، قدمتها الواليات املتحدة باقرتاحها توسيع العمل بمبدأ النفط مقابل الغذاء 
والذي ،  املتحدة لألمماملبدأ قد نفذ بعد توقيع مذكرة التفاهم بني العراق واألمني العام 

صص لرشاء الغذاء والدواء يعاد النظر دوريا يف املبلغ املخ أن ينص أحد بنودها عىل
ولذلك ،  زيادة املبلغ إىل عىل وفق ما يكشفه تنفيذ املذكرة من حاجة األساسيةواحلاجات 

 ).138(يكون توسيع العمل هبذا املبدأ حقا من حقوق العراق املتفق عليها
 

 وخطاباهتا بخصوص اإلعالميةاهتامم املؤسسات  أن  يتبني هذا التحليلإىلاستنادا 
 : اتسم بام يأيتاألزمةهذه 

 االهتامم الذي إىل كبري قياسا إعالمي باهتامم األمريكيني طرد املفتشني أزمةحظيت   - أ  
جمموع اخلطابات التي خصصت لالزمات  أن ذلك، السابقة األزماتحظيت به 

، خطابا ) 41( لوحدها األزمة بلغت خطابات هذه بينام، خطابا  )43(السابقة بلغ 
 . وخطورهتا بالنسبة للعراقاألزمة هذه أمهيةوهذا يعكس مدى ،

 فإهناوبذلك ،  السابقة األزماتانطوت اخلطابات عىل أغلب االجتاهات الواردة يف    -ب
، عىل الرغم من االجتاهات اجلديدة التي تضمنتها، األزمةمل تعرب عن خصوصية هذه 

 انطوت عىل املضامني ذاهتا والتي متثلتها األزمةهذه إىل أن وقد يعود سبب ذلك 
 . السابقةاألزمات

 الثالث عىل عكس عادهتا بمواكبتها ملختلف مراحل اإلعالميةمتيزت املؤسسات   -ج
 أن يتبني،  هلذه املؤسسات باحلسبان األسبوعية العطلة أخذنا وإذا ،األزمة إدارة

ويكشف ذلك عن التزام ،  كانت يومية تقريبا األزمة إلدارةمالزمة اخلطابات 
 اإلعالم بمبدأ وجوب استمرار مالزمة وسائل األزمة يف هذه اإلعالميةاملؤسسات 

 .األزمة إلدارة
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 الوافية ملجمل مضامني اإلنتاج بإعادة اإلعالمييالحظ عدم اكتفاء الفاعل اخلطايب   -د
 مضامني جديدة مل بإنتاجبل بادر ، فحسب  األزمة إدارةاخلطاب السيايس لفريق 

 ، األزمة اجلهود الدبلوماسية املبذولة لتسوية كانتقاد، يتطرق هلا اخلطاب السيايس 
وعىل الرغم من ،  اختاذ مواقف مساندة للعراق وغريها إىل العربية األقطارودعوة 

ا الدور  جتاوز هباإلعالميالفاعل اخلطايب إال أن ، ضيق مساحة هذه املبادرة 
 . السابقةاألزمات إدارة أثناء إطارهالتقليدي الذي عمل يف 

 حتقيق مطالب إىلالدعوة  (اجتاه تبؤ أبرزهاشهد سلم االجتاهات تغريات عديدة من   - ه
أغفلته  أن  عنايتها بعداالجتاهوكانت اخلطابات قد أولت هذا ،  أعىل السلم )العراق

وجعلته يف املرتبة الثالثة ، اعة والري  ديفيد كي وتفتيش وزارة الزرأزمتييف 
،  الكامريات وحتركات اجليش العراقي يف البرصة عىل التوايل أزمتيوالسادسة يف 

 فضال عام ، وضوح رشعية املطالب العراقية وحمدوديتهاإىلويعزى هذا االهتامم 
اجلوانب ه مما دعا الفاعل اخلطايب إىل استثامر هذ، حتظى به من تأييد دويل عريب وأجنبي

 مبادئ إليه وعىل وفق ما تذهب األزمةاالجيابية يف خطابه هبدف تعزيز السيطرة عىل 
 .األزمات إدارة

 عدد االجتاهات املشرتكة إىل قياسا األحاديتشري قلة عدد االجتاهات ذات التأكيد   - و
 اهتاممات مضافا هلا عدد االجتاهات التي حصلت عىل، بني خطابات الصحف الثالث 

 .األزمة بخصوصية معينة يف تعاملها مع اإلعالمية عدم اتسام املؤسسات إىل، نائية ث
 ،مل تكن الفوارق كبرية بني خطابات الصحف الثالث يف مستوى تكرارها لالجتاهات  - ز

 .فاعليها اخلطابيني مل يلتزموا بالوحدة املستقلة للخطابإال أن 
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 املفتش سكوت ريرت أيلول منع السلطات العراقية يف شهر أسباهباالتي كان احد    1-
 زعم إذوالفريق املصاحب له من زيارة احد املباين التابعة ملوقع رئايس يف بغداد، 

 بخلو إبالغه اخلاصة، وعىل الرغم من األمنية األجهزة ألحداملبنى مقر  أن ريرت
، آخر اجلهاز املعني يقع يف مكان وأن املحظورة، باألسلحةعالقة املبنى مما له 

 .  عىل طلبه وادعائهأرص انه إالبمقدوره زيارته، 
 من خالل تغطية األمريكية C.N.N العراق يف شبكة إخبار(سالفة فاروق الزعبي،    2-

ة كلي: بغداد(رسالة ماجستري غري منشورة ) دراسة حتليلية:  القصور الرئاسيةأزمة
 .43ص ) 1999 ،اإلعالماآلداب، قسم 

 املتحدة، األمم: نيويورك( ،1997 األمن قرارات ومقررات جملس ، املتحدةاألمم 3-
 .96-95ص ص ) 1999

)  اجلديدة يف العالقات بني العراق والواليات املتحدةاألزمة(السيد صدقي عابدين    4-
 .259، ص 1998، )131(جملة السياسة الدولية، العدد 

 والربيطاين األمريكيكانت لروسيا وفرنسا والصني مواقف متناقضة مع املوقفني    5-
 إضافية فرض عقوبات إىل األمناللذين كانا يسعيان من خالل الضغط عىل جملس 

 مرص وكينيا عن التصويت عىل إىل إضافةضد العراق، وقد امتنعت هذه الدول 
 عضو، انظر أي دون اعرتاض عضاءأ، وصدوره بموافقة عرشة أعالهالقرار املذكور 
 :هبذا اخلصوص

 .96، مرجع سابق، ص 1997 األمن املتحدة، قرارات ومقررات جملس األمم  
 :نصت توصيات املجلس الوطني عىل ما يأيت  6-

 الدولة املختلفة ووزارة اخلارجية جتميد وأجهزةيقرر جملس قيادة الثورة أن   - أ  
 ذات الصلة، األخرىاص والقرارات العالقة مع اللجنة اخلاصة بشكل خ

، أمريكا الوطني والتي تقف من ورائها األمنوبخاصة النشاطات التي هتدد 
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  زمني حمدد وغري طويلأفق أساسوذلك ريثام يتبني بشكل ال لبس فيه وعىل 
 ).687(من القرار ) 22(احلصار سريفع بدءا بتطبيق الفقرة أن 

اسبة ثقتنا العالية بمجلس قيادة الثورة وقيادة نؤكد يف هذه املن أن من الطبيعي   -ب
 أساسكال منهم وعىل  أن  عىل يقني منفإننااحلزب والسيد الرئيس، ولذلك 

صالحياته الدستورية سيتخذون القرارات العملية املناسبة بموجب روح 
 .توصياتنا هذه

 اذهااخت التي ستتخذها القيادة بعد اإلجراءات عىل بأول أوالاطالع املجلس   -ج
 . واجلهات املعنيةاألمن جملس إىل وإبالغها

 . املوضوع قيد املتابعة واملناقشة من قبل املجلس الوطنيإبقاء  -د
رشح املوقف للمجالس الربملانية العربية والدولية وحشد دعمها وتأييدها هلذا   - ه

 .املوقف
 :نص قرار جملس قيادة الثورة عىل ما يأيت  -7

 من العاملني يف اللجنة األمريكيةمل مع الذين حيملون اجلنسية تقرر عدم التعا  - أ  (
 رسميا هبذا األمن رئيس جملس إبالغ داخل العراق وسيتم وأنشطتهااخلاصة 

 املذكورين املتواجدين حاليا داخل األمريكانالقرار وتفصيله، وسنطلب من 
 قرارنا غإبال من تاريخ عأسبو أقصاها العراق خالل فرتة أرايضالعراق مغادرة 

 ).األمن جملس إىل
  واالتفاقU2تسحب اللجنة اخلاصة غطاءها عن طائرة التجسس األمريكية أن    -ب

 ما كانت إذا أخرىبني العراق واللجنة اخلاصة عىل استبداهلا بطائرة من دولة 
وليس  ذلك ما زالت قائمة حتقيقا للغرض املعلن للجنة اخلاصة إىلاحلاجة 
  .مريكاأل التجسسية لألغراض

 تعسف أو التعاون البناء مع اللجنة اخلاصة لتأدية مهامهتا من غري غلو ةمواصل  -ج
 . الوطني وكرامتهوأمنه احرتام سيادة العراق إطارويف 

 بدون أمريكاالذي اختذته ) 1134( ذي الرقم األمنرفض ما سمي بقرار جملس   -د
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ومضمونا، وكل  قانوين، وغشت من غشت به، مجلة وتفصيال شكال أساس أي
 . ويف املستقبلاآلن يرتبط به بأنه يوحي أوترصف ارتبط به 

بقاء توصيات املجلس الوطني قيد نظر السيد رئيس جملس قيادة الثورة رئيس إ  - ه
 مسؤولياته أساساجلمهورية وقيادة قطر العراق وجملس الوزراء، كل عىل 

 .اقف واملواألحداثالدستورية، واختاذ ما يلزم يف ضوء تلك 
 .38- 37سالفة فاروق الزغبي، مرجع سابق، ص ص   - 8
 .97، مرجع سابق، ص 1997 األمن املتحدة، قرارات ومقررات جملس األمم  - 9

 .259السيد صدقي عابدين، مرجع سابق، ص   - 10
 .260السيد صدقي عابدين، مرجع سابق، ص : بخصوص مواقف هذه الدول انظر  -11
 .43- 42 سابق، ص ص سالفة فاروق الزعبي، مرجع  - 12
تألف اجلانب العراقي يف املباحثات من السيد طارق عزيز رئيسا وعضوية السادة   - 13

حممد سعيد الصحاف وعامر حممد رشيد وعامر السعدي ورياض القييس ونزار 
محدون، وشارك سفراء كل من روسيا والصني وبولونيا ورئيس شعبة املصالح 

 .األخريةنسية يف بغداد يف جلسة املباحثات املرصية ورئيس شعبة املصالح الفر
 .98 ص ،، مرجع سابق1997، األمن املتحدة، قرارات ومقررات جملس األمم  - 14
- 97، مرجع سابق، ص ص 1997 األمن املتحدة، قرارات ومقررات جملس األمم  - 15

99. 
 اراتبإشع دائرة الرقابة الوطنية وإبالغمن مهامت هذا املركز الرقابة والتحقق   - 16

 .التفتيش وتوقيتاهتا
املوقف العريب كان يف جممله معارضا لتوجيه رضبات إىل أن يشار بشأن هذه النقطة   - 17

 انه كان يطالب العراق إالعسكرية ضد العراق، وزيادة العقوبات املفروضة عليه، 
السيد صدقي عابدين، مرجع سابق، :  ذات الصلة، انظراألمنبتنفيذ قرارات جملس 

 .260ص 
 .261السيد صدقي عابدين، مرجع سابق، ص   - 18
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311998–2321998 

 
 برفض العراق السامح لفرق اللجنة اخلاصة بتفتيش األزمةيتعلق موضوع هذه 

ًمواقعه الرئاسية، لكوهنا متثل رمزا من رموز سيادته الوطنية، فضال عن خطورة تفتيشها 
 .)1(يادة والدولةمن القأعىل 

 اتفاق كان قد وقعه مع رئيس اللجنة اخلاصة السابق إىلوقد استند الرفض العراقي 
 أعاملتطول  أن  عىلأرصت، لكن الواليات املتحدة )2(ايكيوس يقيض باستبعاد تفتيشها

الذي حصلت عليه ) الوعد(احلكومة العراقية استغلت  أن التفتيش هذه املواقع، زاعمة
الستخدامها ) القصور الرئاسية( يف بناء العديد من 1992وبارشت منذ عام من ايكيوس 

 . )3( التصنيع العسكريأغراضيف 
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 املواقع الرئاسية قد تبلورت يف شكلها الواضح عندما قرر العراق أزمة كانت وإذا
إال أن  ،)4()11/1/1998( بغداد يوم إىل تعامله مع فريق سكوت ريرت الذي وصل إيقاف

، حني ادعت فرق التفتيش بعد 1997 شهر ترشين الثاين عام أواخر إىلتعود جذورها 
، فام كان من )5( كيمياوية وبايولوجية يف املواقع الرئاسيةأسلحةعودهتا للعراق وجود 

بتوجيه الدعوة ) 26/11/1997(يبادر يوم  أن العراق يف سبيل الكشف عن احلقيقة سوى
 يف اللجنة اخلاصة لزيارة واألعضاء األمن يف جملس ملندوبني من الدول الدائمة العضوية

ملدة حمدودة وحسب رغبتهم، لكن هذه املبادرة مل حتظ بقبول الواليات املتحدة  هذه املواقع
 ).6(وبريطانيا وفرنسا

 والربيطانية بالرتويج األمريكية الغربية وال سيام اإلعالم ذلك قامت وسائل أثناء
، مربرة التشدد )7( مصادر يف اللجنة اخلاصة نفسهاإىلالستناد ملوضوع املواقع الرئاسية با

 األسلحة ينطلق من رغبة الواليات املتحدة يف منع انتشار بأنه يف هذا املوضوع األمريكي
 . )8(ثومية العراقيةرالكيمياوية واجل

 هناك أن( قوله كلينتون األمريكي عن الرئيس C.N.Nنقلت شبكة : فعىل سبيل املثال
 أواخر ما زعمه بتلر يف مؤمتر صحفي عقده يف أو ،)9()ا خارج سيطرة املفتشني قرص78

 األماكنيف )  كانتأو( تؤكد وجود مواد حمظورة أدلة لديه بأن، 1997 األولشهر كانون 
التي تقع ضمن تصنيف املواقع الرئاسية، وانه ال يريد الكشف عنها الن ذلك يدمر عمله 

 .عىل حد تعبريه
 والصحف األنباءم العراق زيارة ملراسيل شبكات التلفزة ووكاالت  ذلك نظإزاء

وعىل الرغم من ذلك .  عدد من املواقع الرئاسية الواقعة يف بغدادإىل واألجنبيةالعربية 
نظر يف التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة اخلاصة بشأن  أن  بعداألمناصدر جملس 

، بيانا رئاسيا يف اعقاب )16/12/1997-12 ( يف بغداد يف املدة منأجراهااملباحثات التي 
 تتعاون بأن(جدد فيه مطالبته ) 22/12/1997(يوم ) 3844(مشاوراته يف اجللسة رقم 

 ..)حكومة العراق تعاونا تاما مع اللجنة اخلاصة
 املناطق واملرافق إىل رشط أو تتيح لفرق التفتيش الوصول الفوري دون قيد وأن
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 وأن( التي ترغب يف تفتيشها مجلة وتفصيال تواصالامل واملعدات والسجالت ووسائل
 فئة من املواقع امر غري مقبول وانتهاك واضح أو موقع أي إىل)  الوصولإتاحتهاعدم 

 .)10()للقرارات ذات الصلة
عن ) 27/12/1997( الصهيونية يوم اإلذاعة أعلنتسبوع من هذه التطورات أوبعد 

 العراق كميات من إخفاء بمعلومات عن األمريكية رةاإلداقيام الكيان الصهيوين بتزويد 
وكانت صحيفة التايمز الربيطانية قد كتبت يوم ) القصور الرئاسية( يف األسلحة

بتزويد اللجنة بالوثائق اخلاصة ) املوساد(عن قيام املخابرات الصهيونية ) 13/12/1997(
 . البايولوجيةلألسلحةبام وصفه املوساد بربنامج العراق 

 هتيئ لعمل عسكري ضد العراق، فعىل األمريكية اإلدارةغضون ذلك بدأت يف 
 يوم األمريكيةرصح كني بيكن املتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع : سبيل املثال

بغداد ترفض  أن بالده ستحتفظ بقوة عسكرية كبرية قرب العراق بذريعة أن )9/1/1998(
الرشق (طقتي اخلليج العريب بخاصة و  مناألزمةوبذلك وضعت هذه . القرارات الدولية

 .)11(بعامة عىل حافة مواجهة عسكرية عنيفة) وسطاأل
 مع العراق األزمة بتصعيد أرادتالواليات املتحدة إىل أن وذهب احد الباحثني 

 .)12( جملس التعاون اخلليجيوأقطاروقف حماوالت جتاوز اخلالفات القائمة بني العراق 

 
 الرتكيبة غري املتوازنة لفريق سكوت ريرت األزمة هلذه إدارتهقد العراق يف بداية انت

 احدمها رويس آخرين ومخسة بريطانيني ومفتشني أمريكينياملكون من تسعة مفتشني 
 تركيبة هذا الفريق شكاواه السابقة من اخللل يف توازن تركيبة أكدت إذواآلخر اسرتايل، 

 سواء أكان أعامهلا والربيطانية عىل األمريكية سيطرة العنارص ىلإ أدىاللجنة اخلاصة الذي 
 القومي األمنلكن ساندي بريغر مستشار . يف بغدادأمذلك يف مركزها يف نيويورك 

حتديد تركيبة فرق  أن )11/1( يوم C.N.N رد عىل هذا االنتقاد بقوله لشبكة األمريكي
 أشاراللجنة اخلاصة، بينام التفتيش ليس من اختصاص العراق، بل من صالحيات 
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دوال كثرية إىل أن  يف تعقيبه عىل بريغر واإلعالماملتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة 
 تشاطر العراق يف اعرتاضاته عىل هذه املسألة، األمنبضمنها دول دائمة العضوية يف جملس 

 .وأجهزهتا تشكيل اللجنة اخلاصة بإعادةبدليل مطالبتها املستمرة 
 بغداد بتفتيش إىلك سمح العراق لفريق سكوت ريرت يف اليوم التايل لوصوله ومع ذل

 العامة وجممع الوحدات التابع هلا، وموقع تابع جلهاز األمناملقر الرئيس ملديرية 
 غريب، ومركز طب الطريان، ومستشفى ابن القف العسكري، أيباملخابرات، وسجن 

 غري املقنعة التي قدمها رئيس الفريق باباألسومعهد السياحة والفندقة عىل الرغم من 
سكوت ريرت ملرافقيه العراقيني لتربير تفتيشه هلذه املواقع، كقوله انه يريد التحقق من عدم 

سائل للتجسس عىل مركز بغداد للرقابة والتحقق التابع للجنة اخلاصة يف املواقع ووجود 
القف العسكري ومركز طب معهد السياحة والفندقة ومستشفى ابن : القريبة منه مثل

 عىل االتصاالت السلكية والالسلكية ت للتأكد من عدم وجود شعب للتنصأوالطريان، 
 ادعائه بالنسبة لتفتيش مقر أوالتي جترهيا اللجنة اخلاصة بالنسبة لتفتيش جممع الوحدات، 

 عامي العراق استورد بشكل غري معلن معدات بولونية املنشأ بني أن  العامة،األمنمديرية 
 أجهزة وأن عوامل كيمياوية، إلنتاجنشاء مصنع مبيدات يمكن حتويره ، إل1995- 1994
 بغداد، فضال إىل األردنية العراقية قامت بتوفري احلامية لنقل هذا املصنع من احلدود األمن

 السلطات العراقية رحلت يف بأنعن ادعائه بالنسبة لتفتيش املوقع التابع جلهاز املخابرات، 
 سجن ايب غريب إىل عددا من السجناء من هذا املوقع 1995ي حزيران وآب من عام شهر

 أن ولكن بعد.  جتارب بعوامل كيمياوية وبايولوجية عليهمإلجراء موقع رسي إىلومنه 
إىل أن ) 12/1( عمله اعتبارا من يوم إيقاف الفريق تفتيشاته هلذه املواقع، قرر العراق أكمل

وقد . األمنته بمشاركة متوازنة من الدول الدائمة العضوية يف جملس يعاد التوازن يف تركيب
  السيد نزار محدونإليهابلغ العراق رئيس اللجنة اخلاصة هبذا القرار يف رسالة بعثها 

 رئيس جملس إىلً املتحدة، وردا عىل ذلك بعث بتلر رسالة األمممندوب العراق الدائم يف 
 السلطات العراقية يف حتديد طبيعة املواقع التي فتشها  آالن دوماجيه ادعى فيها فشلاألمن

 تعامل العراق مع الفريق جاء يف وقت مل يكمل فيه بعد إيقافن أفريق سكوت ريرت، و
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 األمن رئيس جملس إىل ذلك بعث السيد نزار محدون رسالة إزاءتفتيشاته لذلك اليوم، 
 : عديدة منهاإيضاحاتانطوت عىل 

 .حتديد طبيعة املواقع التي فتشها الفريق، لكوهنا حمددة من عناوينها إىلعدم احلاجة   - أ  
سامح العراق بدخول عدد من املفتشني اكرب من العدد املتفق عليه يف تفتيش املواقع    -ب

 األمن سمح لتسعة مفتشني بدخول جممع الوحدات ومقر مديرية إذاحلساسة، 
 إىلاملخابرات، بينام يشري االتفاق  املوقع التابع جلهاز إىلالعامة، وستة مفتشني 

 . مثل هذه املواقعإىلدخول أربعة مفتشني 
 قرار اإليقاف جاء قبل إكامل التفتيش، بدليل انتهاء بأنتكذيب ادعاء بتلر القائل   -ج

 ).1800(، بينام صدر القرار يف الساعة )12/1(من يوم ) 1640(التفتيش يف الساعة 
 العراقية األمنألجهزة ) مزعومة(ت وجود عالقات  إثباإىلسعي فريق التفتيش   -د

 .بنشاطات حمظورة
 إىل ذلك أسبابعدم صلة قرار العراق بطبيعة املواقع التي فتشها الفريق، بل تعود   - ه

 .عدم التوازن يف تركيبته
  صعدت الواليات املتحدة محلتها الدعائية، مركزة من خالل ترصحياتاألثناءهذه يف 
خيتار بنفسه  أن العراق يريد أن  اآلخرين عىلاألمريكينيوبقية املسؤولني  كلينتونالرئيس 
 املتحدة بذلك، فأكد املتحدث األمم فرق التفتيش عىل الرغم من اختصاص أعضاء

 أم األزمةالعراق مل يطلب ذلك سواء يف هذه  أن واإلعالمالرسمي باسم وزارة الثقافة 
 رشط وأن املتحدة، لألممفرق التفتيش ممثلة تكون اللجنة اخلاصة و أن قبلها، بل طلب

 يف اللجنة األمريكية من العنارص لإلكثار إليه وبتلر األمريكيوناخلربة الفنية الذي يستند 
 بل يتوافر يف خرباء دول عديدة بخاصة الدول الدائمة األمريكينياخلاصة ال يقترص عىل 

رسمي باسم خارجيتها فالريي  املتحدث الأعلن كروسيا التي األمنالعضوية يف جملس 
 تتضمن ستني أسامء بالده زودت اللجنة اخلاصة بقائمة بأن) 13/1(نسرتوشكني يوم 

اللجنة اخلاصة مل خترت من هذا العدد سوى خبري واحد إال أن ، باألسلحةخبريا متخصصا 
 .لفريق سكوت ريرت
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و 13(ي  ثالث جلسات تشاورية خالل يوماألمن هذه التطورات عقد جملس إزاء
 تقرير قدمه رئيس اللجنة اخلاصة، واصدر يف ختامها بيانا رئاسيا إىلاستمع خالهلا ) 14/1

 فيه عن استيائه لقرار العراق وامتناعه عن الوفاء بالتزاماته يف السامح للجنة اخلاصة أعرب
ري  هذا االمتناع غبأن وإقراره مجيع املواقع، إىلبالوصول الكامل وغري املرشوط والفوري 

مقبول، ويمثل انتهاكا واضحا لقرارات املجلس ذات الصلة، معربا عن تأييده الكامل 
 ةواصلملللجنة اخلاصة ولرئيسها التنفيذي بام يف ذلك ما يتعلق بزيارته املقبلة للعراق 

مناقشاته مع املسؤولني العراقيني هبدف التنفيذ الكامل للقرارات ذات الصلة وزيادة 
 .)13(يات اللجنة اخلاصة حتقيقا هلذا اهلدففاعلية وكفاءة عمل

 األمريكية صدر بفعل الضغوط بأنهواكتفى العراق يف رده عىل هذا البيان بوصفه، 
 يف الوقت نفسه أكد عىل حد تعبري السيد نزار محدون الذي أمريكيةوبتوقيت ولغة 

لندن هبذا  بالطرق الدبلوماسية واحلوار مع واشنطن واألزمةاستعداد العراق لتسوية 
يف املؤمتر الصحفي الذي   السيد طارق عزيز نائب رئيس جملس الوزراءأوضحالشأن، بينام 
 يف اللجنة اخلاصة وفرق التفتيش تعمل عىل األمريكيةالعنارص  أن )14/1(عقده يوم 

 . موضوع القصور الرئاسيةإىل األسلحة عن موضوع نزع األنظارحتويل 
 إىل الدولية التي سعت األطرافرة بتفهم بعض لقد حظيت مواقف العراق املذكو

 وتسوية بعض نقاط اخلالف، فقد اتفقت روسيا وفرنسا خالل األزمةالتخفيف من حدة 
عىل رضورة توسيع وتنويع تركيبة ) 16/1( باريس يوم إىلزيارة وزير الدفاع الرويس 

رات استطالع اللجنة اخلاصة وفرق التفتيش وتأييد فرنسا ملقرتح روسيا استخدام طائ
 لتنفيذ مهامت اللجنة اخلاصة، ومل خيتلف األمريكية u2ومراقبة روسية بدال من طائرات 

 إىل دعا الناطق باسم اخلارجية الصينية إذاملوقف الصيني عن املوقفني الرويس والفرنيس، 
 لألمم تغيريات يف تأليف فرق التفتيش بحيث تعكس هذه الفرق السمة املتعددة إجراء
، واإلعالم الذي رحب به العراق عىل لسان املتحدث باسم وزارة الثقافة األمردة، املتح

 توفري طائرات بديلة باملواصفات الفنية نفسها إمكانية من إليه لصحة ما ذهب تأكيداوعده 
 تقويم منصف يف إىل، وضامنه لتوصل اللجنة اخلاصة األمريكيةالتي تتمتع هبا الطائرات 



 309  
 

 

الواليات املتحدة رفضت العرض الرويس بقول إال أن . ي تقوم هباعمليات التفتيش الت
) للغاية( قديرة األمريكيةالطائرات  أن  يف بانكون،األمريكيوليم كوهني وزير الدفاع 

 .تستمر يف عملها أن وجيب
 لرئيس اللجنة اخلاصة األمريكيوقد اسند هذا املوقف بتفسري دولفري النائب 

 جانب الطائرات إىلد به استخدام الطائرات الروسية  املقصوبأنللعرض الرويس 
 األمريكي اإلرصار أن أكدت، لكن تفسري دولفري رفضته اخلارجية العراقية التي األمريكية

وقد تزامن مع ذلك قيام .  التجسسيةأغراضها يكشف عن حقيقة u2 طائرات إبقاءعىل 
يعطي كارلوس  أن دون) 16/1(بتلر بسحب فريق سكوت ريرت الذي غادر بغداد يوم 

 . تفسريات لعمل بتلر هذاأية املتحدة األممبرانت املتحدث باسم 
 العسكرية ضده، ة الربيطانية باستخدام القواألمريكيةمل يكرتث العراق للتهديدات 

 ما فرضت عليه فرضا، وهو ما تبني عندما قررت قيادة إذاًكام اظهر استعدادا للمواجهة 
 تعميم التدريب العسكري عىل املواطنني) 17/1(ع الذي عقدته يوم قطر العراق يف االجتام

 بعض إعطاءهذا التصعيد من جانب العراق ترافق مع إال أن عىل وفق مبدأ التطوع احلر، 
 التي جتسدت يف املوافقة عىل عقد مباحثات رسمية األزمة الرغبة يف ختفيف حدة إشارات

 .مع اللجنة اخلاصة
 وفدي العراق واللجنة رأسلثالث من املباحثات التي وقد تناولت اجلوالت ا

، تطورات العالقة بني )20/1و 19(اخلاصة فيها السيدين طارق عزيز وبتلر خالل يومي 
للعراق، وموضوع تركيبة اللجنة اخلاصة   زيارة بتلر السابقةأعقاباجلانبني، وبخاصة يف 

، أعامهلادة مشاركتها يف وفرق التفتيش عىل ضوء دعوة روسيا وفرنسا والصني لزيا
، األمريكيةوالعرضني الرويس والفرنيس لتقديم طائرات استطالع بديلة للطائرات 

ومتخضت املباحثات عن االتفاق عىل عقد اجتامعات تقويم فنية يف بداية شهر شباط 
 بمشاركة خرباء من اللجنة اخلاصة vxملناقشة موضوعي رؤوس الصواريخ وعامل 

، كام طلب السيد طارق عزيز يف تلك األمندائمة العضوية يف جملس  والدول وأملانيا
، ريثام يقدم تقريره 1998 شهر نيسان إىلاملباحثات من بتلر تأجيل تفتيش املواقع الرئاسية 
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 . الذي سيوضح فيه نتائج عمل اللجان الفنيةاألمن جملس إىلنصف السنوي 
 األمنصول عىل تفويض من جملس حاولت الواليات املتحدة خالل املدة املاضية احل

) 22/1(باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، لكنها اصطدمت بتأكيد روسيا يوم 
 الدائميني عىل هذا اجلانب األعضاء ومل تقترص اخلالفات بني ،استخدام حق النقض
 املجلس أجراها، وبخاصة يف املشاورات التي أخرى جوانب إىلفحسب، بل امتدت 

 تقريرين، إىل املجلس أعضاءاستمع  أن  من شهر كانون الثاين، بعداألخري األسبوعخالل 
احدمها قدمه غاري ديللون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واآلخر قدمه رئيس اللجنة 

 إىل ملفي الصواريخ والنووي اللذين دعت روسيا إىلاخلاصة، حيث امتدت اخلالفات 
اقبة والتحقق، بينام رفضت الواليات املتحدة هذه الدعوة  مرحلة املرإىل واالنتقال إغالقهام

دخول فرق التفتيش ) حق( فضال عن ربطهام بموضوع ،بذريعة ارتباط امللفني فيام بينهام
 . مجيع املواقع العراقيةإىل

 اجلهود الرامية أمام ذروهتا، لكن روسيا فتحت الباب األزمةوهبذه اخلالفات بلغت 
سياسية والدبلوماسية من خالل املبادرة التي تضمنتها رسالة خطية  تسويتها بالطرق الإىل

 الرئيس صدام حسني مبعوثه الشخيص فكتور باسا إىلمن الرئيس بوريس يلتسني محلها 
، من جانبها مل )27/1( بغداد يوم إىلفاليوك نائب وزير اخلارجية الرويس الذي وصل 

تقترص مهمة املبعوث  أن  يفأملها عن ربتأعتتحمس الواليات املتحدة هلذه املبادرة، بل 
 املتحدة، األمم تذكري احلكومة العراقية برضورة االلتزام بقرارات أسمتهالرويس عىل ما 

 للقيام بعمل عسكري ضده عىل األمريكية الذي عده العراق دليال عىل هتيؤ احلكومة األمر
 .واإلعالمحد تعبري املتحدث الرسمي بوزارة الثقافة 

ت الواليات املتحدة وبريطانيا واللجنة اخلاصة احلملة أصل هذه املبادرة ولوإلفشا
 تصعيد منظم، فعىل إطارالدعائية املعادية للعراق، متزامنة مع التلويح باستخدام القوة يف 

 يمر يتيح لبغداد أسبوعكل  أن ادعى روبني كوك وزير اخلارجية الربيطاين: سبيل املثال
 جمهزين برأسني كيمياويني، وقال بتلر يف لقاء صحفي نرشته إضافينيهتيئة صاروخني 

، وكرره يف حديثه مع رؤساء )23/1(صحيفة نيويورك تايمز يف عددها الصادر يوم 
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 البايولوجية ما واألسلحةالعراق يملك من الصواريخ  أن ،كيةيواألمراملنظامت اليهودية 
 توسيع منطقة احلظر اجلوي يف ناألم، واقرتاحه عىل جملس أبيب سكان تل إلبادةيكفي 

 عن امللف األول ريتشارد سربتزل املسؤول األمريكييف حني ادعى . شامل العراق
البايولوجي يف اللجنة اخلاصة يف ندوة نظمها معهد واشنطن امتالكه معلومات مل تتأكد 

 العراق يقوم بتشغيل بأن تفيد األمن جملس إىلبعد بشكل ملموس بحيث يمكن تقديمها 
كام رصح سبوث غينغرنيش رئيس جملس النواب .  البايولوجيةلألسلحةمصنع رسي 

 دمار شامل، ولن ترتك املدن أسلحةحيصل العراق عىل  أن  بالده ال تقبلبأن األمريكي
 . الكيمياوية والبايولوجية والنووية العراقيةاألسلحة حتت رعب األمريكية

 طالب املتحدث إذه االدعاءات،  تصدى املسؤولون العراقيون هلذآخرمن جانب 
 إىل روبني كوك بتقديم املعلومات التي يمتلكها واإلعالمالرسمي باسم وزارة الثقافة 

 مطالبة كوك بوصفه وزيرا خلارجية إىل األمن، ودعا يف الوقت نفسه جملس األمنجملس 
م املتحدث يقدم للمجلس املعلومات التي لديه بشأن العراق، واهت أن دولة دائمة العضوية

بتلر بتحريض الكيان الصهيوين عىل املشاركة املبارشة يف العمل العسكري ضد العراق، 
صلة اللجنة اخلاصة بالكيان الصهيوين ليست هامشية، مستدال عىل ذلك بام  أن مؤكدا

 ضباطا من منظمة املوساد بأن، 1997 األولذكرته صحيفة صنداي تايمز يف شهر كانون 
ا يف فندق يف نيويورك بمسؤولني من اللجنة اخلاصة لتزويدهم الصهيونية اجتمعو

 املخابرات إبالغفضال عن .  البايولوجيةلألسلحة برنامج العراق أسموهبمعلومات عام 
باحتامل تعرضه هلجامت صاروخية عراقية، ) 28/1( الكيان الصهيوين يوم األمريكية

العراق  أن حممد رشيد وزير النفطوأكد السيد عامر . وذلك عقب ترصحيات بتلر املذكورة
 هذا املوضوع حسمته املوازنة املادية وأن قاذفات خاصة هبا، أومل يعد يمتلك صواريخ 

 املادية والفحص املختربي الذي اجري يف الواليات املتحدة واألدلةللصواريخ بالوثائق 
لرؤوس احلربية، العمل جار لتثبيت موازنة مادية ملوضوع اإىل أن وفرنسا وروسيا، مشريا 

 من شهر شباط حلسمه، وتساءل وزير األول اجتامعا فنيا تقويميا علميا سيعقد يف وأن
 التي يمتلكها يف ملفه لالجتامع األدلة بشأن املوضوع نفسه ملاذا مل يقدم بتلر ًأيضاالنفط 
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  البايولوجية التياألسلحة موضوع إىلاملذكور الذي تسلم العراق نسخة منه؟ كام تطرق 
 هذا املوضوع سيبحث يف اجتامع يعقد يف منتصف شهر شباط بأنتناولتها ترصحيات بتلر، 

لوضع تقويم له من خمتلف اجلوانب الفنية والعلمية والصناعية، وقال بخصوص توسيع 
 هذه املنطقة مفروضة من قبل جملس بأن اإلحياء به أراد بتلر بأنمنطقة احلظر اجلوي 

ويف رده عىل .  غري قانوين من قبل بريطانيا والواليات املتحدةإجراء أهنا، يف حني األمن
 قال الدكتور سعدون محادي رئيس املجلس األمريكيترصحيات رئيس جملس النواب 

 العام الرأيالواليات املتحدة حترض دائام عىل اختالق عدو خارجي لتهيئة  أن الوطني
) املزعوم( خطر العراق  مناألمريكيخييف الشعب  أن ضده، لذلك حاول غينغرنيش

 أن  دمار شامل بعدأسلحة انه مل يعد يمتلك األمريكينيعىل الرغم من معرفة املسؤولني 
 عىل ترصيح واإلعالمورد السيد مهام عبد اخلالق وزير الثقافة . دمرهتا فرق التفتيش

 من  بالده عازمة عىل حرمان العراق من استخدام ما يمتلكهبأن القائل األمريكيالرئيس 
 عندما كان يمتلك بعضا األسلحةالعراق مل يستخدم هذه  أن  دمار شامل، بقولهأسلحة

 هذا الترصيح يراد به تسويغ مهامجة العراق عسكريا، وأن، 1991منها يف احلرب عام 
 إلهناءباستنفاد اجلهود الدبلوماسية ) 29/1(وتساءل الوزير بشأن ادعاء اولربايت يوم 

 األزمة يف األولهذه اجلهود والواليات املتحدة التي تعد الطرف ، كيف استنفدت األزمة
 مدير الرقابة الوطنية سربتزل أمنيودعا اللواء حسام حممد . ترفض احلوار مع العراق

 زيارة املوقع الذي ادعى فيه وجود املصنع إىل العاملية اإلعالموبحضور مندويب وسائل 
 .الرسي

 الدعاءات بتلر، تلك االدعاءات التي كانت من مياإلعالمل يكتف العراق باالنتقاد 
 واألمني الدويل وبخاصة من روسيا والصني وفرنسا لإلزعاج إثارة االدعاءات أكثربني 

 إىل املتحدة، بل احتج رسميا عىل ذلك يف رسالة بعثها السيد نزار محدون لألممالعام 
قة للجنة اخلاصة هبا، بام بتلر تدخل يف شؤون ال عالإىل أن  أشارت، األمنرئيس جملس 
 األمريكية واليته ووالية اللجنة اخلاصة، فضال عن تبنيه للسياسة ألحكامشكل انتهاكا 

 األمريكي اإلرصارويف معرض تعليقه عىل . وحماولته تعبئة الرأي العام وراء قضايا خمتلقة
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 )28/1(م ؤمتر الصحفي الذي عقده يواملبتوجيه رضبة عسكرية للعراق، قال الصحاف يف 
العمل ( العام عن والرأي األمن يراد هبا حتويل انتباه جملس األمريكيةالتهديدات أن 

موقف العراق هبذا الشأن اخذ إىل أن بني العراق واللجنة اخلاصة، مشريا ) احلقيقي
 حمكمة العدل الدولية للنظر يف املوقف إىل لتقديم شكوى أصدقائهباحلسبان مقرتحات 

، وبخصوص قضية األمنعالقة له بقرارات جملس  مثل عمال فرديا ال الذي ياألمريكي
 أهداف استخدمت لتحقيق أهنا أكد، األمريكي املوقف إليهااملواقع الرئاسية التي يستند 

 معه أجرهتا السيد طارق عزيز يف املقابلة التي أكدكام . األمن جملس أهدافختتلف عن 
العراق ال خيفي شيئا يف هذه املواقع  أن نفسه، الربيطانية بشأن املوضوع اإلذاعةهيئة 

 ضيوفه، حيث يستقبل الرئيس صدام حسني املبعوثني فيها، وللتدليل عىل أماماملفتوحة 
 املعتمدين يف واألجانبذلك اصطحب السيد طارق عزيز عددا من الدبلوماسيني العرب 
هذا  أن نة اخلاصة زعمتبغداد يف زيارة ملوقع رئايس يقع يف منطقة الثرثار، وكانت اللج

 املحظورة فيها، األسلحة وإنتاجاملوقع واحد من ثامنية مواقع يستخدمها العراق لتخزين 
 . يقع يف مدينة الكوتآخركام اصطحبهم الصحاف يف زيارة مماثلة ملوقع 

 بغداد للمشاركة يف اجتامعات إىلويف الوقت الذي وصل فيه وفد جلنة التقويم الفني 
هذه  أن  بتلرأعلن ،vxالصواريخ والرؤوس احلربية والعامل الكيمياوي تقويم ملفي 

 استغراب الصحاف الذي طالب يف املؤمتر أثاراالجتامعات غري مفيدة للعراق، مما 
واشنطن ولندن بالسامح للجنة التقويم الفني واللجنة ) 1/2(الصحفي الذي عقده يوم 

 .إعامهلامتني يف مزاعمهام بعدم التدخل يف  كانتا جادإذا أعامهلاماخلاصة االستمرار يف 
 خمرج سيايس ودبلومايس لالزمة التي حدثت بداية إلجيادمل تقترص اجلهود املبذولة 
 بغداد يوم إىل جمددا مبعوثها فيكتور بوسافاليوك أوفدتشهر شباط عىل روسيا التي 

 استقباله أثناء  الرئيس صدام حسني الذي عربإىلحامال رسالة من الرئيس يلتسني ) 1/2(
للمبعوث الرويس عن تقديره للجهود التي يبذهلا الرئيس يلتسني وبريامكوف وزير 

 العام لوزارة اخلارجية األمني برتران دوفورك بإرسالخارجية روسيا، بل بادرت فرنسا 
 الرئيس املرصي حسني أوفدالفرنسية مبعوثا عن الرئيس الفرنيس جاك شرياك، كذلك 
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 العام للجامعة األمنيئيسا للقمة العربية الدكتور عصمت عبد املجيد مبارك بصفته ر
 املتحدة لألمم العام األمنيفضال عن املرشوع الذي عرضته تركيا عىل . العربية ممثال عنه

 جيم الذي قام بزيارة خاصة للعراق، وهبذا إسامعيلكويف عنان، ومحله وزير خارجيتها 
 اجتامعه بكويف عنان حرصه عىل أثناء نزار محدون  العراق عىل لسان السيدأكدالصدد 

فضال عن .  حلول مرضية للطرفنيإىلاستمرار اجلهود الدبلوماسية هبدف التوصل 
 . العام للغرض نفسهواألمنياملهاتفات التي جرت بني السيدين طارق عزيز 

واستعرضت القيادة العراقية يف اجتامع مشرتك ملجلس قيادة الثورة وقيادة قطر 
 العام للجامعة العربية واألمنيالعراق نتائج زيارة مبعوثي الرئيسني يلتسني وشرياك 

ووزير خارجية تركيا الذين استقبلهم الرئيس صدام حسني مجيعا، فضال عن استقباله 
 سيادته رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني يارس إىل الذي محل األمحدللسيد عزام 

 .عرفات
 هي املبادرة الروسية التي أساسيةالسلمية املذكورة يف مبادرة وقد تبلورت املبادرات 

 العربية كام قال الصحاف يف املؤمتر الصحفي الذي عقده يف دمشق األقطارحظيت بدعم 
 بأن أفادت التي اإلعالم، تلك املبادرة التي كانت مبعث تكهنات وسائل )10/2(يوم 

 الرئيس صدام حسني وأنعه الرئاسية، العراق مستعد للسامح للجنة اخلاصة بتفتيش مواق
 بقوله األنباءالدكتور رياض القييس وكيل وزارة اخلارجية نفى هذه إال أن سيقابل بتلر، 

 هذه إفشاللكن حماوالت ).  هلا من الصحة هنائياأساس ال األنباء هذه أن) (2/2(يوم 
والربيطانية كانت عىل  األمريكيةاحلملة العسكرية والدعائية  أن املبادرة مل تتوقف، ذلك

 أن  بأفعاله جتاه العراق يمكنكلينتون أن  القولإىل، مما حدا بالرئيس الرويس أشدها
يتسبب باندالع حرب عاملية ثالثة، وشدد عىل عدم تناسب واقع احلال يف التوتر مع احلشد 

ة ومن الترصحيات املعادي. العسكري الذي شكلته الواليات املتحدة يف اخلليج العريب
 هييئ الرأي العام بأنهما قاله توين بلري رئيس الوزراء الربيطاين : للعراق عىل سبيل املثال

الحتامل القيام بعمل عسكري، ربام يؤدي كام يقول روبني كوك يف ترصحيه لصحيفة دييل 
 تقسيم العراق، وكذلك دعوة إىل ما اسامه بفراغ يف السلطة العراقية قد يقود إىلتليغراف 
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 إرسال العراقية، وبث اإلذاعات للتشويش عىل إجراءات اختاذ إىلور ترينت لوت السنات
 العراق، وعد السيد سعد قاسم محودي رئيس جلنة العالقات العربية إىل أمريكي إذاعي

 العاملي اإلعالنوالدولية يف املجلس الوطني دعوة لوت انتهاكا للامدة التاسعة عرشة من 
 منع العراقيني من ممارسة حقهم السيادي يف التعبري بحرية إىلها ي، وسعاإلنسانحلقوق 

وطالب الدكتور عامر السعدي املستشار يف رئاسة . اإلعالميةعن آرائهم يف وسائلهم 
 غلق امللف الكيمياوي مع اللجنة اخلاصة، وزير الدفاع أعاملاجلمهورية واملرشف عىل 
اوي جديد يف العراق هو العامل اكتشاف سالح كيمي) 10/2(الربيطاين الذي ادعى يوم 

BZ أنشطة أن وأوضح اللجنة اخلاصة للتحقق منها، إىل أدلة طالبه بتقديم ما لديه من 
 ، جلميع العوامل الكيمياوية حتققت منها اللجنة اخلاصة،واإلنتاجالعراق يف البحوث 

 وقال .1998شباط ) 6- 2(وتناولتها اجتامعات التقويم الفني التي عقدت يف املدة من 
 يف رده عىل مزاعم صحيفة واشنطن واإلعالماملتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة 

مفتيش اللجنة اخلاصة عثروا عىل  أن )12/2( يف عددها الصادر يوم أوردتبوست التي 
 أن  روسيا زودت العراق بمعدات لصنع مواد بايولوجية، قال املتحدثبأنوثائق تفيد 

 اجلهد احلثيث الذي بذلته روسيا إىل اإلساءةرسيب هذا اخلرب  تريد بتاألمريكية اإلدارة
العراق  أن  السيد عامر السعديأوضح حل دبلومايس لالزمة، وهبذا الصدد إىلللتوصل 

 بايولوجية كام أسلحةمرت مكعب لصناعة ) 5000(مل حياول احلصول عىل خممرات سعة 
 للعلف احليواين، وقد فاحتت  معملإلنشاء 1995زعمت الصحيفة، بل كان خيطط يف عام 

اجلهات الصناعية العراقية وبعلم اللجنة اخلاصة ورقابتها رشكات روسية لتزويدها 
 العلف احليواين إلنتاجمرت مكعب، وهي السعة املناسبة ) 3000(بمخمرات ذات سعة 

 انتهى عند حدود تلك األمرهذا  أن  حمظورة، مؤكداألغراضتصلح  أن صناعيا دون
 أسندتوقد .  حصول حمرض اجتامع لرشائهاأو توقيع عقد أوحيصل اتفاق  أن  دوناملفاحتة

 جملس التعاون اخلليجي يوم أقطار وزراء خارجية بإعالن الربيطانية األمريكيةاحلملة 
 ومسؤولية نتائج ما ختطط له األزمةعن حتميل العراق مسؤولية افتعال ) 11/12(

، وردا عىل ذلك االهتام تساءل املتحدث باسم  عسكريةإجراءاتالواليات املتحدة من 
 1997 خالل عام أتاح، هل جيوز توجيه هذا االهتام للعراق الذي واإلعالموزارة الثقافة 
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 .موقعا عراقيا) 2049(مفتشني زيارة ) 809(فريقا تفتيشيا تتكون من ) 90(فقط لـ 
رك دويل  يف ظل حتاألزمةوشهد منتصف شهر شباط بروز بعض مؤرشات انفراج 

 توجيه رضبة عسكرية للعراق، وتتعلق هذه إىل الرامية األمريكيةمكثف لتطويق املساعي 
 بغداد، وهي إىل املتحدة بزيارة لألمم العام األمنياملؤرشات بتصاعد احتامالت قيام 

هذه اخلطوة  أن وعموما يمكن القول. األمن جملس أعضاءالفكرة التي حظيت بتأييد مجيع 
 العمل أمام املجال إفساح املجلس عىل أعضاءتفاهم ضمني بني جاءت يف ظل 

يكون ذلك حمددا يف تفويض  أن  العام عىلاألمنيالدبلومايس بام يف ذلك حترك يقوم به 
 رشوط رفع أو األسلحةمعني ال يتناقض مع طبيعة قرارات املجلس اخلاصة بالتفتيش عىل 

 أن ثة باسم وزارة اخلارجية الفرنسيةقالت املتحد: فعىل سبيل املثال. )14(العقوبات
 العام لزيارة العراق، مؤكدة رضورة متتعه باستقاللية األمنيبالدها تدعو  أن كازوسوكريه

 احلالية تتعلق األزمةإىل أن  نجاح مهمته، مشرية أمامذاتية كافية لكي تكون هناك فرص 
) 13/2( نزار محدون يوم من جانبه رحب العراق عىل لسان السيد. باملواقع الرئاسية فقط

 األمنيالوفد الفني الذي أرسله ) 15/2(بفكرة هذه الزيارة، وبناء عىل ذلك استقبل يوم 
 املتحدة يف العراق، ويضم لألممالعام برئاسة السويدي استيفان دي مستورا منسق سابق 

امنية  مسوحات ووضع خرائط لثإلجراءالوفد اثنني من املساعدين من اجلنسية النمساوية 
 .مواقع رئاسية
ذلك عقدت القيادة العراقية اجتامعا مشرتكا ملجلس قيادة الثورة وقيادة  يف غضون
 رؤساء إىلالستعراض نتائج زيارة مبعوثي الرئيس صدام حسني ) 17/2(قطر العراق يوم 

 العربية، ومضمون رسالة سيادته التي سيبلغها مبعوثه السيد حممد األقطاروملوك بعض 
 الرئيس الفرنيس جاك شرياك، ومضمون الرسالة التي محلها وزير إىللصحاف سعيد ا

ستبذل  (بأهنا القيادة يف ختام اجتامعها وأكدت دولة قطر، أمري من سيادة إىلخارجية قطر 
 ). بغدادإىل العام يف زيارته األمني مهمة إلنجاحكل اجلهود اجلادة واملرشوعة 

 مخسة اجتامعات مع رئيس اللجنة اخلاصة  بغداد عقدإىليتوجه عنان  أن وقبل
تناولت تفاصيل زيارة املواقع الرئاسية الثامنية حسب مقرتحات املبادرة الروسية، فضال 
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 عن أعقاهبا يف أعرب، األمنعن عرضه تفاصيل الزيارة يف جلسة تشاورية ملجلس 
 املتحدة مماأل أرسلت مهمته، عليه إنجاح التي وفرها العراق من اجل لألجواءارتياحه 
فريقا متقدما للتحضري للزيارة، يضم مدير الشؤون السياسية ) 19/2( بغداد يوم إىل

 .واملساعد التنفيذي لالمني العام
 لديه التزاما بأن أكد) 20/2( مطار صدام الدويل يوم إىل العام األمنيوحال وصول 

يغادر بغداد  أن  يفلهأم عن وأعرب حل لالزمة، وإجياد التوتر إلهناء وأخالقياقانونيا 
يكون هناك  أن نأمل(بنتائج مرضية، يف حني قال السيد طارق عزيز الذي كان يف استقباله 

 الوطني للعراق وتنفيذ قرارات واألمنحل متوازن وعادل يضمن السيادة والكرامة 
 ).األمنجملس 

حدة،  املتواألمموعىل مدى يومني عقد سلسلة من املباحثات الرسمية بني العراق 
 . وفد العراق فكان برئاسة السيد طارق عزيزأما العام أمينها املتحدة األمموقد رأس وفد 

وكان سري املفاوضات حمور االجتامع املشرتك ملجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق 
 قدمه السيد طارق عزيز بشأن املفاوضات مع كويف عنان، الذي إجياز إىلالذي استمع 
وعقد معه جلسة مغلقة استغرقت حوايل ) 22/2( صدام حسني يوم استقبله الرئيس

 . ذلك الناطق العراقي املخولأعلن اجيابية حسب ما أجواءساعتني يف 
 أطلق عن توقيع اتفاق ثنائي أياموقد متخضت تلك املباحثات التي استغرقت ثالثة 

اق للمفتشني  يعطي العربأنحظيت برتحيب العامل امجع، وتقيض ) مذكرة تفاهم(عليه 
 جلنة إرسال مجيع املواقع املشتبه هبا بام يف ذلك املواقع الرئاسية، مقابل إىلحرية الدخول 

 العام مكونة من مراقبني دوليني ومفتشني من اللجنة اخلاصة لتفتيش األمنييشكلها 
 :اآلتيةاملواقع الرئاسية الثامنية 

 ).بغداد(موقع القرص اجلمهوري   - أ  
 ).بغداد(ضوانية موقع الر   -ب
 ).بغداد(موقع السجود   -ج
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 موقع تكريت  -د
 موقع الثرثار  - ه
 موقع جبل مكحول  - و
 موقع املوصل  - ز
 موقع البرصة  -ح

 املتحدة، عقدت القيادة العراقية اجتامعا األمم إىلوعندما غادر عنان العراق عائدا 
 مكاسب أول أن الصادر عنه البيان أكدمشرتكا ملجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق، 

 األمريكيةسياسيي الواليات املتحدة  أن  الضمنياإلعالنهو (العراق من مذكرة التفاهم 
 ).املعنيني ومعهم الربيطانيني قد كذبوا عىل شعوهبم وعىل العامل

 أزمةتكون ) 2/3/1998( عليها يوم األمنوبمذكرة التفاهم التي صادق جملس 
 العام والوفد املرافق له األمنيهت، تلك املواقع التي جتول يف بعضها املواقع الرئاسية قد انت

وبانتهائها تكون الواليات املتحدة قد . بصحبة السيد طارق عزيز قبل مغادرته العراق
 هذه إدارة فشلها يف احتكار أبرزهامنيت بخسائر جسيمة يف جوانب عديدة، لعل من 

النفوذ السيايس العاملي  أن ، مما يعنيإدارهتايف  مرة تعددية دولية ولأل شهدت إىل األزمة
 األساس، ناهيك عن فشلها يف حتقيق هدفها )15(للواليات املتحدة قد ضعف عام سبق
 .املتمثل يف توجيه رضبة عسكرية للعراق

 
 

 فظهرت االجتاهات ،أزمة املواقع الرئاسية اخلاصة باإلعالميةحتليل اخلطابات جرى 
 وقد تضمنت اخلطابات ستة وثالثون اجتاها ضمن سبع عرشة ،)7(املثبتة يف اجلدول رقم 

 .مرتبة
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 8.99 26 4 14 8 أ 1 1
 8.65 24 9 10 5 ن 2 2
 6.92 20 10 5 5 غ 3 3
 6.92 20 6 10 4 2خ 3 4
 6.57 19 10 5 4 ب 4 5
 6.57 19 7 6 6 ص 4 6
 4.84 14 5 3 6 ح 5 7
 4.15 12 2 5 5 ت 6 8
 4.15 12 2 3 7 ي 6 9
 3.80 11 2 3 6 2أ 7 10
 3.46 10 2 5 3 ط 8 11
 3.46 10 3 3 4 2ث 8 12
 3.11 9 2 4 3 ث 9 13
 3.11 9 1 4 4 خ 9 14
 2.76 8 4 2 2 ع 10 15
 2.42 7 1 3 3 ر 11 16
 2.42 7 2 1 4 2ح 11 17
 2.07 6 4 2 - س 12 18
 2.07 6 1 2 3 ل 12 19
 1.73 5 2 1 2 ذ 13 20
 1.73 5 - 1 4 و 13 21
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 1.38 4 - 1 3 ج 14 22
 1.38 4 3 1 - ف 14 23
 1.38 4 - 2 2 2د 14 24
 1.38 4 - 1 3 ش 14 25
 1.03 3 3 - - 2ج 15 26
 0.69 2 - 2 - ظ 16 27
 0.34 1 - - 1 د 17 28
 0.34 1 - 1 - ر 17 29
 0.34 1 - 1 - ق 17 30
 0.34 1 - 1 - م 17 31
 0.34 1 1 - - ه 17 32
 0.34 1 - - 1 2ذ 17 33
 0.34 1 - - 1 2ر 17 34
 0.34 1 - 1 - 2ز 17 35
 0.34 1 - 1 - 2س 17 36
 - - - - - ض - 37
 - - - - - ك - 38
 - - - - - 2ب - 39
 - - - - - 2ت - 40

 99.83 289 86 104 99 املجموع
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 : اخلاصة بأزمة املواقع الرئاسية ما يأيتاإلعالميةتبني من خالل حتليل اخلطابات ي
 

 وكشفت خطاباته مجلة من ، عىل سلم االجتاهاتاألولاملوقع ) أ (االجتاهحصل 
 ، وتصعيدهااألزمة حتقيقها جراء افتعاهلا هلذه إىل التي سعت الواليات املتحدة األهداف

 بينام ، القائمةباألزمة وترتبط اخلاصة منها ، خاصة وعامةإىل األهدافيمكن تقسيم تلك و
 : اخلاصة بااليتاألهداف وقد متثلت ، االسرتاتيجيةأمريكاتتعلق العامة بأهداف 

 .)1( الدمار الشاملأسلحة ملفات إغالقاحليلولة دون  •

 عن األنظار وحتويل ،واملالية األخالقية كلينتون األمريكيالتغطية عىل فضائح الرئيس  •
 .)2( األخرى األمريكية الداخلية األزمات

 حلرمانه من فرص التقدم ،القيام هبجوم عسكري لتدمري البنية التحتية يف العراق •
 .)3(مد غري منظور خدمة للكيان الصهيوينأ إىلوالنهوض 

من ) ج (تأجيج مشاعر الكراهية ضد العراق وتشويه موقفه من تنفيذ فقرات القسم •
 .)4( الرأي العام العاملي واملجتمع الدويلأمام) 687(القرار 

 .)5()687(من القرار ) 22( الدويل عن مناقشة تطبيق الفقرة األمناء جملس هلا •

 .)6( عىل اختاذ موقف متشدد من العراقإلجباره األمنالضغط عىل جملس  •

مسألة التوازن يف تركيبه  عليها بشأن األمنااللتفاف عىل التوصيات التي صادق جملس  •
 .)7(فرق التفتيش

 .)8()687(من القرار ) 14(التملص من بحث الفقرة  •

 األزمة ملنعه من التفكري بحقائق )العراق( الطرف املقابل لدى اخلوف والقلق إشاعة •
 .)9( ومواجهة احتامالهتا بشكل عقالين،تفكريا موضوعيا

 .)10(ملة املطالبة برفع احلصاراحل إيقاف •

 : العامة بااليتاألهدافام متثلت بين
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 . )11( مدى غري منظورإىل أمد احلصار إطالة الشعب العراقي من خالل إبادة •

 إرادهتا ومصادرة ، عىل التنازل عن حقوقها املستلبةوإجبارها العربية األقطار إضعاف •
هو ً فضال عن الضغط عليها للقبول برشوط نتنيا،ةيف اختاذ قراراهتا السياسية املستقل

 األقطار رئيس الوزراء الصهيوين املتعلقة بمسارات التسوية بني الكيان الصهيوين وبعض
 .)12(العربية 

 .)13(االستيالء عىل ثروة العراق النفطية  •

 .)14( نظامه السيايسوإسقاطتقسيم العراق  •

 من خالل مواجهة الدول الرافضة للهيمنة )زعامة العامل(حتقيق ما يسمى بـ 
 والقضاء عىل مجيع املظاهر وأعرافها املتحدة وتعليق ميثاقها األممهتميش دور  واألمريكية

 ،)األسيويةاحتواء النمور ( ما يسمى بـ ةمواصلو ،الديمقراطية يف العالقات الدولية
 حالة العزلة إىل روسيا وإعادة ،األمريكية حتت املظلة األوريب اليابان واالحتاد وإبقاء

 املستوى إىل السياسية يف الوطن العريب والعامل األوضاع إعادة  فضال عن،والعجز الدويل
 .)15()1991-1990(الذي كانت عليه فيه عامي 

 

 وقد جتىل من خالل اخلطابات ،املرتبة الثانية عىل سلم االجتاهات) ن (االجتاهاحتل 
 أسلحة بإخفاءاهتام العراق  أن تأوضح حيث ،التي فندت االدعاءات املعادية للعراق

 معلومات وافرتاضات كاذبة تفتعلها وكالة إىل بل ، دليل علميإىليستند  دمار شامل ال
 واستدلت عىل كذبة ، الدوليةواألرسة األمن لتضليل جملس األمريكيةاملخابرات املركزية 

ة املواقع ر زياىلإهذه االدعاءات برفض الواليات املتحدة لالقرتاحات العراقية الداعية 
 فيها، كاالقرتاح الذي عرضه رئيس أسلحةالعراق خيفي  أن التي تزعم الواليات املتحدة

 .)16(لس الدوما الرويسجم واألمريكياملجلس الوطني عىل رئيس الكونغرس 
 أسلحة لدى العراق بأن القائلة األمريكيةوسخرت اخلطابات من االدعاءات 

 وأهنا ،ي بعامة واستقرار الدول املجاورة للعراق بخاصة العاملاألمنبمقدورها هتديد 
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 الواليات وأن ، كام يقول بتلرأبيب سكان تل وإبادة ، سكان العامل مرات عدةإلبادةكافية 
املتحدة وبريطانيا تعمالن عىل التخلص من هذا التهديد حفاظا عىل امن العامل واستقراره 

ذه االدعاءات التي رددها بعد الرئيس ه أن  مؤكدة،كلينتونعىل حد تعبري الرئيس 
 الرأي إهيام إىلكلينتون رئيس الوزراء الربيطاين بلري ووزير خارجيته روبني كوك هتدف 

 وذلك من اجل ، العامل معرض خلطر داهم مصدره العراقبأن ،وإرهابهالعام العاملي 
 ، به ضد العراقاحلصول عىل تأييده للعمل العسكري الذي تنوي الواليات املتحدة القيام

 ووزير كلينتونكام كشفت عن تناقضات هذه االدعاءات مع ترصحيات سابقة للرئيس 
دمرته فرق التفتيش من هذه  ما أن  فيهاأكدواالتي خارجيته ورئيس اللجنة اخلاصة 

 يوما عام وأربعنيدمره اهلجوم العسكري الذي استمر ثالثة   ماأضعاف يعادل األسلحة
1991.)17( 
العراق تعرض ومازال إىل أن اخلطابات يف ردها عىل هذه االدعاءات شارت أو

 ،األسلحة تم فيها جتريده من مجيع هذه ،1991 منذ عام األسلحةلعمليات تفتيش عن 
 ،1994 املحيل منها لنظام رقابة متطور منذ عام وإنتاجهًفضال عن خضوع استرياداته 

جان بيري شوفنامن هلذه االدعاءات  األسبقواستشهدت بوصف وزير الداخلية الفرنيس 
 .)18() مضحكأمر( بأهنا

 فضائحه اجلنسية واملالية أصبحتوتساءلت اخلطابات بسخرية كيف يدعي من 
 احلرص ، يف العاملاألنباء والتلفاز والصحف ووكاالت اإلذاعة ملحطات )دسام(موضوعا 

 . ؟)19(من العامل وسالمتهأعىل 
 دمار شامل يف الزمن السابق مثلام ادعى أسلحةم يكون العراق قد استخد أن ونفت

 أي بدليل عدم اهتام العراق باستخدامها يف ،األمريكي الكونغرس أمام كلينتونالرئيس 
 العمليات أثناء مدمرة ضده أسلحة بام يف ذلك عندما استخدمت الواليات املتحدة ،وقت

 .)20(1991العسكرية عام 
 وعدم تعاونه األمنتهاك العراق لقرارات جملس ادعاء انتفنيد وردت اخلطابات لأو

 األمريكيالقرارات الدولية عىل وفق املنطق إىل أن مع اللجنة اخلاصة مقولتني تشري 
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 فيها يوم أكدت أولربايت  ملادلنياألوىل املقولة ، عىل حد تعبريها)حربا عىل ورق( أضحت
 وذلك األمنقرارات جملس العقوبات ستستمر عىل العراق حتى لو طبق مجيع  أن )20/1(

 األمم يف األمريكي الثانية فكانت لريتشاردسون املندوب أما ،هبدف التحقق من نياته
 .)21() العقوبات لن ترفعإن(املتحدة الذي قال يف اليوم نفسه 

 أربع إىل العراق مجد تعاونه مع اللجنة اخلاصة بأنوتطرقت بخصوص اهتام بتلر 
 .)22(مسائل

 . فرق التفتيش مازالت تعمل يف العراق دون عوائقبأنملتحدة  ااألمماعرتاف  •

، ريثام تستكمل 1998 شهر نيسان إىلطلب العراق تأجيل تفتيش املواقع الرئاسية  •
 .عامهلمأاالجتامعات الفنية التقويمية 

خلو ) 23/2(تأكيد التقرير الذي قدمه فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم  •
 .ملواد النوويةالعراق من ا

 .ق سكوت ريرت بالعمل يف العراق عندما يتحقق التوازن فيهيالسامح لفر •

  ماإىلالعراق مل يرفض عمليات التفتيش إىل أن وبناء عىل ذلك خلصت اخلطابات 
 فضال عن كون اقرتاح العراق ، الدويلاألمن جملس أمامالهناية مثلام ادعى بتلر يف حديثه 

 السيد طارق عزيز يف وأعلنه ،ملحادثات التي جرت معه يف بغدادبلغ به بتلر يف اأالذي 
 اعتامد خرباء من الدول دائمة العضوية يف جملس إىل الذي هيدف ،احد مؤمتراته الصحفية

 أوحيتمل التأويل   كونه اقرتاحا واضحا ال، التقويم الفني لعمليات التفتيشإلجراء األمن
ئات عمليات التفتيش التي قامت هبا فرق اللجنة م أن ضافتأ و.)23( التحويرأوالتفسري 

ًاخلاصة يف العراق مل تقدم دليال ملموسا عىل ادعاء بتلر   إلنتاج العراق يقوم ببناء معمل بأنً
 .)24( حمرمةأسلحة

 مما ، الدمار الشاملأسلحةووصفت اخلطابات االدعاءات القائلة بعدم معرفة مواقع 
  ذلك،)ذريعة واهية  (بأهنا ،األسلحةصلة هلا هبذه  ال أخرى رضب مواقع إىليؤدي خطأ 

 ولكنها تريد هبذه االدعاءات ،األسلحةالواليات املتحدة متأكدة من عدم وجود هذه أن 
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 .)25(تدمري بعض املواقع املدنية
 ملسئولنياخلطابات مل توظف ترصحيات سابقة  أن ويالحظ بشأن هذه االدعاءات

 األهداف حرصهم إىل فيها واأشار) 3/2( نفسها يوم  كانت قد نرشهتا الصحفأمريكيني
 عىل الرغم ، حمظورة فيهاأسلحة إخفاء مواقع ادعوا أواملحتمل مهامجتها بمواقع عسكرية 
 .)26( االدعاءاتكمن تناقض هذه الترصحيات مع تل

 العربية األقطار بحصول بالدها عىل مساندة أولربايتوكذبت اخلطابات ادعاء 
واقع  أن  مؤكدة،عسكري التي قامت بزيارهتا يف مساعيها للقيام بعمل يةاألوربوالدول 

 إىل هذه الدول باستثناء ترصحيات حكام الكويت يشري ملسئويلالترصحيات الرسمية 
فضال عن  .)27( العمل العسكري مل حيظ بتأييد الرشعية الدوليةفإن وبالتايل ،عكس ذلك

فقد تأييد الدول الدائمة العضوية يف جملس  أن ً خصوصا بعداألمريكيعزلة املوقف 
رسميا نظم  مل يأمريكا ادعاء وليم كوهني بتشكيل حتالف دويل لصالح فإن وبذلك ،األمن

 .)28(سوى دول تابعة للواليات املتحدة مثل كندا واسرتاليافيه 
 اللجنة اخلاصة وفرق أعضاءيريد اختيار  العراق ال أن وضحت اخلطاباتأو

 وفرق ، بل يريد تشكيل جلنة تنفيذية حيادية ونزهية،كلينتونادعاء الرئيس التفتيش حسب 
 إىل وهذا ما ينسجم مع التوصيات التي قدمتها اللجنة اخلاصة ،ةنتفتيش فنية ومتواز

 األمني وصادق عليها املجلس باعرتاف ،1997 يف شهر ترشين الثاين عام األمنجملس 
 .)29( املتحدةلألممالعام 
وتأكيد  ،األزمةاء استنفاذ اجلهود الدبلوماسية املبذولة لتسوية بخصوص ادعو

هذا  أن  قالت اخلطابات، مبادرة تقدم لتعزيزهاأيةال جدوى من مناقشة  أن واشنطن
 ولكنها ، الواليات املتحدة مؤمنة باحلل الدبلومايس وحريصة عليهبأناالدعاء يوحي 

 من اجل استخدام األزمة افتعلت هذه اأهن واحلقيقة ،مضطرة الستخدام القوة ضد العراق
 طرد املفتشني أزمة أثناءباءت حماولتها استخدام القوة بالفشل  أن القوة خصوصا بعد

 جاء نتيجة ،األزمة تلكؤ واشنطن يف استخدام القوة يف هذه وأن ،بسبب املبادرة الروسية
 أخالقي أويس  سياأو يف احلصول عىل غطاء قانوين وإخفاقهاشعورها بعزلة موقفها 
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 وإرسال )هلواتفها الساخنة(استخدام الواليات املتحدة  أن  مؤكدة،لتسويغ استخدامها
 بل للضغط عىل هذه الدول ، بعض الدول مل يأت تشجيعا للحل الدبلومايسإىلمبعوثيها 

 غري أهنا ذلك ، واحلصول عىل تأييدها يف استخدام القوةإقناعهاواحلكومات من اجل 
، )30( العراق عندما يكون غطاء إلضفاء مرشوعية عىل رضبإال الدبلومايس راغبة باجلهد

 العربية كانت واألقطار األوربية يف بعض الدول أولربايت جولة فإن األساسوعىل هذا 
 قد استنفذت اجلهد وأهنا ، كانت صبورةاألمريكية اإلدارة بأن اإلهياممن اجل 
 .)31(الدبلومايس

قع الرئاسية ا مساحة املوبأن كلينتونادعاء الرئيس يد نواستندت اخلطابات يف تف
 وبقدر مساحة مدينة باريس كام ادعى توين بلري، وتقدر ،بقدر مساحة مدينة واشنطن

علنه ستيفان دي أ ما إىل استندت ،بسبعني كيلو مرت مربعا حسب تقديرات اللجنة اخلاصة
 ، املتحدة بمسح املواقع الرئاسيةمملأل العام األمنيمستورا رئيس الفريق الفني الذي كلفه 

مساحتها تبلغ واحدا وثالثني كيلو مرتا مربعا ونصف الكيلو مرت بام يف ذلك  أن أعلن إذ
 .)32( وتوابعها وحدودها اخلارجيةاألبنية

ال يبيح للواليات املتحدة ) 687(القرار  أن ًأيضا االجتاه اخلطابات يف هذا وأكدت
سم بأستخدام القوة حسب ادعاء تيم تريفان الناطق السابق  اأخرى دولة أية أولوحدها 

 التي دفعت األسباب، وعزت )B.B.C)33 إذاعة معه أجرهتااللجنة اخلاصة يف املقابلة التي 
 األمريكيني اخلرباء غري بأنالن داييس الناطق احلايل باسم اللجنة اخلاصة لالدعاء 

 ، الدمار الشاملأسلحة عمليات التفتيش عن  الكفاءة املطلوبة يفإىلوالربيطانيني يفتقدون 
 والربيطاين يف فرق التفتيش وتسويغ تشكيل األمريكي هدف احلفاظ عىل الثقل إىلعزهتا 

 .)34(ةنفرق غري متواز
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2 

 

ىل ع والربيطانية والصهيونية األمريكية األفعال بيان ردود  من خاللاالجتاهورد هذا 
 تلك الردود التي شبهت اخلطابات متخذهيا اإلعالمي، و العسكري واملستوى السيايس 

 أو ،سديت هلم نصيحة جديدةأ املشاكسني الذين يبدون مزيدا من العناد كلام باألطفال
 .)35(ب منهم احد رجال القانون ما اقرتإذاباملجرمني الذين هيددون بقتل رهائنهم 

 عىل قيامها األمريكية األفعال ركزت اخلطابات بالنسبة لردود :فعىل سبيل املثال
 الستصدار األمن، والضغط عىل جملس )36( يف اخلليج العريبوأساطيلهابتحشيد قواهتا 

العواقب ( و )بنفاذ صرب بالدهم( وهتديد ووعيد مسؤوليها ،قرار منه ضد العراق
 أن  التي ستلحق بالعراق والتلويح باستخدام القوة بصورة منفردة عىل اعتبار)وخيمةال

، ورفض ريتشاردسون غلق امللف النووي كرد فعل عىل )37( خيوهلا ذلكاألمنجملس 
 .)38(موقف الدول الدائمة العضوية املطالب بغلق هذا امللف

 احلصول عىل غطاء قانوين فشل الواليات املتحدة يفإىل أن  ًأيضاوتطرقت اخلطابات 
 ،األمن جملس إطارالعمل املنفرد خارج  اعتامد إىل دفعها ، لرضب العراقاألمنمن جملس 

 أولربايت قامت إذ ، املبعوثنيإرسالوالقيام بحملة اتصاالت مع بعض الدول من خالل 
 تعد الدبلوماسية مل( بأن العربية رصحت خالهلا واألقطار األوربيةبجولة يف بعض الدول 

ريتشاردسون ) 31/1( ذاهتا التي رددها يوم األقوال، وهي )قائمة وساعة احلسم تقرتب
 أن( ردا عىل زيارة املبعوث الرويس للعراق بالقول أولربايت كام علقت .)39(وبتلر

 احلل العسكري سيصبح الوحيد وأن ، تتضاءلأخذتاخليارات السلمية والدبلوماسية 
 بينام كان رد فعل ريتشاردسون ،)40()يف سياسة عدم التعاون استمرت بغداد إذااملمكن 

يمكن املس  ال( بأنه زيارته لليابان أثناء األزمةعىل اجلهود الدبلوماسية املبذولة لتسوية 
 .)41()بسلطة اللجنة اخلاصة وسيادهتا

 الستخدام القوة والتي جتسدت يف انقسام األمريكية املعارضة الداخلية وإزاء
الواليات املتحدة  أن  قالت اخلطابات،آخر شعار إىلجلسته أجل عىل نفسه فالكونغرس 
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 حلشد )عالقات عامة( وساندي بريغر بحملة وأولربايتمن خالل قيام كوهني قامت 
 .)42(لعمل العسكري يف الواليات املتحدةلالتأييد 
 العام األمني عىل مبادرة األمريكية األفعالفردت اخلطابات مساحة واسعة لردود أو

 بغداد باحلديث عن إىل زيارة عنان كلينتون كاستباق الرئيس ،األزمةكويف عنان لتسوية 
ًفضال عن قيامه  ، فشلت اجلهود الدبلوماسيةإذامربرات حكومته يف استخدام القوة 

، واعرتاض )43( والتلفازية التي تشكك بجدوى زيارة عناناإلذاعيةبتوجيه الرسائل 
 لكنها حتتفظ ، العاماألمني واشنطن تؤيد إن(ىل نتائج الزيارة بقوله ريتشاردسون املسبق ع

 جاءت خمالفة للقرارات الدولية وملصاحلنا إذابحقها يف االعرتاض عىل نتائج الزيارة 
 ستقرر ا بالدهبأن العام يف بغداد األمني وجود أثناء، وتأكيد ساندي بريغر )44()القومية

عىل ضوء مصاحلها القومية ) مذكرة التفاهم  ( والعراق املتحدةاألممموقفها من اتفاق 
 .)45(آخر اعتبار أيوليس عىل ضوء 

 الواليات إىل زيارة توين بلري إىل الربيطانية األفعالشارت اخلطابات بالنسبة لردود أو
 تلك الزيارة التي ، بشأن اختاذ قرار استخدام القوةكلينتوناملتحدة للتشاور مع الرئيس 

فضال عن كوهنا رسالة موجهة لكي ( بأهنا يف واشنطن B.B.C إذاعةل وصفها مراس
، فضال )46()األمريكيني واملرشعني األمريكي موجهة للرأي العام فإهنا ،تسمعها بغداد

 وحماوالت تعبئة الرأي العام ،عن قيامها بتحريك قواهتا البحرية باجتاه اخلليج العريب
 .)47( عىل العراقأمريكييغ القبول هبجوم عسكري العاملي التي قام هبا روبني كوك لتسو

 األسلحةيملك ما يكفي من ( بأنهاهتامات بتلر للعراق  أن  اخلطاباتوأكدت
 إىل ني تزامنت مع وصول املبعوث اخلاص للرئيس يلتس)أبيب سكان تل إلبادةاجلرثومية 
لرد بقوة عىل العراق  الكيان الصهيوين استعداده لأعلن وبناء عىل اهتامات بتلر )48(العراق

 كام وجه وزير الداخلية الصهيوين نداء للرأي العام ، تعرض لرضبات كيمياويةإذا
 فضال عن ، الرضورية للوقاية من رضبة كيمياويةاإلجراءاتالصهيوين حيثه فيه عىل اختاذ 

 مل تشرتط عىل الكيان الصهيوين ضبط أمريكاإىل أن  الصهيونية يشري اإلذاعةخرب بثته 
 مونت كارلو إذاعة الذي عدته األمر ، العراق الصواريخ عليهإطالقنفس يف حالة ال
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، لذلك توقع املسؤولون )49( للكيان الصهيوين بمهامجة العراقأمريكي أمربمثابة 
 املحتلة بالضغط عىل مسؤوليه لكي رايض زيارهتا لألأثناء أولربايتتقوم  أن الصهاينة

التسوية هبدف خلق املسوغات الكافية للحكومات يظهروا بعض املرونة جتاه مسرية 
 .)50(تعارض استخدام الواليات املتحدة للقوة  لكي ال،العربية
3 

 مع ميثاق األمريكية من خالل اخلطابات التي بينت تناقض املواقف االجتاهظهر هذا 
 ، ذات الصلة بالعراقاألمنلية وقرارات جملس  الدوواألعرافوانني ق املتحدة والاألمم

 وهتديدها ملجلس ، ختويل دويلأو مسوغ قانوين إىلكعدم استناد هتديداهتا باستخدام القوة 
 األمم، بينام يشري ميثاق )51( يف حالة عدم منحها ختويال بذلك)الترصف املنفرد( بـ األمن

 ، منفردينأعضاء كهيئة وليس مناأل من اختصاص جملس األزماتمعاجلة إىل أن املتحدة 
 املتحدة صالحيات املبادرة ملعاجلة التوترات وضامن لألمم العام األمنيفضال عن ختويله 

 . )52(األمن والسلم ومحاية سيادة الدول دون تفويض من جملس األمن
 الستخدام األولوية الواليات املتحدة إعطاءواستندت اخلطابات لتأكيد عدم رشعية 

تفشل مجيع الطرق  أن  بعدأخريا املتحدة الذي عد استخدامها خيارا األمم ميثاق إىل ،القوة
 والعقوبات والتحكيم والوساطة احلميدة األزمة أطرافجراء املفاوضات بني أالسلمية ك

تقوم  أن استخدام القوة يفرتضإىل أن مشرية  ،االقتصادية املحدودة وغريها من الطرق
 .)53( وليس واحدة فقطاألمنول الدائمة العضوية يف جملس  متثل الد)أركانهيئة (به

 جتاوزت هبا الواليات املتحدة الرشعية الدولية أخرىوردت اخلطابات مواقف أكام 
 املتحدة لألمم العام األمنيكتأكيدها املسبق بأحقية انفرادها يف احلكم عىل نتائج مباحثات 

 عىل عدم رفع احلصار وإرصارها. )54(هامع احلكومة العراقية يف حالة تعارضها مع مصاحل
، واستهانتها باملوقف الدويل الرسمي )55( مجيعااألمنحتى لو نفذ العراق قرارات جملس 

وجتاوزها من خالل تشكيل . )56( بالطرق السلميةاألزمة تسوية إىلوالشعبي الداعي 
وفرنسا روسيا ( الدائمني األمن جملس أعضاءفريق سكوت ريرت ملطالب ثالثة من 

 ورغبتهم يف املشاركة ، تغيري تركيبة اللجنة اخلاصة وفرق التفتيشإىلالداعية ) والصني
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ً خالفا ملبدأ األمنورفضها السامح للعراق برشح قضيته يف جملس . )57(عامهلامأاملتوازنة يف 
 األكاذيبها ق، واختال)58(منهأ وجتاهلها لسيادة العراق و،احلقوق املتساوية بني الدول

، واستخدامها )59(األمنتشويه حقيقة موقف العراق من تنفيذ التزاماته جتاه جملس ل
، وايغاهلا يف )60(األزمةوسائل الضغط واالبتزاز إلرغام الدول عىل قبول موقفها من 

 وليست جلنة فنية مرتبطة باألمم املتحدة أمريكيةالوصاية عىل اللجنة اخلاصة وكأهنا جلنة 
) ج(ً عن نية اهلجوم عىل اجليش العراقي خالفا لنص القسم وإعالهنا، )61(ها العامنوأمي

 .)62( الدمار الشاملأسلحة إزالةاملقترص عىل ) 687( رقم األمنمن قرار جملس 
 

 

لحة عىل االلتزام باجلوانب  يف حث الشعب العراقي وقواته املساالجتاهومتثل هذا 
 :اآلتية

 العربية احلديثة منها والقديمة كمعارك ذي األمةاستلهام العرب والدروس من معارك  •
 املعارك وأم وقادسية صدام ،1963شباط ) 8(قار وبدر والقادسية والريموك وثورة 
 . )63(بمختلف صفحاهتا كمعركة اخلفجي

 .)64(بادئ والثوابت الوطنية والقومية واملواإلرادةالتمسك بالوحدة الوطنية  •

  وحتمل كل ما،التصدي الحتامل قيام الواليات املتحدة بعمل عسكري ضد العراق •
 .)65( وتضحيات غري حمدودةأعباءيرتتب عىل هذا التصدي من 

 . )66(التطوع للتدريب يف مراكز تدريب الشعب تلبية لدعوة القيادة •

 ،تقوم هبا الواليات املتحدة لتثبيط معنوياته احلرب النفسية التي أساليبمواجهة  •
 وحدها فإهنا وبالتايل ، عدم فاعلية السالحأوبوصف املعنويات القوة التي حتدد فاعلية 

 . )67(األعداءتقرر نتائج الرصاعات بني 

 . )68( استخدام اللجنة اخلاصة)لعبة( عىل العراق وبخاصة األمريكية املؤامرة أبعادوعي  •
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 األقطار الدويل واغلب األمن جملس أعضاءبعض  أن االجتاه خطابات هذا أكدت
 عربت من خالل مشاورات ،ألمريكا بام يف ذلك الدول احلليفة األجنبيةالعربية والدول 

 ، وترصحيات رؤساء حكوماهتا ودوهلا ووزراء خارجيتها والناطقني بأسمهااألمنجملس 
 وتأييدها ،ة الواليات املتحدة استخدام القوة العسكرية ضد العراقعن معارضتها لني

 ،من املنطقة واستقرارهاضمن ألأمثل وأألزمة بوصفه حال لودعمها للحل الدبلومايس 
 . )69( التعامل مع العراق وتفهم مطالبهأسلوب النظر يف إعادة إىلفضال عن دعوهتا 

ن تسعا وتسعني باملائة من إ(علقني واستشهدت اخلطابات لتأكيد ذلك بقول احد امل
 .)70()دول العامل تعارض رضب العراق وتطالب باحلل السلمي

 كوعد األمنضت عنها مشاورات جملس خ بعض النتائج التي متإىلوتطرقت 
 املتحدة باالستجابة للمواقف الروسية والفرنسية والصينية لألمممانة العامة املجلس واأل

 أورؤساء فرق (ة اخلاصة وفرق التفتيش وتطعيمها بعنارص قيادية  اللجنع توسيإىلالداعية 
 وكذلك مطالبة روسيا والصني .)71( وبريطانيةأمريكيةمن جنسيات غري ) نواب رؤساء

 التقرير الذي قدمه غاري إىليف احد اجتامعات املجلس بغلق امللف النووي استنادا 
 األخرية عن نتائج زيارته األمنجملس  إىلديللون ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

أخذ ب مندوب الصني ة ومطالب، فيه خلو العراق من النشاط النوويأكد والذي ،للعراق
ً، فضال عن استياء كويف عنان من تركيبه )72(مشاغل العراق جتاه سيادته بعني االعتبار

 .)73(ًفريق سكوت ريرت عند حمادثته هاتفيا مع بتلر
ء من التفصيل عىل مواقف بعض الدول والسيام مواقف وركزت اخلطابات بيش

 :)74(إىل أشارت فعىل مستوى املواقف الروسية ،األمن يف جملس الدائمني األعضاء
 بالتهور الشديد وحتذيره من استخدام كلينتونوصف الرئيس يلتسني مواقف الرئيس  •

 األمريكيملوقف  ابأنيده  وتأك،القوة العسكرية التي يكون من شأهنا قيام حرب عاملية ثالثة
 عن عزم وإعالنه ، املتحدة ضدهاألمم الرشعية الدولية وذلك لوقوف إىليستند  ال

  . حل سلمي لالزمةإىل عىل الوصول أخرى ودول وأملانيابالده وبالتنسيق مع فرنسا 
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 . القيادة العراقيةإىلرسال روسيا مبعوث عىل مستوى عال إ •

 .ورباأ يف األزمةبحركة دبلوماسية خاصة عن قيام وزير اخلارجية بريامكوف  •

 قواته املسلحة مصممة عىل منع الواليات املتحدة من اختاذ بأنتأكيد وزير الدفاع  •
 عمل عسكري ضد العراق سيؤثر أي وأن ، واالستقرار الدولينياألمنقرارات هتدد 

 مصالح  مع العراق متساألزمة( وأن ،األمريكيبعمق عىل التعاون العسكري الرويس 
 بني أزمةجيب عدها   وال، متعددة اجلوانبأزمة ألهنا ، القومي احليوية لروسيااألمن

هل واشنطن مستعدة جلميع النتائج املرتتبة عىل ( وتساؤله )الواليات املتحدة والعراق
 واألمن كان ذلك يساعد عىل تعزيز االستقرار إذا؟ وما ] استخدام القوة[هذا املوقف 
  . باجلمود والرصامة غري املربرةاألمريكيةصفه للمواقف  وو)يف العامل؟

 واستعدادها لتخصيص طائرات ،ترشيح روسيا ستني خبريا للعمل يف فرق التفتيش •
 .األمريكية U2لعمل اللجنة اخلاصة بدال من طائرات 

 :)75(وتناولت اخلطابات من املواقف الفرنسية ما يأيت •
 . القيادة العراقيةإىلًثا من الرئيس جاك شرياك  مبعو1991 مرة منذ عام وألولرساهلا إ •

 . خيار احلرب جيب استبعادهوأن ، احلل السلمي لالزمة ما زال مفتوحابأنتأكيدها  •

 عىل لسان نائب املتحدث بأسم خارجيتها عن سعيها لزيادة عدد املفتشني يف إعالهنا •
 .  العراقإىلاللجنة اخلاصة وفرق التفتيش التي ترسل 

قرتاح استخدام طائرات روسية ملهامت اللجنة اخلاصة بدال من الطائرات تأكيدها ال •
 .األمريكية

  اخلطابات رفضها عىل لسان وزير خارجيتها استخدامأوردت بالنسبة للصني فقد أما
 وترشيحها ثالثة خرباء لعضوية ، استقباله لريتشاردسون يف بكنيأثناءالقوة ضد العراق 

 . )76(فرق التفتيش
 نقلت عن إذ ،ل اخلطابات افرتاق املوقف الربيطاين بشأن استخدام القوةومل تغف

انه من (وزير اخلارجية الربيطاين روبني كوك ردا عىل النائب العاميل الربيطاين توين بن قوله 
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 .)77() ما تقرر توجيه رضبةإذا األمناحلكمة احلصول عىل ختويل من جملس 
 الدمار أسلحة إزالةال تقترص عملية   أنوجتسد موقف تركيا بإعالهنا الرسمي

يشمل ذلك دول املنطقة كلها عىل وفق القرار  أن  بل جيب،الشامل عىل العراق فقط
 .)78(رساهلا وزير خارجيتها للعراق للبحث عن حل سلمي لالزمة إ و،)687(

 العام للجامعة األمنيواقترصت اخلطابات عىل مستوى املوقف العريب عىل زيارة 
 عمل عسكري ضد العراق ملا أيقطار العربية ترفض األ أن  العراق وتأكيدهإىلالعربية 

 فضال عن مطالبته بحل متوازن ،يشكله هذا العمل من هتديد مبارش لألمن القومي العريب
لالزمة حيفظ سيادة العراق وكرامته، وكذلك ترصحيات الرئيس املرصي حسني مبارك 

 .)79( نفسهاالجتاهالتي جاءت يف 
املوقف الدويل بمجمله يرفض الزعامة إىل أن  االجتاهصت اخلطابات يف هذا وخل
نظمة ومتوازن قطاب متنوع األقامة عامل متعدد األإعىل ( ويعمل ،للعامل األمريكية

 وجعل منظمة ،شاعة ديمقراطية حقيقية يف العالقات الدوليةإ و،رادات واملصالحاإل
 . )80()يات املتحدة املتحدة وليس للواللألمم املتحدة األمم

 

 اإلشادة وانطوى عىل ،يف املرتبة اخلامسة عىل سلم االجتاهات) ح (االجتاهوقع 
 ، والرافض الستخدام القوة العسكرية ضده،باملوقف اجلامهريي املؤيد ملوقف العراق

بعث العريب االشرتاكي خاصة  حزب الإىلكتطوع العراقيني عامة والذين ينتمون منهم 
 وتطوع العرشات من الشخصيات االيطالية حلامية قصور الشعب ،للتدريب عىل السالح

وتنظيم التظاهرات يف . )81( واالعتصام الذي قام به الصحفيون يف مرص،)كدروع برشية(
 واألردن وماليزيا وتونس وإيران وسويرسا وتركيا وأمريكاروسيا وفرنسا وبريطانيا 

واملواجهات الكالمية التي حدثت بني اجلمهور . )82( الفلسطينية املحتلةاألرايضرص ووم
 ،كلينتون كمواجهة مجهور مدينة مرييالند للرئيس ،األمريكيةواملسؤولني يف الواليات املتحدة 

 ،)83(لريتشاردسون ومجهور جامعة مينسوتا ،كوهني وبريغرلومجهور جامعة اوهايو 
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 ومدير منظامت أمريكات كلويس فرقان رئيس املعهد العريب يف ومواقف بعض الشخصيا
 )84(فلسطيني أصل من األمريكي والكاردينال باسل هيوم وهشام رشايب األمريكينيالعرب 

مجع الشعب التونيس فضال عن  ،وتشكيل اللجان الشعبية لنرصة العراق يف فلسطني
 من مليون أكثرت جلمع تواقيع وتبنى اجلامعة العربية تنظيم محال ،األدويةكميات من 

 طائرات حتمل مساعدات رمزية مقدمة إرسالً فضال عن ، املتحدةاألمم إىلعريب لتقديمها 
 .)85(األخرىمن شعوب بعض الدول 


 

 

قف العراق املتمثلة يف االعرتاض عىل تركيبه فرق امو أن  من خالل التأكيدأوبد
التفتيش غري املتوازنة واقرتاحه تأجيل تفتيش املواقع الرئاسية حلني انتهاء اجتامعات جلنة 

 وتشدده يف املطالبة ، تنفيذ القرارات الدوليةأساليب واعرتاضه عىل بعض ،التقويم الفنية
هذه املواقف استمدت مرشوعيتها بالنسبة للخطابات من انسجامها مع ن ، أبرفع احلصار

 املتحدة الذي ينص عىل مبدأ السيادة األمم والقانون الدويل وميثاق األمنقرارات جملس 
 النظر عن برصف املتحدة يف احلقوق والواجبات األمم يف األعضاءوتساوي الدول 

، وهو ما )86(ةنشكيل فرق تفتيش متواز برضورة تاألمنفضال عن توصية جملس  ،حجمها
وتعاطف الرأي العام . )87( تشكيل تلك الفرقإعادةاعرتف به بتلر عندما قال برضورة 

 ملوقف األمن جملس أعضاءغلبية دول العامل بضمنها ثالث دول من أ وتفهم ،العاملي
تيجة عدم  وتعرض العراق للظلم ن.)88(العراق والسيام موقفه من توسيع اللجنة اخلاصة

 بالتزاماته جتاه العراق عىل الرغم من طول مدة انتظاره لقرار من األمن جملس إيفاء
 وصدق موقف العراق االجيايب من املبادرات السلمية .)89(املجلس يقيض برفع احلصار

 وعدم ثقة .)90( تسوية سلمية لالزمةإجياد مهمة كويف عنان يف إلنجاحوسعيه اجلاد 
نة اخلاصة وفرق التفتيش يف القيام بمهمة تقرير خلو مقرات الدولة العراق برئيس اللج

 وصعوبة السامح هلا بتفتيش هذه ، الدمار الشاملأسلحة عدم خلوها من أواحلساسة 



 335  
 

 

منه الوطني للخطر ورفع تقارير أاملقرات دون ضوابط زمنية وفنية تضمن عدم تعرض 
 اللجنة اخلاصة يف أساليب بعض  واقتصار رفض العراق عىل.األمن جملس إىلموضوعية 

 قاطعة عىل انحياز اللجنة اخلاصة أدلة وتوفر ، وليست مجيعهااألمنتنفيذ قرارات جملس 
 .)91(األمريكية الواليات املتحدة إىلوفرق التفتيش 

 

 واألحزاب األجنبية والدول  العربيةاألقطار من خالل حث االجتاهبرز هذا 
واملنظامت العربية غري احلكومية عىل اختاذ مواقف مساندة للعراق يف املواجهة التي 

 فقد حثت بعض اخلطابات روسيا وفرنسا .)92(األمريكيةخيوضها ضد الواليات املتحدة 
 عسكري والصني عىل عدم االكتفاء باملعارضة الكالمية لنية الواليات املتحدة القيام بعمل

 ملنعها من األمن بل البد من قيامها بتحريك عملية فعالة كالضغط عىل جملس ،ضد العراق
 وضامن عدم مهامجة املنشآت املدنية كمصايف النفط وحمطات املاء والكهرباء ،ذلك

 كليا والرد أو وحشد الدعم من اجل رفع احلصار االقتصادي جزئيا ،واجلسور وغريها
 األمريكي ورفض التهويل ، الدمار الشامل يف السابقأسلحةلعراق  استخدام اأكذوبةعىل 
 فرق أعامل اجتامع جلنة التقويم الفنية الوقت املناسب لتحديد نتائج وإعطاءزمة لأل

 وبريطانيا بعدم رفضها أمريكا وإقناع األزمة مساعيها السلمية لتسوية ةمواصلو ،التفتيش
 الذي تتعرض األمريكيفض االبتزاز والضغط ، ور)93( املتحدةاألمماتفاق العراق مع 

 والتمسك باحلق والعدل والدفاع عن هيبة املؤسسات الدولية وقانونية قراراهتا ،له
 وديمقراطية حقيقية يف العالقات األطراف من اجل قيام توازن دويل متعدد وإجراءاهتا

 .)94( املتحدة وليس الواليات املتحدةاألمم ومنظمة دولية متثل ،الدولية
 القيام بحمالت تعبئة لدعم إىل العربية عموما األقطار أخرىيف حني دعت خطابات 

 ورفض عقد املساومات ، قضايا املصري العريبإحدىالعراق والدفاع عن قضيته بوصفها 
 إىل اهلادفة األمريكية اإلغراءات ومقاومة ،عىل حساب مستقبل العراق والوطن العريب

ام الواليات املتحدة بعمل عسكري ضد العراق مقابل وعود تغيري موقفها الرافض لقي
 الن من شأن رضب العراق تعزيز تأثريات التحالف الصهيوين ،بتحريك عملية التسوية
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 العربية األقطار ضد واألوغندية اإلثيوبية فضال عن تنشيط التحركات السياسية ،الرتكي
 األقطارول دون اختاذ مسؤويل حي  مؤكدة عدم وجود ما،والسيام سوريا ومرص والسودان
 .)95(العربية مواقف مساندة للعراق

 جملس التعاون اخلليجي عىل وجه التحديد دعم أقطاروطلبت بعض اخلطابات من 
 واختاذ املواقف العادلة واملنسجمة مع مصاحلها احلقيقية ، املتحدةواألمماتفاق العراق 

تتحرك بشكل واسع وفوري  أن  العربيةكام طلبت من اجلامعة. )96( القائمةاألزمةبشأن 
 عام اجلامعة أمني املتحدة من خالل قيام واألمم العريب عىل اتفاق العراق اإلمجاعلتأكيد 

 احلكومات لعربية وبشكل خاص إىل مبعوثني عنه إرسال أو )جوالت مكوكية(العربية بـ 
د لصالح  جملس التعاون اخلليجي لضامن اختاذ موقف عريب رسمي موحأقطار إىل

 .)97(االتفاق
 واملنظامت العربية غري األحزاب إىل يةوتوجهت بعض خطابات صحيفة اجلمهور

  حتثها عىل التخيل عن موقف الصمت، العريباإلنساناحلكومية وبخاصة جلنة حقوق 
 )جهادي برنامج( والعمل عىل وضع ، والقيام بواجبها القومي جتاه الشعب العراقي،والرتقب

بينام . )98(األعداء ات اجلامهري املستعدة لالنتفاضة يف سبيل تفجري غضبها عىلالستيعاب طاق
 العراق إزاء الشعب الكويتي عىل رفض سياسة حكومته ةحرضت خطابات صحيفة الثور

 .)99(واستبداهلا بسياسة موضوعية وعقالنية ختدم مصلحة العراق والكويت
2 

 ومتثل يف حتميل ،املرتبة السابعة عىل سلم االجتاهاتب) 2أ (االجتاه  هذاحظي
 أكدتفبالنسبة للواليات املتحدة  ،األزمة نشوبالواليات املتحدة وبتلر مسؤولية 

 تكمن يف استفزازها للعراق من خالل تشكيل األزمةمسؤوليتها عن قيام  أن اخلطابات
 وهتويلها ، سكوت ريرتاألمريكيةئاسة ضابط املخابرات فريق تفتيش غري متوازن بر

، )100( عىل تفتيش املواقع الرئاسيةأوالعرتاضات العراق سواء عىل تركيبه هذا الفريق 
ًفضال عن استمرارها يف استخدام العنارص املرتبطة هبا يف اللجنة اخلاصة وفرق التفتيش يف 

 .)101(افتعال الذرائع املعادية للعراق
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 تعمده تشكيل فريق سكوت ريرت برتكيبته إىلت اخلطابات بالنسبة لبتلر شارأو
، وعدم تشاوره املسبق مع روسيا والصني وفرنسا )102( الربيطانية غري املتوازنةاألمريكية

العراق  أن  وادعائه، واهتامه العراق بعرقلة عمل اللجنة اخلاصة،قبل تشكيل هذا الفريق
ً فضال عن سلوكه ،)بالصواريخ الكيمياوية(بيب أل يملك القدرة عىل قصف مدينة ت

 .)103(السيايس املنحاز للواليات املتحدة ضد العراق
 أوتكون اعرتاضات العراق عىل تركيبه فريق سكوت ريرت  أن ونفت اخلطابات

 لكون هذه االعرتاضات يمكن حلها ،األزمةتفتيش املواقع الرئاسية السبب يف قيام هذه 
 أزمةفتعال ال، لكن الواليات املتحدة اختذت منها ذرائع )104(ر اهلادئبالتفاوض واحلوا
 :)105(تغطي هبا عىل ما يأيت

 . املالية واجلنسيةكلينتونفضائح  •

 األزمة الذين كان قد طردهم يف األمريكينيقرار العراق القايض بعودة املفتشني  •
 .السابقة

 .كييمرن املوقفني الربيطاين واأل عاألزمةافرتاق مواقف الدول الدائمة العضوية جتاه  •

 .تصاعد تأييد الرأي العام العاملي ملوقف العراق •

شكاالت نتيجة تعاون العراق إ عمل اللجنة اخلاصة يف انجاز مهامهتا دون بروز تواصل •
شادة الدول إ فضال عن ،سم اللجنة اخلاصةا والذي اعرتف به الناطق ب،اجلدي معها

 األمن الذي يفرض عىل جملس األمر ،كا بهيمرأيطانيا و برباستثناءالدائمة العضوية 
  .األسلحة باجتاه غلق ملفات إجراءاتاختاذ 

2 

 

 : من خاللاالجتاهوجتىل هذا 
 اختاذ فعل اجيايب من اجل رفع احلصار عىل وفق إىلملتحدة  الألمم العام األمنيدعوة  •

 .)106(الرشعية الدولية
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 وكرامته الوطنية األمنية احرتام سيادة العراق وشواغله إىل الدويل األمندعوة جملس  •
 النظر يف وإعادة ،)687(من القرار ) 14(و) 22( وتطبيق الفقرتني ،واإلنسانيةوالقومية 

 ووضع ضوابط ، وفرق التفتيش وبخاصة عىل مستوى قيادهتا اللجنة اخلاصةةتركيب
 . )107(ار املذكورروحمددات لعملها ولصالحيات رئيسها كام وردت يف الق

 .)108(يتعلق بمهامته خالل سقف زمني حمدد مطالبة رئيس اللجنة اخلاصة بانجاز مجيع ما •

3 

  دخول العراقأعقاب من خالل استذكار بعض الوقائع التي حدثت يف اهاالجتتبني هذا 
 كقيام الواليات املتحدة بجمع مبلغ من املال ، املواقع الرئاسيةأزمةللكويت وحتى بداية 

  لتمويل العمليات العسكريةوأملانيا اخلليج العريب واليابان أقطارمليار دوالر من ) 60( قدره
 األمريكيون جندي يشكل ألف) 700 (أفرادهاالتي كان يبلغ عدد للقوات املعادية للعراق 

 اإلعالم التي استخدمها اإلعالمية التكتيكات إىل اخلطابات وأشارت ،نصف مليون منهم
 طائريت الشبح : الغربية مثلاألسلحة فاعلية إبراز هبدف ،1991الغريب قبل بدء املعركة عام 

)Stealth ( و)F16 (اجلوالةلفراغية واملغناطيسية والصواريخوالقنابل الذكية وا )109(. 
 ديكويالر األسبق املتحدة لألمم العام األمني الزيارة التي قام هبا إىلوتطرقت 

بأوامر ( القيادة العراقية إبالغ والتي كان اهلدف منها ،للعراق قبل بدء العمليات العسكرية
بري اخلطابات التي استذكرت  عىل حد تع) وليس للتباحث عن حل سيايس متوازنأمريكية
 عندما اتضح للعامل حجم ،) املتحدةاألمم هذه ليست حرب بأن( عبارته الشهرية ًأيضا

 .)110( العمليات العسكرية يف العراقأحدثتهالدمار واخلراب الذي 
 املعركة التي بدأت يف فجر يوم أحدثتها عىل ما هتوركزت اخلطابات يف استذكارا

 وتوقف االتصاالت اهلاتفية ، والتلفازياإلذاعي كانقطاع البث ،من آثار) 17/1/1991
 ، انسحاهبا من الكويتأثناءوقيام القوات املعادية بمهامجة القوات العسكرية العراقية 

 وإعالن ،)29/1/1991(ومباغتة القوات العراقية للقوات املعادية يف معركة اخلفجي يوم 
 من بدء معركة أيامنب واحد بعد ثالثة  النار من جاإطالقالرئيس جورج بوش وقف 
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 أو )الغوغاء(  وقيام اجليش العراقي بالقضاء عىل،الدبابات بني اجلانبني يف جنوب العراق
 فضال عن ، التي حدثت يف بعض مناطق العراق)صفحة الغدر واخليانة( عليه أطلقما 

 .)111(عركةاستذكار موقف الشعب الفلسطيني املساند للعراق يف امل
 الصهاينة  العراق يف نفوسأثارها مشاعر اخلوف والرعب التي إىلشارت اخلطابات أو

 وعىل العكس منها مشاعر ،طالق صواريخ احلسني والعباس عىل الكيان الصهيوينإب
 مذكرة بحادثه املذيع اجلزائري الذي هتف من ،الفرح واحلامس يف نفوس العرب واملسلمني

  عندما انتهى من قراءة خرب)أمريكا تسقط ،ش العراقعا ،نيعاش صدام حس(شاشة التلفاز 
 .)112( وحادثة املذيع الصهيوين الذي ارتبك عندما سمع صوت انفجاراهتا،سقوط الصواريخ

 مسؤولون أطلقها أن كام استذكرت اخلطابات بعض االدعاءات املعادية التي سبق
 العراق خيفي صواريخ بأن ادعاء ايكيوس :كيون ورئيس اللجنة اخلاصة السابق مثليمرأ

 .)113(وإيران فرنسا وروسيا واهلند وباكستان وتركيا إىليصل مداها 
 العمليات أعقاب التي قام هبا العراق يف واألعامروعرجت اخلطابات عىل محلة البناء 

 حلامية قصور الشعب من احتامل قيام )كدروع برشية( العراقيني آالف وتطوع ،العسكرية
 .)114(1997 طرد املفتشني يف عام أزمة أثناء بقصفها ةاألمريكيالطائرات 
 

 

 عن بعض ما قامت به اللجنة اخلاصة وفرق التفتيش االجتاهكشفت اخلطابات يف هذا 
 ذات الصلة األمنفة يف قرارات جملس صو هبا حدود صالحيتها املو جتاوزتاإجراءاتمن 

 مما ابعد موظفيهام عموما واملدير التنفيذي للجنة ، الدمار الشامل العراقيةأسلحةبنزع 
 يتحىل به املوظفون الدوليون أن اخلاصة عىل وجه التحديد يف التعامل مع العراق عن ما جيب

 :اآلتية اخلطابات لتأكيد ذلك اجلوانب ردتأووقد  ،من حياد وموضوعية ونزاهة
 بمواقف العراق بناء عىل )سياسة التشكيك( اللجنة اخلاصة وفرق التفتيش إتباع •

افرتاضات ( وتبني ،معلومات كاذبة تأتيهام من الواليات املتحدة والكيان الصهيوين
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ة الفقرة  ملناقشة بخاصة عندما تصبح الظروف مؤاتي، بشأن تنفيذه اللتزاماته)واهية
 .)115(األمنيف جملس ) 687(من القرار ) 22(

 ، الرأي العام العامليأمامتعمد املدير التنفيذي للجنة اخلاصة تشويه صورة العراق  •
 وعدم تفاعله مع منطق احلوار ) املواقفإمالءطريقة ( يف تعامله مع العراق وإتباعه
 .)116(لتي جتري بني اجلانبني املوضوعية التي يقدمها العراق يف املباحثات اواألدلة

 كتفتيش ،قيام فريق سكوت ريرت بتفتيش مواقع تتناقض مع والية اللجنة اخلاصة •
 .)117(لسياحة والفندقة ومستشفى عسكري ومركز صحي ودوائر أمنية وغريهاامعهد 

ثار امتعاض أ الذي األمر ،فريق سكوت ريرت ملبدأ التوازن واحلياد خمالفات تركيبة •
 .)118( املتحدةلألممعام  الاألمني

 بترصحيات وإدالئه ،األمريكية اإلعالمتنسيق املدير التنفيذي للجنة اخلاصة مع وسائل  •
 ،عدائية وحتريضية ضد العراق، بعضها تناول موضوعات مازالت قيد املفاوضات

 أسلحة( اهتامه العراق بامتالكه االجتاهوردهتا اخلطابات يف هذا أومن ترصحيات بتلر التي 
 حمارصة ميناء البرصة ملنع العراق إىل ودعوته ،بيبأ تكفي إلبادة سكان تل )جرثومية

 الذي دعا األمر ،)119(مما اسامه هتريب النفط وادعاءاته بشأن مساحة املواقع الرئاسية
فضال عن توبيخه من  ،األمن واستجوابه يف جملس أدانته إىلروسيا والصني وفرنسا 

 .)120()دبلوماسية التلفزيون( ومطالبته باالبتعاد عن ،تحدة امللألمم العام األمني

 

بعض  التي تؤكد ارتباط األدلة بمجموعة من االجتاهاستعانت اخلطابات يف هذا 
املتحدة والكيان اللجنة اخلاصة ومديرها التنفيذي وفرق التفتيش بالواليات  أعضاء

، ومضمون التقرير )121( كنوعية املواقع التي قام فريق سكوت ريرت بتفتيشها،الصهيوين
 الغربية عقب اإلعالم هبا لوسائل أدىل والترصحيات التي ،األمن جملس إىلالذي قدمه بتلر 

 .)122( بتلك الترصحياتلإلدالء والتوقيتات التي اختارها ، نيويورك من بغدادإىلدعوته 
 عاملة للواليات املتحدة من سلفه ايكيوس الذي أكثر بأنهووصفت اخلطابات بتلر 
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 ، مركزة لتأكيد ارتباطه بالسياسة الصهيونية)123(اتسم تعامله مع العراق باحلذر ملدة من الزمن
إىل أن مشرية  ،أبيببادة سكان تل  جرثومية تكفي إلأسلحةعىل اهتامه للعراق بامتالك 

 حتريك اللويب الصهيوين للضغط عىل الواليات املتحدة لتوجيه إىل ذلك دف منهيبتلر 
، فضال عن )124( هلذا العملاألمريكيةرضبة عسكرية للعراق وتقليص املعارضة الشعبية 

  ذريعةإىل البيئة السياسية لتسويغ اشرتاك الكيان الصهيوين بالعمل العسكري استنادا إعداد
 .)125(إجهايض عراقي لذلك فمن حقه القيام هبجوم هذا الكيان معرض خلطر هجومأن 

 األمريكيةاللجنة اخلاصة وفرق التفتيش تنفذان التعليامت إىل أن لصت اخلطابات خو
 ترويج االدعاءات بالتنسيق أو األزمات بافتعال أوتنفيذا دقيقا سواء يف املهامت التجسسية 

لتمكني الواليات املتحدة من حتقيق ، وذلك )126(األمريكيةمع وكالة املخابرات املركزية 
 :)127(اهلدفني اآلتيني

 . بسبب فضائحه اجلنسية واملاليةكلينتونختفيف الضغط الداخيل عىل الرئيس  •
  .توجيه رضبة عسكرية للعراق •

اللجنة اخلاصة وفرقها التفتيشية يشكالن  أن  اخلطاباتأكدت ذلك إىلاستنادا 
 .)128( الصهيونية عىل العراقاألمريكية يف املؤامرة األساسية احللقات إحدى
 

 أن اتضح من خالل التأكيدو ،املرتبة العارشة عىل سلم االجتاهات) ع (االجتاهنال 
 أن  بني العراق واللجنة اخلاصة بشأن املواقع الرئاسية قابلة للحل عرب التفاوض بعداألزمة

ابدى العراق مرونة وتعاونا مع  أن  وخاصة بعد،)129(إعامهلاة التقويم الفنية تكمل جلن
 .)130(األطراف تسوية دبلوماسية لالزمة مرضية جلميع إىلاملجتمع الدويل للوصول 

 سلميا متثلت يف األزمةرغبة العراق واستعداده لتسوية إىل أن شارت اخلطابات أو
 ومنها زيارة كويف عنان ، وتقديره للقائمني هبا،جنبيةترحيبه بجميع املبادرات العربية واأل

عىل املستويات القيادية املبعوث الرويس والفرنيس أعىل و، واستقباله )131( بغدادإىل
 .)132(مني العام للجامعة العربيةوالرتكي واأل
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ونقلت اخلطابات لتأكيد ذلك عن البيان الصادر عن االجتامع املشرتك ملجلس قيادة 
  كل اجلهود اجلادة واملرشوعة]العراق[سيبذل (قوله ) 17/2( وقيادة قطر العراق يوم الثورة

 .)133() بغدادإىل املتحدة السيد كويف عنان يف زيارته املقبلة لألمم العام األمنيإلنجاح مهمة 
 مهمة عنان دليال ملموسا عىل رغبته يف إنجاحوعدت اخلطابات حرص العراق عىل 

 جراء التهديدات واالستعدادات العسكرية إخطارتتعرض له من جتنيب املنطقة ما 
 .)134(األمريكية

2 

 

 الدويل األمن قرارات جملس )اغلب(العراق نفذ  أن  عىلاالجتاهتم التأكيد يف هذا 
 وبمواقف ، بل بالظروف التي مر هبا،ثناء بعض القرارات التي ال يتعلق تنفيذها بإرادتهباست

بعض الدول التي تعيق تنفيذه كالقرار املتعلق بدفع التعويضات للذين ترضروا بسبب 
 بتصدير النفط لتوفري املبالغ الالزمة إال والتي ال يمكن دفعها ،دخول العراق للكويت

 .)135(لذلك
مثيل له   البأنه شطابات تعاون العراق مع اللجنة اخلاصة وفرق التفتيووصفت اخل

، مستدلة عىل ذلك بانجاز فرق التفتيش خالل مدة شهرين وحتى وصول فريق ريرت )136(
 مشكلة باستثناء مشكلة تفتيش أيةتواجهها  أن مواقع دون) 607( العراق تفتيش إىل
عاقة إ، فضال عن عدم )137(ق سكوت ريرتيقاف التعامل مع فريإ و،ملواقع الرئاسيةا

 .)138(1994مد الذي بدأ تطبيقه يف عام العراق لعمل نظام املراقبة طويلة األ
2 

 العشائرية املتدنية خلقيا التي األصول النقاب عن االجتاه خطابات هذا تكشف
 واملالية التي ارتكبها األخالقيةغري  والفضائح ،يتية الكو)ل صباحآ( عائلة إليهاتنتسب 

 . والربيطانينياألمريكينيبعض املسؤولني 
 كانوا يعملون )الصلبة( قوم يطلق عليهم إىلفقد نسبت اخلطابات عائلة ال صباح 
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ء سمعتهم بني العشائر  وعرف عنهم سو،دالء للقوافل التجارية يف اجلزيرة العربيةأ
 .)139(رهتمهد الذي جعل عشائر اجلزيرة حتتقرهم وتبتعد عن مصا احلإىل ،العربية
قامها الرئيس أولت اخلطابات اهتامما ملحوظا ملوضوع العالقات اجلنسية التي أو
ء عندما كان حاكام لوالية اركنسو ا مع بعض الفتيات اللوايت كن يعملن معه سوكلينتون

 فضال ،فالورز ومونيكا ليونيسكي  باوال جونز وجنفي: رئيسا للواليات املتحدة مثلأو
 .)140( املحكمةأمامعن مسألة حثه مونيكا عىل تقديم شهادة زور 

 )White Water( كفضيحة وايت ووتر كلينتون فضائح الرئيس إىلوتطرقت اخلطابات 
، )141(مواال من شخصيات صينية وكورية لدعم محالته االنتخابيةأوفضيحة تسلمه 

، بينام )142(الية كانت باالشرتاك مع زوجته هيالري ونائبه آل غورفضائحه املإىل أن مشرية 
 Monica( مونيكا غيتاألمريكية اإلعالمسمتها وسائل أ اجلنسية التي تهكانت فضيح

Gate(باالشرتاك مع ريتشاردسون )143(.   
 الربيطانيني عىل وزير اخلارجية للمسئولني بالنسبة االجتاهواقترصت اخلطابات يف هذا 

   .)144(ني كوك الذي خان زوجته مع مساعدته عىل حد تعبريهاروب
 

 

العراق مستعد ملواجهة احتامل استخدام  أن من خالل التأكيد) س (االجتاهتبني 
 .)145(خيار العسكري مهام كلفه ذلك من تضحياتالواليات املتحدة لل

  واعدت العدة الالزمة،القيادة العراقية عبأت ماليني املواطنني أن وذكرت اخلطابات
 .)146( بنظر االعتباراألعداء وإمكانيات إمكانياهتا ةخذ آ،لذلك

 املعنويات العالية التي يتمتع هبا الشعب العراقي والتي جتسدت يف إىل وأشارت
 . )147( العراقأنحاءوع املاليني للتدريب عىل السالح يف خمتلف تط
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 من وجهة نظر اخلطابات يف افتقاد بيانه األمن جملس إجراءات ال رشعيةجتسدت 
 إىل ،ردا عىل موقف العراق من فريق سكوت ريرت) 14/1( يوم أصدرهالرئايس الذي 

 املناسبة التي حتول دون تنفيذ اإلجراءات، وعدم اختاذه )148(واإلنصاف املوضوعية
، وانسياق قراراته وبياناته )149(الواليات املتحدة لتهديداهتا باستخدام القوة ضد العراق

 اجلهود التي بذهلا العراق عىل مدى السنوات املاضية إىل اإلشارة دون األمريكيةمع النوايا 
، )150( املتحدة واللجنة اخلاصة وفرق التفتيش لتنفيذ قرارات املجلساألمميف التعاون مع 

 ، التي نصت عليها اغلب قراراته بشكل عميل)احرتام سيادة العراق(وعدم جتسيده لفقرة 
، واستخدامه املعايري املزدوجة يف )151(وعدم حتديده الرموز التي تتجسد فيها تلك السيادة

 )152(له بشأن تنفيذ قراراته ما بني العراق والكيان الصهيوين كتباين تعام،التعامل مع الدول
وعدم استجابته ملطالب املجتمع الدويل والرأي العام العاملي وتقارير الوكاالت الدولية 

ً، فضال عن عدم )153( غري احلكومية برفع احلصار عن الشعب العراقياإلنسانيةواملنظامت 
عدها فريق عمل أ املتحدة والوثيقة التي لألمملعام  ااألمنياهتاممه بالتقرير الذي قدمه 

والتحذير من  ،)ح نظام اجلزاءاتأصال( رضورة إىل املتحدة واللذين يدعوان لألممتابع 
 .)154( املتحدةلألمم املعلنة األهداف غري أهدافاستخدام هذا النظام لتحقيق 


 

 

  واللجنةاألمن املتحدة عموما وجملس األمم من شأن هيئة االجتاهقللت خطابات هذا 
 بسبب رضوخها للهيمنة ) وجودأزمة( املتحدة تعاين من األمم أن ًاخلاصة خصوصا بقوهلا

 الذي األمر ،األمريكية سوى غطاء للسياسة تكون أن  التي جعلتها ال تعدواألمريكية
 . )155( تغيري ميثاقهاأويقيض حلها 

انشغاله بقضايا ثانوية وهامشية وانصياعه  أن أكدت فقد األمنلنسبة ملجلس ا بأما
  لتنفيذ)أداة( توازنه وصريته أفقدتهللضغوط التي يتعرض هلا من الواليات املتحدة 
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 .)156( اجلنس البرشيإبادة إىلططاهتا الرامية  وخماألمريكية السياسية )األعيب(
وكررت اخلطابات الوصف نفسه بالنسبة للجنة اخلاصة وفرق التفتيش عندما قالت 

 .)157( املعادية للعراقاألمريكية األهداف يف خدمة ) طيعةأداة( إىل حتوال إهنام
 

 من األمنت املتحدة وحكام الكويت وجملس  من خالل حتذير الواليااالجتاه هذا ابد
 عىل الواليات املتحدة أن  فقد ورد يف اخلطابات.االستمرار عىل املواقف املعادية للعراق

 أهنا ذلك ، التي عربت عنها مواقف اجلامهري العربية املساندة للعراق)اإلنذارات(تعي أن 
 من بينها استهداف )ثرية كأشياء( بل تعني،ليست جمرد تظاهرات فحسب)  املواقفأي(

 .)158( يف املنطقةاألمريكيةاملصالح 
 ال أن ن عىل حكام الكويتإ(واكتفت اخلطابات يف حتذيرها حلكام الكويت بالقول 

 .)159()جزءا من قوة العدوستعدهم اجلامهري العربية ] الن[يفقدوا فرصة العمر 
عىل جملس ( أن لهونقلت صحيفة الثورة هبذا الصدد عن الرئيس صدام حسني قو

 العراق مضطر الن يقف املوقف املنسجم مع فإن وما مل يفعل ،يفي بالتزاماته أن األمن
 .)160() وهو مستعد لتحمل مسؤولية موقفه،توصيات جملسه الوطني

 
2 

 

 واالدعاءات واملصطلحات التي األفكار بعض تفنيد من خالل االجتاهظهر هذا 
 الغربية والكويتية يف محالهتا الدعائية املعادية للعراق، اإلعالمروجت هلا وسائل 

كاحلديث عن الرضبة العسكرية املدمرة التي ستقوم هبا الواليات املتحدة حلسم رصاعها 
 املقابالت إجرائهام لندن ومونت كارلو من خالل إذاعتاق الذي روجت له مع العرا

 التي تعد جوهر احلملة األحاديثهذه  أن موضحة ،املوسعة مع املحللني السياسيني
 األمريكي احلشد العسكري بأن وإهيامه ، العراقإرهاب يراد هبا األمريكيةالنفسية 
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 .)161(رادتهإ القضاء عىل أو تدمري العراق الربيطاين من القوة بمكان جتعله قادرا عىل
 عدد بأن أمريكا صوت إذاعة هبا أفادت التي األنباءوسخرت بعض اخلطابات من 

هذا  أن  سخرت بقوهلا، لقيام الواليات املتحدة برضب العراق بلغ تسع دولاملؤيدةالدول 
 بلغ عدد  الذي لن يكتسب الرشعية حتى لواألمريكيالعدد دليل عىل عزلة املوقف 

  من نصف املجموعة الدولية الأكثر أن  الن هذا العدد يعني،الدول املؤدية له تسعني دولة
 .)162(تؤيد رضب العراق

 إال احلالية لن حتل األزمة( أن وردا عىل ادعاءات صحيفة القبس الكويتية القائلة
سدة احلكم وصول الرئيس صدام حسني ل أن  قالت اخلطابات،)سقاط النظام يف العراقإب

 بل كان ، بدعم من قوى خارجية كام هو احلال بالنسبة حلكام الكويتأومل يكن بالوراثة 
رادة إ فإن األساس وعىل هذا ،عرب حركة ثورية متمثلة يف حزب البعث العريب االشرتاكي

 .)163(الشعب العراقي هي التي تقرر نظامه الوطني
كية منها يمر الغربية واألميةاإلعالترويج الشبكات إىل أن وذهبت اخلطابات 

خالقي لعملية  يقصد به تشويه املضمون الوطني واأل)الدروع البرشية(وبخاصة ملصطلح 
التطوع وتصويرها وكأهنا عملية منظمة قامت هبا احلكومة العراقية حلامية قصورها عىل 

قوق حيرتم ح  العراق البأنملجتمع الدويل اهيام إ فضال عن ،رواح املدنينيأحساب 
لعبة تشويه ( أن  موضحة، لتسهيل احلصول عىل دعمه للقيام بعمل عسكري،اإلنسان

 .)164(جهزة خمابرات دوهلاأ عمل متفق عليه بني هذه الشبكات و)املصطلحات
 

دارته إ ءأثنا يف تأكيد السامت التي حتىل هبا الرئيس صدام حسني االجتاهمتثل هذا 
، فعىل )165(اإلدارةلألزمات مع الواليات املتحدة والنتائج الكبرية التي حققتها تلك 

لعراق قائدا تارخييا ذا نظرة شمولية وفكر ل إن(سبيل املثال كتبت صحيفة الثورة تقول 
 .)166() الرصاع واستيعاب كل عنارص املوقف ومفرداتهإدارةخالق وقدرة فذة عىل 

 األممموافقة الواليات املتحدة وبريطانيا عىل حوار العراق مع وعدت اخلطابات 



 347  
 

 

 واإلرادةاملتحدة من ابرز االنتصارات التي حققتها القيادة العراقية التي اتسمت بالصرب 
 .)167(والعقل احلواري البناء واحلكمة كام تقول صحيفة القادسية

2 

، هذه احلرب من خالل استعراض بعض االنجازات التي حققتها الجتاهااتضح هذا 
 يف املوقف العريب والعاملي من العراق قياسا بام ساد يف عام )اجلذرية(كأحداث التحوالت 

 إعادة بتحقيق هدفها املتمثل يف األمريكية واحليلولة دون السامح للواليات املتحدة 1991
، وفضح حقيقة )168( يف العراقعميلة وتنصيب حكومة ،ما قبل الصناعة  عرصإىلالعراق 
 أمام األهداف خطورة هذه كشف و، عىل املستوى العاملياألمريكية السياسة أهداف

، والنجاح يف حتريك ركود الوضع السيايس )169( الدوليةواألرسةالرأي العام العاملي 
 عامل إىل والدعوة ،كيةاألمري صحوة دولية ملواجهة اهليمنة وإشاعة ،اإلقليميوالدويل 
، والتمكن من )170( ورفض سالح العقوبات االقتصادية ضد الشعوباألقطابمتعدد 

 .)171(1991تفكيك التحالف املعادي للعراق الذي شكلته الواليات املتحدة عام 
 

 صحيفة أفادت فقد ، القائمةاألزمة بعض جوانب إيضاح من خالل االجتاهجاء هذا 
السلطات العراقية الحظت عىل فريق سكوت ريرت تركيبته غري  أن الثورة يف خطاهبا

اجلاسوس ( فضال عن كونه برئاسة ، واملهيأة الفتعال مشاكل جديدة مع العراق،املتوازنة
لقطع الطريق ( لذلك سارعت ، سكوت ريرت الذي عرف عنه افتعاله لالزمات)األمريكي

 كشف حقيقته للرأي العام العاملي من خالل، )أهدافهكنه من حتقيق عليه واحليلولة دون مت
 جوهر بأن بينام ذكرت خطابات صحيفة اجلمهورية ،)172(وتسجيل حتفظها عليه علنا

 العراق تأجيل تفتيش املواقع الرئاسية حلني انتهاء باقرتاح يتعلق األزمةاخلالف يف هذه 
 أم حمظورة وأسلحة حتدد هل خيفي العراق مواد عامهلاأ لكون نتائج ، اللجنة الفنيةإعامل

 أن  املفتشني عىل اعتبارد طرأزمةكام استعرضت تلك اخلطابات بعض تفاصيل . )173()ال
 .)174(األزمة املواقع الرئاسية امتداد لتلك أزمة
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 يف خطابات وردملرتبة اخلامسة عرش عىل سلم االجتاهات ويف ا) 2ج (االجتاهوقع 
 األمريكية العراق حقق فوزا شموليا عىل الواليات املتحدة أن أكدتصحيفة القادسية التي 

الذي جاء  يوم الشعب ته ذلك االنتصار الذي عرب العراق عنه بتسمي، طرد املفتشنيأزمةيف 
 .)175() 20/11/1997 (موافقا لتاريخ

   

 وقد متثل يف ،يف املرتبة السادسة عرش عىل سلم االجتاهات) ظ (االجتاهجاء تسلسل 
 شارتأ و، ملواجهة العراقاألمريكيةات العسكرية دالتهديباستهانة خطابات صحيفة الثورة 

 ،ية عىل فعل كل يشء بقدرة قوهتا العسكر)متومهة(الواليات املتحدة إىل أن اخلطابات 
 .)176(املطالبة بحقوقهعن هتديداهتا لن ختيف العراق ولن تثنيه  أن مؤكدة

2222
 

 

العراق يريد  أن  من خاللهأوضحتيفة اجلمهورية  يف خطاب لصحاالجتاهجاء هذا 
 ضامن تقرير مدى ، اللجنة الفنية التقويميةأعاملقرتاحه تأجيل تفتيش املواقع حلني انتهاء اب

 السياسية األهداف فنية وموضوعية بعيدة عن تأثريات أسستنفيذه اللتزاماته عىل وفق 
 .)177(للدول املعادية له 

 

  عىل مطالبة املجتمع الدويل والرأي العام العاملي بمالحظة اصطناعاالجتاهانطوى هذا 
وكتبت صحيفة الثورة التي  . املسؤوليةإىلالواليات املتحدة ملوقفها من العراق الذي يفتقر 

جل أرقة بتلر من جتازف بحرق وإىل أن تضطر (الواليات املتحدة  أن االجتاهانفردت هبذا 
 إىل، وتشري الثورة هبذا القول )178( منهأغراضهافد نتست أن تربير نواياها العدوانية قبل

داهنا املجتمع الدويل أ حدود صالحياته والتي أمريكيةاملواقف التي جتاوز هبا بتلر بدوافع 
 .والسيام ترصحياته اخلاصة بالكيان الصهيوين
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ها مهدد طاملا مل ستقراراومن منطقة اخلليج أ أن  من خالل التأكيداالجتاهبدأ هذا 
يسمح للعراق باستئناف دوره الطبيعي يف السياسة العربية والدولية عرب رفع احلصار 

 .)179(ض عليهواملفر
 

مع   موقف دولة الكويت لتطابقهاالجتاهطاهبا املعني هبذا ازدرت صحيفة الثورة يف خ
العراق، متطرقة  إليذاء أمواهلا فضال عن تسخري ،األمريكيةموقف الواليات املتحدة 

 موقف ن بعد انتهاء اجتامعها بحاكم الكويت بالتعبري عأولربايت قيام إىلبسخرية 
 تفويض إىلال حتتاج ( أولربايت أن  واصفة ذلك الفعل بالقول،الكويت الرسمي بدال عنه

 .)180() هي صاحبة الكلمةألهنا

 ه ه 

 تعاون العراق مع اللجنة اخلاصة أن أكد يف خطاب لصحيفة القادسية االجتاهورد هذا 
  من)ج( وتطبيقه الكامل ملتطلبات القسم ،طوال ما يقرب من الست سنوات ونصف السنة

 .)181( موضوعيا ومنصفا للعراقإجراءيتخذ إىل أن  األمنلن يقود جملس ) 687(القرار 
2 

العالقة التي حددهتا القرارات الدولية بني العراق  أن االجتاهتبني من خالل هذا 
كيبه اللجنة  تتعلق برتوأهنا بخاصة ، القائمة بينهاماألزمةتكون  أن مم املتحدة تقيضواأل

 ، بني العراق والواليات املتحدةاألزمةإىل أن لموقف يشري لواقع احلال إال أن  ،اخلاصة
 درجة تنذر بقيام احلرب، كام استدلت إىلبدليل تصعيد الواليات املتحدة للمواقف 

 املتحدة هي التي األمم لو كانت األزمة تسوية بإمكانيةصحيفة اجلمهورية عىل ذلك 
 .)182( لعراقتفاوض مع ات
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 العراق  عىل االتفاق املعقود بنياالجتاهاثنت صحيفة اجلمهورية يف خطاهبا املعني هبذا 
 . )183(اآلتية األهداف لضامنه حتقيق ،)23/2/1998( املتحدة يوم ممواأل

 .منع قيام احلرب ومعاجلة معاناة الشعب العراقي •

 فضال عن ضبط عالقة ، للقرارات الدولية وسيادة العراق)ملرتابطاالحرتام ا(ضامن  •
 .العراق باللجنة اخلاصة

 . العربيةاألقطاراملساعدة عىل حل مشكالت مسرية التسوية بني الكيان الصهيوين وبعض  •

 العربية يف حالة استمرار تناقض مواقف احلكومات لألقطار الوطني األمنجتنب اهنيار  •
 .مع موقف اجلامهري

2 

 املتحدة واحلكومة االسرتالية لألمممانة العامة  عىل مطالبة األاالجتاهانطوى هذا 
 املناسبة اإلجراءات واختاذ ،بتلر عن رئاسة اللجنة اخلاصة واالستغناء عن خدماته قصاءإب

 .واألخالقيةعايري القانونية  خليانته الواجبات املكلف هبا عىل وفق مجيع امل،بحقه
 الذي اختذته احلكومة السويدية بحق باإلجراءوذكرت صحيفة الثورة احلكومة االسرتالية 

 فإن منصبه  بتلر عنإقصاء مؤكدة انه يف حالة عدم ، املتخذاإلجراءتذكر نوع  أن ايكيوس دون
 . )184( للعراقمانة العامة ومطالبتها بدفع تعويضاتمن حق العراق مقاضاة بتلر واأل

2 

 لألمم العام األمنيدىل هبا أظهار عيوب الترصحيات التي إ من خالل االجتاهظهر هذا 
 والتي عزا فيها سبب قيام )2/2(املتحدة كويف عنان يف املؤمتر الصحفي الذي عقده يوم 

 ما إذابالتعاون التام ( ونصيحته للعراق )687رفض العراق االمتثال للقرار ( إىل األزمة
 .)راد رفع العقوبات ورؤية الضوء يف هناية النفقأ

 أمريكيةووصفت صحيفة الثورة هذه الترصحيات بعدم الدقة وترديدها الدعاءات 
نحن مل نسمع ( كام قالت ،بشكل جعل من تلك االدعاءات وكأهنا صحيحة ومتفق عليها
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 املتحدة األمم إطار الترصف املنفرد والعمل خارج إىللجوء لايشجب   العام مااألمنيمن 
 .)185()هدافها ونصوص ميثاقهاأو

 

 وخطاباهتا املتعلقة هبذه اإلعالميةاهتامم املؤسسات  أن  هذا التحليل يتبنيإىلاستنادا 
 : اتسم بام يأيتاألزمة

 مما يدلل عىل ،غلب مضامني اخلطاب السيايسأ اإلعالمييف اخلطاب انعكست   - أ  
 ، ومل يكتف الفاعل اخلطايب بذلك،بعادهاأ واألزمةمتابعة القائم باالتصال حليثيات 

 العام األمني كانتقاد مضامني جديدة مل ترد يف اخلطاب السيايس بإنتاجبل بادر 
إىل أن نشري  أن  ويبقى،اخلاصة وغريها املتحدة واملطالبة بمعاقبة رئيس اللجنة لألمم

 . السابقةاألزمات مازالت ضيقة كام هو حاهلا يف اإلعالميةمساحة املبادرة 
 كانت عىل قدر أهنا األزمة، الذي حظيت به هذه اإلعالميتبني من خالل االهتامم    -ب

 ،ة السابقاألزمات وخطورة أمهيةمهية واخلطورة بالنسبة للعراق يفوق كبري من األ
 كام ،خطابا هلا) 61 (اإلعالميةوقد جتسد ذلك االهتامم بتخصيص املؤسسات 

 بلغ إذ اإلعالمية،مهيتها يف عدد االجتاهات التي انطوت عليها اخلطابات أانعكست 
 .اجتاها) 36(عددها 

 عىل الرغم األزمة بمواكبتها اليومية ملختلف مراحل األزمةمتيزت اخلطابات يف هذه   -ج
 وتكشف هذه املالزمة الشديدة التي مل ، يوما)42(ا التي بلغت من طول مدهت

 عن اتساع األمريكيني  طرد املفتشنيأزمة باستثناء السابقة األزماتنشهدها يف 
 للدور وإعالميا سياسيا األزمة إدارةاملساحة التي منحتها اجلهات القائمة وراء 

 .األزمة إدارة يف اإلعالميؤديه  أن الذي جيب
 تعرب اخلطابات عن خصوصية هذه األزمة، ذلك أن االجتاهات اجلديدة التي انطوتمل   -د

  السابقة الاألزمات من أيورودها يف  أن  بمعنى،عليها يمكن وصفها بالعمومية
 مل يتبوأ موقعا متقدما األزمة طبيعة بإيضاح املعنى  أن االجتاه كام، شيئااألمريغري من 
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 عىل املرتبة اخلامسة عرشة، فضال عن انطواء اخلطاباتيف سلم االجتاهات، بل جاء يف 
تناول  اغلب االجتاهات التي وردت يف خطابات األزمات السابقة، من ذلك يتبني أن

 . كان تناوال طفيفااألزمةالفاعل اخلطايب ملوضوع 
 ال رشعيةتأكيد ( اجتاهظهور  أبرزهاطغت عىل سلم االجتاهات تغريات عديدة من   - ه

 اهتامماته وهذا يعني أن الفاعل اخلطايب اإلعالمي جعل يف مقدمة ،)ألمريكيةاملواقف ا
 أدبيات عدم رشعية مواقف اخلصم وذلك ينسجم مع الدور الذي حددته إثبات

جانبا من دوره يكمن يف جعل اخلطابات إىل أن  أشارت التي اإلعالمياخلطاب 
 . غضبهأو سخرية املتلقي ثاراملعارضة خلطابه م

 ، حد ماإىل من رؤية موحدة األزمة يف التعامل مع اإلعالميةلقت املؤسسات انط  -و
 عدد إىل من صحيفة واحدة قليلة قياسا األحادياالجتاهات ذات التأكيد  أن ذلك

االجتاهات املشرتكة بني الصحف الثالث مضافا هلا عدد االجتاهات التي حصلت 
من  يتبني ،كها باجتاهات جديدة فضال عن اشرتا،عىل اهتاممات ثنائية من صحيفتني

 الثالث مل تتسم بخصوصية معينة يف التعامل مع اإلعالميةاملؤسسات أن ذلك 
 .األزمة

 وردت يف أزمات سابقة اجتاهات إغفاليف املؤسسة اإلعالمية يشري اشرتاك خطابات   - ز
ابات مما يعزز قولنا السابق بانطالق اخلط األزمة، وجود مركزية يف التعامل مع إىل

 .األزمة حد ما يف تعاملها مع إىلمن رؤية موحدة 
 لكن فاعليها ،ربت خطابات الصحف الثالث يف مستوى تكرارها لالجتاهاتاتق  -ح

 .اخلطابني مل يلتزموا بالوحدة املستقلة للخطاب
 

 اإلعالميةاهتامم املؤسسات  أن بني ت، التطبيقياإلطاروطبقا ملا ورد من حتليالت يف 
 : اتسم باآليتباألزماتوخطاباهتا املتعلقة 

 باملستوى األوىل مل يكن بالنسبة لالزمات إذ ،باألزمات اإلعالميتباين االهتامم   - أ  
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 أمهية إىل ويعزى ذلك ، شهدتا اهتامما ملحوظااألخريتني األزمتنيإال أن  ،املطلوب
 واىل تراكم خربة القائم باالتصال يف ،ة التي استغرقتها ونوعها وطول املداألزمة

 .هذا املجال
 كام ،باألزمات خلطاباهتا املتعلقة اإلمجايل يف العدد اإلعالميةتقاربت املؤسسات    -ب

 . جديدةأزمةعدد اخلطابات كان يف تصاعد مستمر مع كل  أن يالحظ
 ، واجتاهات متحولة،تة انطوت عىل اجتاهات ثاباإلعالميةاخلطابات  أن اتضح  -ج

 نمطية وردت يف أدبيات إدارة األزماتاالجتاهات الثابتة وشبه الثابتة فإهنا اجتاهات ف
 بينام يرتبط وجود واختفاء االجتاهات ، العراقيةاألزماتترتبط بخصوصية  الو

 .األخرى الواحدة منها عن األزماتاملتحولة باختالف طبيعة 
 وباستثناء ،وأخرى أزمة بني األزمات إدارة ملراحل اإلعالميةتباينت املواكبة   -د

 .املواكبة مل تكن وافية أن  األخريتني نجداألزمتني
  الثالث األخرية كان اكرب منه بالنسبة لالزماتباألزماتاتضح أن االهتامم اإلعالمي   - ه

 . للعراقبةسالثالث األوىل، ويبدو أن ذلك يرتبط بأمهية هذه األزمات وخطورهتا بالن
 مل يلتزم الفاعل اإلعالمي بالوحدة املستقلة للخطاب، إذ تبني أن معدل عدد االجتاهات  - و

 .اجتاها لكل خطاب) %67.4(التي تضمنتها خطاباته كان 
 فقد جتسد األزمات، بخصوصية معينة يف التعامل مع اإلعالميةمل تتسم املؤسسات   - ز

 بلغ عدد إذ ،يد اغلب االجتاهات الثالث يف تأكؤسساتذلك يف اشرتاك خطابات امل
اجتاها يف حني بلغ عدد االجتاهات التي حصل بشأهنا ) 28(االجتاهات املشرتكة 

 .اجتاهات) 3 (مؤسستنيتأكيد ثنائي من خطابات 
 وهذا يدل ، التي منحتها لالجتاهاتاألوزان يف اغلب اإلعالميةتباينت اخلطابات   -ح

 ،ىل اهتامم متساو من القائمني باالتصال مل تستحوذ عاألزماتموضوعات  أن عىل
 . ذاهتااألفكارعىل الرغم من اشرتاكهم يف تأكيد 
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(8)
 

   
  

   


  

 9.58 65 24 25 16 أ 1 1
 7.96 54 31 13 10 ب 2 2
 6.78 46 18 9 19 ص 3 3
 6.78 46 19 17 10 ن 3 4
 6.34 43 22 12 9 غ 4 5
 6.04 41 13 17 11 ت 5 6
 5.01 34 9 16 9 ط 6 7
 4.86 33 15 9 9 ث 7 8
 4.71 32 8 14 10 خ 8 9
 3.53 24 10 7 7 ح 9 10
 3.39 23 10 6 7 ف 10 11
 3.24 22 12 4 6 ز 11 12
 2.94 20 6 10 4 2خ 12 13
 2.50 17 6 7 4 ع 13 14
 2.35 16 5 5 6 ذ 14 15
 2.35 16 3 7 6 ظ 14 16
 2.35 16 2 5 9 ي 14 17
 2.21 15 7 4 4 س 15 18
 2.21 15 5 4 6 ل 15 19
 1.91 13 2 5 6 2أ 16 20
 1.76 12 4 1 7 ج 17 21
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 1.62 11 5 2 4 ش 18 22
 1.47 10 3 3 4 2ث 19 23
 1.03 7 - 2 5 و 20 24
 1.03 7 2 1 4 2ح 20 25
 0.88 6 2 2 2 د 21 26
 0.88 6 1 2 3 ق 21 27
 0.73 5 3 1 1 م 22 28
 0.58 4 1 3 - ر 23 29
 0.58 4 1 2 1 ه 23 30
 0.58 4 - 2 2 2د 23 31
 0.44 3 3 - - 2ج 24 32
 0.14 1 - 1 - ض 25 33
 0.14 1 - - 1 ك 25 34
 0.14 1 - 1 - 2ب 25 35
 0.14 1 - 1 - 2ت 25 36
 0.14 1 - - 1 2ذ 25 37
 0.14 1 - - 1 2ر 25 38
 0.14 1 - 1 - 2ز 25 39
 0.14 1 - 1 - 2س 25 40

 204 222 252 678 99.74 
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 حقائق دامغة عن تعامل اللجنة اخلاصة مع العراق ،واإلعالموزارة الثقافة : انظر  - 1
 .25ص ) 1998 ،اإلعالمدائرة /بغداد( احلصار، إطالةولعبة 

جملة السياسة )  املتحدةواألمم العراق أزمةاملواقف العربية جتاه ( طالب أبوحسن   - 2
 .55، ص 1998، )132(الدولية، العدد 
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 القانون الدويل عندما )ماديا(العراق خرق  أن  الواليات املتحدة لبتلر بالزعمإحياءعن 
اجلاسوسني ( :أمثال العاملني يف اللجنة اخلاصة األمريكينياملفتشني رفض التعامل مع 

 .)46()تشارلز دوليفر وسكوت ريرت
 بأنه )1137( والسيام بعد صدور القرار رقم األمنووصفت االدعاء بوحدة جملس 

وانه مل يتوحد سوى يف  ، األزمةحماولة للتغطية عىل انقسام املجلس بشأن العديد من قضايا 
 .)47( العراق بالرتاجع عن قراره بطرد املفتشنيمطالبة

للواليات املتحدة قدرة ، )أكاذيبحمض (هذه االدعاءات إىل أن وخلصت اخلطابات 
 متطورة ذات خربة كبرية يف تلفيق إعالمية متلك وسائل وأهنابخاصة ، عىل تروجيها 

 يمنح )اغاميتذرائعي بر (تعمل وفق منهج،  عىل الدول واحلكومات والقادة األكاذيب
ّ وذكرت اخلطابات ، الغاية املنشودةإىل كانت توصل إذا وسيلة أيةاملرشوعية الستخدام 

 رشكات إحدى أنتجتهاالتي ) نرية الصباح( الطفلة ألكذوبةباستخدام الواليات املتحدة 
 األمريكينيوذلك لتضليل وتعبئة الكونغرس والرأي العام  ، األمريكيةالعالقات العامة 

أبنت  زعمت نرية إذ ، احلرب ضد العراقإعالن تؤيد قرار أكثرية احلصول عىل بغية
 األطفال رأت جنودا عراقيني ينتزعون أهناالسفري الكويتي يف واشنطن وهي تبكي 

 التي باألكذوبةّكام ذكرت ، )48(األرض إىلالكويتيني اخلدج من احلاضنات ويلقون هبم 
 األقامرالصور التي التقطتها  أن 1991آب عام ادعت فيها الواليات املتحدة يف شهر 

 إلثارةوذلك ،  السعوديةاألرايضالقوات العراقية تنوي اهلجوم عىل  أن الصناعية تفيد
هم حتت ذريعة أراضي يف األمريكيةوتسويغ حشد القوات ، خماوف الساسة السعوديني

اخلليج العريب  أقطار إرغامفضال عن ، محاية اململكة من هجوم عسكري عراقي وشيك 
   . )49(عىل متويل نفقات عملياهتا العسكرية 

 

 )ث( اللجنة اخلاصة إجراءات ال رشعية إبراز  - أ
قام به رئيس اللجنة اخلاصة وفرق   بعض مااالجتاهاستعرضت اخلطابات يف هذا 
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 األزمات إدارة العراقي بأدبيات اإلعالميحتليل اخلطاب من خالل مقارنة نتائج 

 :تبني ما يأيت السياسية الدولية
 عىل توضيح حمتوى اخلطاب السيايس اإلعالمي تركزت اهتاممات اخلطاب - أوال

 اخلطاب أدبيات إليهشارت أ وذلك ينسجم مع ما ،األمن مع جملس األزمات إزاءالعراقي 
دور الفاعل اخلطايب يكمن يف توضيح حمتوى اخلطاب السيايس وتطويره  أن  مناإلعالمي

 .إنتاجه جلهة اإليديولوجيةلقات بام يتالءم مع املنط
 ختطيط ن وهذا يعني انه جاء دو، رد فعل وليس فعلاإلعالمي جاء اخلطاب - ثانيا

 اإلعالمييعد اخلطاب  أن  رضورةإىل األدبياتبينام تشري  ،األزمات إدارةمسبق لدوره يف 
ا ترتب  حمدد خيضع خالهلا لصياغة استداللية منطقية لقواعد بعينهإطاربشكل مسبق يف 

 .عىل ضوئها حجية منطقه
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  مرتبطا بالوضوح والضمنية وتقديماإلعالمي كان نجاح مضمون اخلطاب إذا - ًثالثا
دلة والشواهد وترتيبها وتكرار املضامني واستخدام االجتاهات واالحتياجات املوجودة األ

 موضوعاتد وعرض الوجوه املختلفة للئ معلومات تتفق مع الرأي العام الساإىلواالستناد 
 نجح يف جوانب اإلعالمياخلطاب  أن  ذلك يمكننا القولإىل استنادا ،األدبياتكام تقول 

  .أخرىخفق يف جوانب أو
 مستويات عديدة من اجلمهور حملية وعربية إىل اإلعالمياجته اخلطاب  - رابعا
يعزى  و،كرب من االهتامم باجلمهور العريبأ لكن االهتامم باجلمهور املحيل كان وأجنبية

 . تعبوي قائم عىل استنفار اجلامهري ملوقف معنيإعالم العراقي اإلعالمإىل أن ذلك 
 عىل توظيف االستامالت العاطفية كاخلوف اإلعالمي اعتمد اخلطاب - خامسا

 ، وغريها والرباهنياألدلة من االستامالت العقلية كالتفسري وتقديم أكثرواحلقد والكراهية 
  . العكس من ذلكةاألزم إدارةبينام تفرتض 
 معينة للتعامل مع إعالمية مل نتلمس بشكل واضح وجود اسرتاتيجية - سادسا

 من خالل األزمات إدارة يف اإلعالمفقد تبني عدم التخطيط املسبق الستخدام  ،األزمات
 تباين اهتامم الفاعل اخلطايب إىل أدى مما ،عدم التتابع املنتظم لالجتاهات عىل السلم

 . وبالتايل احتالل االجتاهات ملوقعها بشكل عشوائي،األزماتضوعات  بمواإلعالمي
 إىل عىل اجتاهات ثابتة وشبه ثابتة يشري يف جوانب منه اإلعالمي كان انطواء اخلطاب وإذا

 سعة عدد االجتاهات املتحولة وتباين االهتامم باالجتاهات فإن ،وجود تلك االسرتاتيجية
 إدارة أدبياتكدته أ وهذا يتناىف متاما مع ما ،العكس من ذلك إىلالثابتة وشبه الثابتة يشري 

 . األزمات إدارة تلك االسرتاتيجية يف ر رضورة توفأن بشاألزمة
 إىل ومنه ما افتقد ، بحامسته وانفعاليته الشديدةاإلعالمي اتسم اخلطاب - سابعا

 لذلك ،ورة غري متبلوأفكار انطوى عىل مظاهر عابرة إذ ،املوضوعية والعمق والشمول
 ،اإلعالمية تناقض مادته إىل أدت األزمات العراقي الشديدة يف اإلعالمانفعالية  أن قيل

 أن  ويبدو ذلك غريبا بعض اليشء بخاصة،فضال عن افتقاده مصداقيته لدى املتلقني
 اإلعالم الدراسات التي تناولت إليها املثالب التي أشارت إحدىالسمة االنفعالية كانت 
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، وعىل الرغم من هذه التجربة املهمة التي مر 1991 حرب اخلليج الثانية عام بانأالعراقي 
 . انه مل يتمكن من جتاوز هذه السمةإال العراقي اإلعالمهبا 

 إزاء يأيت متأخرا دائام عىل الفعل السيايس اإلعالميالفعل  أن  يالحظ- ثامنا
 أن  خوفاألزماتل مع  احلذر الشديد من التعامإىلنعزو ذلك  أن  ويمكن،األزمات

 مما يدفع الفاعل اخلطايب ،األزمة إدارة نتائج سلبية تؤثر عىل سري إىلتؤدي اخلطابات 
 انتظار الفعل أو ،اإلدارة انتظار التوجيهات من اجلهات القائمة وراء إىل اإلعالمي

 إدارة كي يتسنى له الكتابة يف املضامني التي يرغب هبا فريق ،األزمةالسيايس جتاه موقف 
 أخرى إعالمية استقاء املعلومات من مصادر إىل هذا التأخر قد يدفع املتلقني وأن ،األزمة

  .قد يكون من بينها مصادر معادية
 يف تأكيدها اجتاهات بعينها وتشابه اإلعالمية يكشف تقارب اخلطابات - تاسعا

بأهداف  تكتب عىل وفق توجيهات مركزية مرتبطة أهناالتعبري عن بعض االجتاهات 
 موقف العراق من إبراز عكست يف أهنا أي ،األزمات أثناءالسياسة العراقية وتوجيهاهتا 

اخلطاب  أن  ذلك، الرأي العام املحيل والعريب والعاملي وجهة نظر رسميةأمام األزمات
 يف دول اإلعالمياخلطاب  أن  مناألدبيات إليه العراقي تنطبق عليه ما أشارت اإلعالمي
  . ويقع حتت سيطرة السلطة القائمة،الث مراقب ومنظم داخل املجتمعالعامل الث

 مضامني جديدة إنتاج يف اإلعالمي اتسمت مساحة مبادرة الفاعل اخلطايب - عارشا
 دور إىل مل يتجاوز دوره التقليدي فإنه ، اخلطاب السيايس بالضيق الشديدإليهامل يتطرق 

 تفسريات إجياد مساعدته يف أو بعينها أشياء ىلإ األزمة إدارةجديد ينبه من خالله فريق 
  .معينة لألزمة وأبعادها

هناك توزيعا لألدوار بني املؤسسات  أن مل يتضح من خالل نتائج التحليل - أحد عرش
 إذ ، متارس ما يشبه الدور الواحدأهنا بل تبني ،األساسية عىل وفق توجهاهتا اإلعالمية

  . بعينهااشرتكت مجيعها يف الرتكيز عىل مضامني
 حد إىل ملضامني بعض االجتاهات متباينا اإلعالمية كان جتسيد املؤسسات - اثنا عرش
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 ينطلق األزمات للتعامل مع إعالمية عدم توافر اسرتاتيجية إىلنرجع ذلك  أن  ويمكن،ما
 عدم قدرة القائم باالتصال عىل التعبري عن تلك االسرتاتيجية أو اإلعالميمنها اخلطاب 

 .وجودهايف حالة 
 إليه ت مع ما تطرقم باألزمات ال ينسجاإلعالميتباين االهتامم  أن - ثالثة عرش

 العتبارات مضاعفة أمهية األزمات أثناءالدور السيايس لإلعالم يأخذ  أن  مناألدبيات
 حاجة املتلقني إلخبار النشاط السيايس والعسكري وانعكاساته عىل أبرزهاكثرية من 

 أثناء اإلنسانخلق حالة موازنة للقلق واخلوف الذي ينتاب الواقع الداخيل هبدف 
  .األزمات

 . وقواعدها بالقدر الكايفاألزمة إدارة مل يلتزم القائم باالتصال بمبادئ - أربعة عرش
 سياسيا األزمات إدارةاملساحة التي منحتها اجلهات القائمة وراء  أن - مخسة عرش

 بام يف ذلك مالزمته ملراحل األزمات إدارة يف ماإلعاليؤديه  أن  للدور الذي جيبوإعالميا
 عن رضورة األزمة إدارة أدبيات بينام تكشف ،األخريتني يف األزمتني إال مل تتسع اإلدارة

  . منذ بدايتها وحتى هنايتهااألزمة إلدارة اإلعالماستمرار مالزمة 
اهات كام تعددت االجت، اإلعالمية تعددت معاين مضامني اخلطابات - ستة عرش

 أن  ذلك، التأثري يف املتلقيأحداثداخل اخلطاب الواحد، وهذه اجلوانب تقلل من فاعلية 
 ، يكون ملضمون اخلطاب معاين متعددةإال التأثري يفرتض أحداثإىل أن  تشري األدبيات

 أن ، بل جيباألسايس زيادة يف التأويل وضياع املعنى إىليؤدي  أن الن ذلك من شأنه
 . معنى واحدينطوي اخلطاب عىل
 . األساس بكونه خطابا هجوميا حتريضيا بالدرجة اإلعالمي متيز اخلطاب - سبعة عرش
 الثالث بخصوصية معينة يف اإلعالمية من املؤسسات أي مل تتسم -ثامنية عرش

 .األزماتتعاملها مع 
 عىل الرغم من العراق مشهود له بثبات مواقفه القومية عىل اختالف -تسعة عرش

مضامني بعض االجتاهات كانت متساوية يف إال أن لسياسية التي تعرض هلا، الظروف ا
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 بشكل يوحي وكأن العراق يساوم تلك البلدان بشأن ،األمور املتعلقة بالدول العربية
 . وهذا ما يشكك يف موقف العراق،األزماتموقفها من 

 النصح يبأسال ركز عىل إذ ، املفرطةباإلنشائية اإلعالمي اتسم اخلطاب –عرشون 
 احلجج املوضوعية إىل بينام افتقد ، مشاعر اجلمهورإلهلابوالتوجيه ورفع الشعارات 

 إىل املنشور يف الصحافة ليس موجها اإلعالمياخلطاب  أن  أخذنا باحلسبانوإذا ،املقبولة
 نجد من الصعوبة بمكان ، بل خمصص للرشحية املتعلمة دون غريها،مجيع رشائح املجتمع

 . تقبلهم له عىل عواهنهأواملتلقني متريره عىل 
 الدبلومايس وفن اللياقة يف األسلوب مل يعتمد القائم باالتصال -واحد وعرشون

 التجاوز إىل بل وصل احلد به ، املتحدة واألجهزة التابعة هلااألممخطاباته املتعلقة هبيئة 
 األمورمثل هذه يتعامل فيه مع  أن  يف وقت جيب، املتحدةلألمم العام األمنيعىل شخص 

 ألن من شأن ، االستهانة بأعىل سلطة دولية هبذه الكيفيةن ال يمكإذ ،بحذر ودقة متناهيني
العراق فضال عن إىل أن  باإلحياء األمريكية الواليات املتحدة إليهذلك تأكيد ما تسعى 

وحي  كام قد ي، غري متحرض يف تعامله معهافإنه ، املتحدةاألممكونه غري ملتزم بقرارات 
 األمر ، املقنعةاألدلة لعدم امتالكه األزمات العراقي يف تعامله مع اإلعالمذلك بتخبط 
 . التجاوز عىل هذه السلطةإىلالذي يدعوه 

 دقيقا يف التعبري عن مضامني اإلعالمي مل يكن الفاعل اخلطايب –اثنان وعرشون 
 ويعزى ،يكن موفقا فجمله مل تكن حمكمة السبك واختياره لبعض املفردات مل ،خطابه

  والدليل عىل ذلكاإلعالمي، رسعة االنجاز التي يقتضيها العمل إىلذلك يف جانب منه 
 متنح إذ ،اخلطابات التي تنرش بعد عطلة الصحيفة متتاز بدقة تعبرياهتا وانتقاء مفرداهتاأن 

إىل  اتاألدبي ويشار يف ،عطلة الصحيفة للفاعل متسعا من الوقت للتأمل يف كتابة خطاباته
 . تقلل من فاعليته وتأثرياته يف املستقبلنياإلعالميعدم الدقة يف صياغة اخلطاب أن 

 تقريريا يف التعبري عن أسلوبا اإلعالمي استخدم الفاعل اخلطايب -ثالثة وعرشون
 ويعود ، مستغنيا عن الكثري من التقنيات املجازية يف استخداماته اللغوية،مضامني خطابه
 مضامني خطابه بأعىل إيصال إىل الذي يتسم بوضوحه ومبارشته األسلوباستخدامه هلذا 
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تأثري مضمون  أن  ذلك،فاعلية ممكنة للمتلقني عىل اختالف فئاهتم وتبايناهتم الثقافية
 يف هذا املجال مرتبط بعدة عوامل تساعد اجلمهور األدبيات كام تقول اإلعالمياخلطاب 

 كالوضوح والضمنية وتقديم األدلة أهدافليه من  عياملستهدف عىل فهم وحتليل ما ينطو
 للجوانب الشكلية عىل أمهيتها اإلعالمية بعض اخلطابات إمهال لكن ،والشواهد وغريها

 املضمون إيصال عىل  ال تقترصاإلعالميلغة اخلطاب  أن يشكل مثلبة عليها، ذلك
 من خالله إذ ، من املضمونأ بعد الشكل جزءا ال يتجز،فحسب، بل هي غاية يف ذاهتا

 . مع اخلطاباصليتو وجعله ،يمكن لفت انتباه املتلقي
 بل كان منفتحا عىل ، منغلقا عىل نفسهاإلعالمي مل يكن اخلطاب – وعرشون أربعة

 غلبت إذ ، فهو عبارة عن تناقض خطايب، والسيام اخلطابات السياسية،غريه من اخلطابات
 مقطوعة ملفوظات عديدةإىل أن  ألدبياتاوقد أشارت ) التناص(عليه التداخالت النصية 

 . يف فضاء اخلطابات)تتقاطع وتتناىف( أخرىمن نصوص 
 ملضامني خطابه يف اإلعالمي عىل الرغم من تكرار الفاعل اخلطايب -مخسة وعرشون

 أكدته وهو ما ،هذا التكرار جاء بطريقة وكأنه يقول ذلك أول مرةإال أن  ،أزمةكل 
 أي ،)اإلحلاحميكانزم ( إىلالفاعل اخلطايب كثريا ما يلجأ  أن إىل التي أشارت األدبيات

 ما األوىل ولكن بطريقة وكأنه يقول للمرة ،تكرار مضامني اخلطاب عرب مدة زمنية منتظمة
 . اخلطاب يف حادثة التكرار ذاهتاأمهية يكمن جزء كبري من إذ ،قيل أن سبق

 احلدود الدنيا إىل وتفتقر ،ا مبالغا هبأحكاما أطلقت بعض اخلطابات - ستة وعرشون
 فضال عن ،%)100(وبخطئه %) 100(يمكن احلكم بصحته   ليس هناك ماإذ ،من العلمية

 إدارتهاالستشهاد بآراء تعرب عن وجهات نظر شخصية للتدليل عىل نجاح العراق يف 
لمية يف  التنظريات العإليها عىل املعايري التي أشارت االعتامد بينام كان باإلمكان ،لألزمات

 .إخفاقا أو العراق لألزمات نجاحا إدارة للحكم عىل األزمات إدارة
 : وقعت بعض اخلطابات يف تناقضات عديدة منها عىل سبيل املثال- سبعة وعرشون

العراق نفذ أغلب  أن  توردآخر ويف مكان ،األمنالعراق نفذ مجيع قرارات جملس  أن قوهلا
 ويف الوقت نفسه تقول انه أقر يف ،عىل العراق وصفها اليكيوس بالتآمر أو ،القرارات
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 أكثر وانه أنجز ،العراق قد تعاون مع اللجنة اخلاصة أن األمن جملس إىلتقاريره املقدمة 
 اإلعالم وبخصوص املضامني املتضاربة لوسائل ،من االلتزامات املرتتبة عليه%) 80(من 

 يف أو 1991 حرب أثناءالعراقي  اإلعالمالعراقية تقول بعض الدراسات التي تناولت دور 
 التغطية عىل النيات العراقية لكي إىلاملضامني املتضاربة هتدف  أن  تقول،املدة التي سبقته

  .األزمة إدارةمتنحها الفرصة املناسبة للمناورة الدبلوماسية من جانب فريق 
سكرية  املستهينة بالتهديدات العاإلعالمي مل تكن مضامني اخلطاب - ثامنية وعرشون

املواطن العراقي عىل دراية كافية بالقوة العسكرية املعادية من  أن  بخاصة،الغربية مقنعة
يمكن  تكبد بسببه من خسائر ال  وما، التي تعرض هلا العراق1991خالل حرب عام 
 يمكنهم تكذيب الواقع وتصديق ما  مستقبيل اخلطاب الفإن وبذلك ،التقليل من أمهيتها
  غري مبارش بعجز القوة العسكرية الغربية عن حتقيق ماأول مبارش يقوله اخلطاب بشك

  .أهدافتبغيه من 
 درجة تثري إىل ساذجة اإلعالمي بدت بعض مضامني اخلطاب -تسعة وعرشون

 كيف نفرس طلبه من بلد عريب معروف وإال ، وتنم عن قرص نظر القائم باالتصال،الغرابة
ه منسجمة مع مواقف العراق ومتعارضة مع تكون مواقف أن )الكويت(بعدائه للعراق

 أو ، ويف الوقت نفسه حيرض الشعب الكويتي عىل حكومته،مواقف الواليات املتحدة
 املعادية للعراق تأيت خدمة األمريكيةمواقف الواليات املتحدة  أن تعكزه املستمر عىل

البحث عن  الشعب العراقي وما شاكل ذلك من مضامني دون إبادة أوللكيان الصهيوين 
 املؤسسات بأن وقد خيلف ذلك انطباعا ، موضوعية وما أكثرهاأكثر أخرىتفسريات 
 التعكز عىل مثل إىل مما يضطرها ، التفسريات املوضوعية املقنعةإجياد عاجزة عن اإلعالمية

 . احلجج الالزمةإىلهذه املعطيات التي تفتقر 
 والسيام املنشور منه يف ،ط ممال بسبب طوله املفراإلعالمي كان اخلطاب - ثالثون

فن املقال االفتتاحي إىل أن  اإلعالمية األدبيات بينام تشري ،صحيفتي اجلمهورية والقادسية
 . يكون معتدل الطول أن جيب
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 جملس  معاألزمات إدارة أثناء العراقي اإلعالمييتناول موضوع هذا الكتاب اخلطاب 

-28/2/1991(صحافة العراقية الصادرة يف املدة من  ويعنى بدراسته من خالل ال،األمن
 األمن بني العراق وجملس األزمات حدثت خالل هذه املدة العديد من إذ ،)23/2/1998

خصصته هلا من خطابات  الدويل حظي بعضها باهتامم املؤسسات الصحفية من خالل ما
  .األزماتعربت فيها عن كيفية تعاملها مع تلك 

 املعرب عن سياسة املؤسسات الصحفية يكشف عن الدور عالمياإلودراسة اخلطاب 
  .األمن مع جملس األزمات إدارة العراقي يف اإلعالمالذي قام به 

 موضوع الكتاب يتجسد يف وجود كم من اخلطابات فإنوعىل ضوء هذا الوصف 
 يمكن من خالهلا حتليلها تشخيص ، التي تنطوي عىل مضامني تتعلق باألزماتاإلعالمية

هذه اخلطابات مل حتظ من قبل باهتامم كاف من  أن  بخاصة،مضموهنا واجتاهاهتا وسامهتا
تصل  أن  كادتأزماتالبحث والدراسة املنهجية عىل الرغم من تزامن نرشها مع حدوث 

 . واخر القرن املايضأ مستوى احلرب يف إىل
ة وتسعة  مقدم، والفرعيةاألساسية عن أسئلته اإلجابةيف نطاق  وتضمن الكتاب

 بينام تناولت بقية الفصول الدراسة ، املرجعيباإلطار والثاين منها األول أهتم ،فصول
 موضوع الكتاب وأمهيته ودواعيه يف الوقت الراهن إىل وتطرقت املقدمة ،التطبيقية
أنسب طريقة لتحليل اخلطابات هي طريقة  أن  وتبني فيها، املنهجيةوإجراءاتهوأهدافه 

فئات  أن أساسلذا اختذ من االجتاهات فئات لتحليل اخلطابات عىل  ،حتليل املضمون
 كام استخرجت مجيع ، الفئات استخداما يف حتليل املضمونأكثراالجتاهات تعد من بني 

فئة انضوت مجيعها ضمن ) 40( بلغت إذ ، حتليل تلك اخلطاباتأثناءالفئات التي ظهرت 
حتركات اجليش ، الكامريات، والري ديفيد كي، تفتيش وزارة الزراعة: هيأزماتست 

  .املواقع الرئاسية ،األمريكيني طرد املفتشني ،العراقي قرب احلدود الكويتية
) اإلعالميةالوحدة الطبيعية للامدة (ومن بني وحدات حتليل املضمون اختريت 

 وقد ، الوحدات تعبريا عن االجتاهات التي ينطوي عليها املضمونأكثربوصفها من 
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 لكن ، خطابا)145(  اخلطابات التي تألف منها جمتمع الدراسة التطبيقية البالغحللت مجيع
بعضا من اخلطابات استبعدت من التحليل بسبب ورودها خارج إىل أن  اإلشارةالبد من 
 وردت ضمن هذا أخرى كام استبعدت خطابات ،األزمات الزمني الذي شغلته اإلطار
 وجرى يف فصول ،األزمات بصلة ملوضوع ت لكوهنا انطوت عىل مضامني ال متاإلطار

 رموز إىلجدولة الفئات و حساب تكرارات الفئات من أجل حتويلها  الدراسة التطبيقية
 إليها، التي تنتمي األزمة كال حسب أوزاهنا وتم جتميع الفئات املستخرجة مع ،كمية

ترتيبها بشكل  واألزمة جممل تكرارات الفئات داخل إىلواستخراج نسبها املئوية قياسا 
 .األزمة ما كون سلام لفئات ،هرمي

 اإلعالميمفهوم اخلطاب ( املرجعي واملوسوم اإلطار من األولوكشف الفصل 
 وتطرق بالنسبة للثقافة العربية ، عن مفهوم اخلطاب يف الثقافتني العربية والغربية)وسامته
 عن مناقشة بعض التعريفات فضال ، مفهومه يف القرآن الكريم وداللته يف املعجم العريبإىل

 واقترص بالنسبة ملفهومه يف الثقافة الغربية عىل املنظور الفلسفي واللساين .العربية املعارصة
 كام تضمن هذا الفصل حماولة لتأصيل .األخرى مفاهيمه يف امليادين إىلدون التطرق 

ه العام  عىل ضوء مقاربتني احدمها كانت مع اخلطاب بمفهوماإلعالميمفهوم اخلطاب 
 اإلعالميمفهوم اخلطاب إىل أن  وخلصت املحاولة ، مع مفهوم اخلطاب السيايسواألخرى

 مجهور كبري غري متجانس وغري إىل يتم من خالهلا نقل رسائل ةعملية اتصالي( انه إىليشري 
 وتستعني بوسائل لنقل تلك ، القائم باالتصالأومعروف شخصيا للفاعل اخلطايب 

 األساسية وتتمثل وظيفتها ،والتلفاز والسينام والصحف والكتبالرسائل كاملذياع 
 .) التأثري يف املتلقنيإىل وهتدف هذه العملية ،واإلقناعباألخبار والرتفيه والتعليم 

 فهومقراءة يف امل ، السياسية الدوليةاتاألزم إدارة(وجرت يف الفصل الثاين املوسوم 
 األزمة إدارةتعريفات املوضوعة ملصطلح  مناقشة ملجموعة من ال) واملبادئدواتواأل

 علم أوفن ( أهنا إىل متكن الباحث عىل ضوئها من صياغة تعريف يشري ،السياسية الدولية
 إىل التي حتول دون تصاعدها اإلجراءات باختاذ إحداثها والسيطرة عىل األزماتتسوية 

 .)مستوى استخدام القوة العسكرية مع احلفاظ عىل املصالح القومية
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 معطيات علم إىلالتي حددها استنادا  - األزمة إدارةواقترص الفصل يف تناوله 
 إىل ًأيضا وتطرق .عىل القيادة واختاذ القرار والتخطيط ودقة املعلومات وكفايتها -  اإلدارة
 والدبلوماسية والقوة اإلعالمية كالتحركات األزمة إدارة املستخدمة يف األدواتبعض 

ً فضال عن تناوله مبادئ ،لضغوط االقتصادية واملنظامت الدوليةالعسكرية املحتملة وا
 ووضوحها ومنح اخلصم وقتا مناسبا األهداف كتعزيز االتصاالت وحمدودية األزمة إدارة

 وعدم األزمة من املؤثرات الداخلية وتوسيع قاعدة دعم قرار األزمةللتدبر ومحاية قرار 
 أوالسرتاتيجي والتصعيد املتدرج للضغط  السيطرة عىل القرار اوإحكام اخلصم إحراج

 . اخليارات املرنة
الثالث والرابع واخلامس والسادس ( التطبيقي الذي تضمن مخسة فصول اإلطارويف 

 بإحدى املتعلقة اإلعالمية فقد جرى يف كل واحد منها حتليل للخطابات )والسابع والثامن
ع تكراراهتا ونسبها املئوية عرب سلم  هتيأ من خالهلا حتديد فئات التحليل وجممو،األزمات

 أزمة وضع جدول هلذا الغرض يضم فئات كل إذ ، الستاألزمات من أزمةخاص بكل 
 يف أعىل األكثر بحيث تكون الفئة ذات التكرار ،مرتبة حسب التسلسل التنازيل لتكراراهتا

 .بتها املئويةاجلدول لتكوين سلم تتضح فيه املرتبة القيمية لكل فئة وعدد تكراراهتا ونس
 وهبدف معرفة مراتب الفئات ،األزماتوبعد االنتهاء من حتليل اخلطابات حسب 

 صمم جدول عام يضم مجيع الفئات مرتبة ،مجالية وجمموع تكراراهتا ونسبها املئويةاإل
 حسب التسلسل التنازيل لتكراراهتا 

 مبني فيها ،ةاآلتي النتائج إىل -  عىل حدة أزمة عىل صعيد كل - وقد توصل البحث 
 :عنوان الفئة ورمزها واملرتبة القيمية والنسبة املئوية التي حصلت عليها

 
 %)31.25(بنسبة ) أ( فضح نوايا اخلصم اجتاه األوىلجاء يف املرتبة  •

 %).25(بنسبة ) ب( تعبئة الشعب اجتاهوقع يف املرتبة الثانية  •
 وإبراز) ت(، تأكيد رشعية مواقف العراق: اجتاهات هيتوازنت يف املرتبة الثالثة ثالثة •
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 اللجنة اخلاصة أعضاءوفضح ارتباط بعض ،)ث( اللجنة اخلاصة إجراءات ال رشعية
 .%)12.5( حصل كل منها عىل نسبة إذ ،)خ(بالسياسات املعادية للعراق

 .%)6.25(املرتبة الرابعة بنسبة) ذ( املتحدة األمم من شأن هيئة اإلقالل اجتاهاحتل  •

 
 .%)17.77(بنسبة ) أ( فضح نوايا اخلصم اجتاه األوىلوقع يف املرتبة  •
وفضح ارتباط بعض ،)ت(متاثل يف املرتبة الثانية اجتاها تأكيد رشعية مواقف العراق •

 .%)13.33(بنسبة ) خ( اللجنة اخلاصة بالسياسات املعادية للعراق أعضاء
 .%)11.11(املرتبة الثالثة بنسبة ) ح( باملوقف اجلامهريي اإلشادة اجتاهاحتل  •
يف املرتبة الرابعة بنسبة ) ذ( املتحدة األمم من شأن هيئة اإلقالل اجتاهجاء تسلسل  •

)8.88(%. 
 إجراءات ال رشعية وإبراز) ب( تعبئة الشعب :نالت املرتبة اخلامسة ثالثة اجتاهات هي •

 .%)6.66(بنسبة ) د( البدائل العراقية يضاحوإ ،)ث(اللجنة اخلاصة 
 املطالبة برضورة وعي حقيقة املوقف :توازنت يف املرتبة السادسة ثالثة اجتاهات هي •

 االستعداد وإبداء) ز( املتحدةاألمم وتأكيد تعاون العراق مع ،)ر (األمريكي
 %).4.44(بنسبة ) س(للمواجهة العسكرية

 %).2.22(بنسبة ) ش (األزمة طبيعة ضاحإي اجتاهجاء يف املرتبة السابعة  •

 
 .%)17.24( بنسبة األوىلاملرتبة ) أ( فضح نوايا اخلصماجتاهاحتل  •
 اللجنة إجراءات ال رشعية وإبراز) ب(متاثل يف املرتبة الثانية اجتاها تعبئة الشعب  •

 .%)10.34(بنسبة ) ث(اخلاصة 
 تفنيد احلمالت الدعائية :اآلتيةاالجتاهات %) 6.89(تساوت يف املوقع الثالث وبنسبة  •

 إىل والدعوة ،)ش(األزمة طبيعة وإيضاح ،)د( البدائل العراقية وإيضاح، )ج(املعادية 
 االستعداد وإبداء) ظ( بالتهديدات العسكريةواالستهانة) ط(حتقيق مطالب العراق

 ).ع( سلميااألزمةلتسوية 
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 تأكيد رشعية موقف :اآلتيةتوازنت االجتاهات ) %3.44(يف املرتبة الرابعة وبنسبة  •
 اللجنة اخلاصة بالسياسات املعادية أعضاء وفضح ارتباط بعض ،)ت(العراق 
، )ص( وبيان رد الفعل الدويل ،)ذ( املتحدة األمم من شأن هيئة واإلقالل، )خ(للعراق

 قية لألزمة العرااإلدارة بحسن واإلشادة ،)ض( تعزيز االتصال مع العراقإىلوالدعوة 
 ).ف(

 
 العراقية اإلدارة بحسن واإلشادة ،)أ( اجتاها فضح نوايا اخلصم األوىلتوازن يف املرتبة  •

 %) 11.22(بنسبة ) ف(لألزمة 

  وبيان رد الفعل،)ب( تعبئة الشعب :تساوت يف املرتبة الثانية ثالثة اجتاهات هي •
 .%)9.18(، بنسبة )غ(، وبيان ردود أفعال اخلصم )ص(الدويل 

 %).6.12(عىل املرتبة الثالثة بنسبة ) ن( تفنيد ادعاءات اخلصم اجتاهحصل  •

 %).5.10(املرتبة الرابعة بنسبة ) ت( تأكيد رشعية مواقف العراق اجتاهاحتل  •

الذي حصل ) ق(ملنطقة  دور العراق يف استقرار اأمهيةاملوقع اخلامس كان الجتاه تأكيد  •
 .%)4.08(عىل نسبة 

 تفنيد احلمالت الدعائية املعادية :اآلتيةاالجتاهات %) 3.06(متاثلت يف النسبة البالغة  •
، )خ( اللجنة اخلاصة بالسياسات املعادية للعراقأعضاء، وفضح ارتباط بعض )ج(

جهة العسكرية  للموااالستعداد وإبداء، )ز( املتحدة األمموتأكيد تعاون العراق مع 
 واالستهانة ،)ط( حتقيق مطالب العراق إىل، والدعوة )ش (األزمة طبيعة وإيضاح ،)س(

 وازدراء ،)ل (األمن جملس إجراءات ال رشعية وإظهار، )ظ(بالتهديدات العسكرية 
 احتلت هذه االجتاهات املوقع السادس عىل سلم إذ ،)م( العربية األقطارمواقف بعض 

 . االجتاهات

 اللجنة اخلاصة إجراءات ال رشعية إبراز :ت يف املرتبة السابعة ثالثة اجتاهات هيتوازن •
 إذ ،)و(، وحتذير الطرف املقابل )ع( سلميااألزمة لتسوية االستعداد وإبداء ،)ث(

 .%)2.04(حصل كل منها عىل نسبة 
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 بنسبة )ك( بموقف اجلامعة العربية اإلشادة اجتاهوقع ) املرتبة الثامنة(يف أسفل السلم  •
)1.02(%. 

 
 .%)9.5(بنسبة ) ط( حتقيق مطالب العراق إىل الدعوة اجتاه األوىلاحتل املرتبة  •

 .%)8.5(يف املرتبة الثانية بنسبة ) ص( بيان رد الفعل الدويل اجتاهجاء  •

 .%)8(بنسبة ) ب(املوقع الثالث كان الجتاه تعبئة الشعب  •

 وتفنيد ادعاءات ،)ت( املرتبة الرابعة اجتاها تأكيد رشعية مواقف العراقتوازن يف •
  .%)7.5(بنسبة ) ن(اخلصم 

، وبيان )ث( اللجنة اخلاصة إجراءات ال رشعية إبرازيف املرتبة اخلامسة تساوى اجتاها  •
  .%)7(بنسبة ) غ( اخلصم أفعالردود 

ة بالسياسات املعادية  اللجنة اخلاصأعضاء فضح ارتباط بعض اجتاهجاء تسلسل  •
 .%)5.5(يف املرتبة السادسة وبنسبة ) خ(للعراق

 األمموتأكيد تعاون العراق مع ) أ(احتل املوقع السادس اجتاها فضح نوايا اخلصم  •
 .%)5(بنسبة ) ز(املتحدة 

 .%)4.5(يف املرتبة الثامنة بنسبة ) ظ( االستهانة بالتهديدات العسكرية اجتاهوقع  •

 .%)3.5(بنسبة ) ف( العراقية لألزمة اإلدارة بحسن اإلشادةان الجتاه املوقع التاسع ك •

عىل املرتبة العارشة بنسبة ) ل (األمن جملس إجراءات ال رشعية اظهار اجتاهحصل  •
)3(%. 

 األمم من شأن واإلقالل) ح( باملوقف اجلامهريياإلشادة:وقعت كل من االجتاهات •
، يف املرتبة احلادية عرش )ع( سلميا زمةاأل لتسوية االستعداد وإبداء ،)ذ(املتحدة 
 %).2.5(وبنسبة

 وحث ،)س( للمواجهة العسكرية االستعداد إبداء: توازن يف املرتبة الثانية عرش اجتاها •
  .%)2(بنسبة ) ي( الثالثة عىل اختاذ مواقف مساندة للعراق األطراف
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جدوى التعاون مع   وتأكيد ال،)ج(تفنيد احلمالت الدعائية املعادية : احتل اجتاها •
 .%)1.5(، املرتبة الثالثة عرش بنسبة )ـه( املتحدة األمم

باملرتبة الرابعة عرش ) 2أ (األزمة مسؤولية انفجار اآلخر حتميل الطرف اجتاهحظي  •
 .%)1(بنسبة 

املطالبة برضورة وعي : اآلتيةاالجتاهات %) 0.5(متاثلت يف املرتبة اخلامسة عرش وبنسبة  •
 دور العراق أمهية وتأكيد ،)ش (األزمة طبيعة وإيضاح، )ر (مريكياألحقيقة املوقف 

، وانتقاد اجلهود )م( العربية األقطار وازدراء مواقف بعض ،)ق(يف استقرار املنطقة 
 ).2ت(اآلخر، واالستخفاف ببدائل الطرف )2ب(الدبلوماسية 

 
 .%)8.99(بنسبة ) أ( اخلصم  فضح نوايااجتاه األوىلاحتل املرتبة  •

 %).8.65(يف املرتبة الثانية بنسبة ) ن( تفنيد ادعاءات اخلصم اجتاهجاء  •

 املواقف ال رشعية وتأكيد ،)غ( بيان ردود أفعال اخلصم :توازن يف املرتبة الثالثة اجتاها •
 .%)6.92(بنسبة ) 2خ (األمريكية

) ص(، وبيان رد الفعل الدويل )ب( تعبئة الشعب :يف املرتبة الرابعة تساوي اجتاها •
  .%)6.57(بنسبة 

 .%)4.84(يف املرتبة اخلامسة بنسبة ) ح( باملوقف اجلامهريياإلشادة اجتاهوقع  •

 الثالثة عىل اختاذ األطراف وحث ،)ت( تأكيد رشعية مواقف العراق :احتل اجتاها •
 .%)4.15(املرتبة السادسة بنسبة ) ي(مواقف مساندة للعراق 

يف املرتبة السابعة ) 2أ (األزمة مسؤولية انفجار اآلخر حتميل الطرف :جتاهاجاء تسلسل  •
 %).3.80(بنسبة 

 واستذكار بعض ،)ط( حتقيق مطالب العراق إىل الدعوة :متاثل يف املرتبة الثامنة اجتاها •
 .%)3.46(بنسبة ) 2ث( حرب اخلليج الثانية أحداث

، وفضح )ث( اللجنة اخلاصة إجراءات يةال رشع إبراز: توازن يف املرتبة التاسعة اجتاها •
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 .%)3.11(بنسبة ) خ( اللجنة اخلاصة بالسياسات املعادية للعراق أعضاءارتباط بعض 

 .%)2.76(باملرتبة العارشة بنسبة ) ع( سلميا األزمة لتسوية االستعداد إبداء :اجتاهحظي  •

، )ز( املتحدة مماأل تأكيد تعاون العراق مع :تساوي يف املرتبة احلادية عرشة اجتاها •
 .%)2.42(بنسبة ) 2ح(والكشف عن مثالب مسؤويل الدول املعادية 

، )س( للمواجهة العسكرية االستعداد إبداء :يف املرتبة الثانية عرشة متاثل اجتاها •
 %).2.07(بنسبة ) ل( الدويل األمن جملس إجراءات ال رشعية وإظهار

وحتذير ) ذ( املتحدة األمم من شأن هيئة لاإلقال :توازن يف املرتبة الثالثة عرشة اجتاها •
 %) 1.73(بنسبة ) و (اآلخرالطرف 

 تفنيد احلمالت :اآلتيةاالجتاهات ) 1.38(تساوت يف املرتبة الرابعة عرشة وبنسبة  •
 بعض وإبراز ،)ف( العراقية لألزمة اإلدارة بحسن واإلشادة ،)ج(الدعائية املعادية 

 ).ش (األزمة طبيعة وإيضاح ،)2د(منجزات حرب اخلليج الثانية 

عىل املرتبة ) 2ج (األمريكيني طرد املفتشني أزمة تأكيد انتصار العراق يف اجتاهحصل  •
 .%)1.03(اخلامسة عرش بنسبة 

يف املرتبة السادسة عرش بنسبة ) ظ( االستهانة بالتهديدات العسكرية اجتاهوقع  •
)0.96(%. 

 البدائل إيضاح :اآلتيةاالجتاهات ) %0.34(تساوت يف املرتبة السابعة عرشة وبنسبة  •
 دور أمهية، وتأكيد )ر (األمريكي، و املطالبة برضورة وعي حقيقة املوقف )د(العراقية 

، وتأكيد )م(، وازدراء مواقف بعض الدول العربية )ق(العراق يف استقرار املنطقة 
 ،)2ذ (األزمةوتشخيص طريف ، ) ه( املتحدة األممالجدوى تعاون العراق مع 

 وانتقاد ،)2ز(، واملطالبة بمعاقبة رئيس اللجنة اخلاصة )2ر( بمذكرة التفاهم واإلشادة
 ). 2س( املتحدة لألمم العام األمني
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 25/9/1991 7733 سعار العدوان الثورة
 26/9/1991 7734 ىل هي األعإرادتنا =

 26/9/1991 3715 األمريكي لالبتزاز أبدالن يركع العراق  القادسية
 27/9/1991 3716  تريد مصادرة العقل العراقي املبدعأمريكا =
يكــون فــارس  أن واإلنــساينقــدر العــراق التــارخيي  =

 29/9/1991 3718 املنازلة ضد العدوان

 
 

    

 6/7/1992 8237 الشعب العظيم والفعل الصغري اجلمهورية
 21/7/1992 8251 لريحل جواسيس امريكا =

 6/7/1992 7977 استفزاز مفضوح ألمر عدواين مقصود الثورة
 21/7/1992 7981  الشعبإرادةموقف وطني شجاع جيسد  =
 24/7/1992 7994 تنثنى  الوإرادةموقف ثابت  =
 29/7/1992 7998 هؤالء هم العراقيون =

 6/7/1992 3953 ترصف استفزازي مستهجن ومقاصد سياسية مريبة القادسية
 اســتفزازي موقــف عــدائي مــدان أمريكــيســلوك  =

 21/7/1992 3966 ومرفوض

 25/7/1992 3969 موقف مبدئي راسخ وقرار وطني مستقل =
 27/7/1992 3971  أين؟إىلملقيت ضد العراق  ااألمريكيالعداء  =
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 12/7/1993 8514 االسم الرسي ملؤامرة ايكيوس اجلمهورية
 17/7/1993 8518 ايكيوس ماذا تفعل يا ايكيوس ؟ =

 14/7/1993 8252  وسيخرسوناألزمةافتعلوا  الثورة
 16/7/1993 8254 ضح وعزمنا اليلنيحقنا وا =

 13/7/1993 4236 عمل مرسحي مفتعل ونيات رشيرة القادسية
 17/7/1993 4238  صلبة وحق مرشوعإرادة =
 

 

    

املـسؤول وهـل األزمـة مـن : أسئلة احلصار الكربى اجلمهورية
 جتنبها ؟ يمكن

8825 
 8/10/1994 

 11/10/1994 8828  املوقفأمريكاملاذا تصعد  =
 العراقي هل االنتصاراالنقالب العاملي هل حصل ؟  =

 15/10/1994 8840 اقرتب؟

 17/10/1994 8842 ؟) 1( ماذا يعني األمنقرار جملس  =
 18/10/1994 8843 ؟) 2( ماذا يعني األمنقرار جملس  =
 23/10/1994 8846 هل تكاملت رشوط رفع احلصار االقتصادي =
 29/10/1994 8849 ما الذي يعنيه اعرتاف بوش؟ =
 30/10/1994 8851  اجلالدون؟أمالشعوب :  من يمثل املايضكلينتونسيد  =

 فتح أبواب خمازن أو فتح أبواب احلق واألنصاف أما الثورة
 9/10/1994 8575 الكون

 10/10/1994 8576 ب قرار واضح برفع احلصار الظاملاملطلو =
 14/10/1994 8579 األمريكية اإلدارةمناقشة موضوعية الدعاءات  =
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 16/10/1994 8580 حساب النتائج يف الوقفة العراقية احلكيمة =
 8/10/1994 4565 الوضوح =

 9/10/1994 4566 املجاهبة احلازمة للحصار اجلائر القادسية
 13/10/1994 4569  املسعور والذرائع املفتعلةاألمريكييد التصع =
 15/10/1994 4570 األمريكينتائج املوقف العراقي احلازم واحلنق  =
 18/10/1994 4573 هكذا نميض عىل جرس العبور =
 27/10/1994 4579  العبور واهلوس االمريكيأزمة =
 6/11/1994 4586 حتمية العبور =

 
 

    

 مـا ،يف ضوء قرار العراق بإيقاف عمل فريق التفتـيش اجلمهورية
 13/1/1998 9686 املطلوب من الدول دائمة العضوية ؟

 ماذا عىل القوى الشعبية :والعراق يقرع أجراس اجلهاد =
 14/1/1998 9687 تعمل ؟ أن العربية

 النـور إىل ونحن نخرج :ات من العدوانبعد سبع سنو =
 17/1/1998 9688  تدخل النفق املظلمأمريكا

 صــوارخيهم ، فتحــت لنــا بوابــات البدايــة:صــوارخينا =
 18/1/1998 9689 شقت هلم قبور النهاية

ماذا سـتفعل ياسـيد بتلـر وقـد صـار مطلـب العـراق  =
 20/1/1998 9691 موضع دعم عاملي

 جيب عىل دول دائمـة العـضوية ما هي البدهييات التي =
 24/1/1998 9693 تذكرها

 25/1/1998 9694 كلينتونبتلر وباوال ومونيكا لعبة اقتناص  =
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 28/1/1998 9697 املبادرة الروسية وختريب بتلر =
 بتلـر يقـدح الزنـاد قـرب برميـل بـارود :أخـرىمرة  =

 31/1/1998 9698 )األولاخلطاب (

واجهـة محلـة االكاذيـب  ملاألمـنماذا سـيفعل جملـس  =
 = = )اخلطاب الثاين (األمريكية

 2/2/1998 9699 حينام يموت الضمري =
 3/2/1998 9700  التحدي؟أسئلة هل بحث الوسطاء :والوساطات جتري =
  يتجـه العـاملأيـن واىل ،ترصحيات يلتسني مـاذا تعنـي =

 7/2/1998 9702 )األولاخلطاب (   ؟)1(

 = = ) اخلطاب الثاين(ذا؟  ملااألمريكيالتشنج  =
الفلــسطينيون يطلقــون رصاصــة بــدء قيامــة العــرب  =

 8/2/1998 9703 )األولاخلطاب (

 = = )اخلطاب الثاين(صلبة الكويت حينام يتحدثون  =
 كيـف :أخـرىرمضان مـرة ) 14(ملناسبة ذكرى ثورة  اجلمهورية

 9/2/1998 9794 ب من الفوالذأصليصبح اللحم والدم 

 10/2/1998 9705 ت املهولني وحقائق املرابطنيخرافا =
 رسـائل شـعبية ،ومظاهر الدعم الشعبي للعراق تبـدأ =

 انطلـق الرعـد سـتحدث القيامـة إذا :ألمريكـاعربية 
 )األولاخلطاب (

9707 14/2/1998 

) 2(ترصحيات يلتسني ماذا تعني واىل اين يتجـه العـامل =
 = = )اخلطاب الثاين(

 26/2/1998 9709 ايطالية) وع البرشيةالدر(هذه املرة  =
  نحن نعرف ولكـن: املتحدةلألمم العام األمنيسيادة  يا =

 21/2/1998 9712 التذكر رضوري
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 بشارة امة حممـد ، هتدمتواألسواروالشمس أرشقت  =
 23/2/1998 9714 تألألت

ماذا سـيفعل العـامل لـضامن النجـاح النهـائي لـصوت  =
 24/2/1998 9715 السالم؟

 14/1/1998 9419 كويف عنان وملف احلصار الثورة
 15/1/1998 9420  ولكنها بائسة ومفضوحةأمريكيةلعبة  =
 16/1/1998 9421  وقت مىضأيثقتنا بالنرص أكرب من  =
 19/1/1998 9423 مسؤولية السيد بتلر =
 21/1/1998 9424 موقف حازم البد منه =
 25/1/1998 9427  وحرب األكاذيبأمريكا =
 26/1/1998 9428  وهتديداهتا العدوانيةكلينتون إدارة =
 28/1/1998 9429  ؟األمريكيةملن التهديدات  =
 29/1/1998 9430  الشكل والداللة:كلينتونفضائح  =
 1/2/1998 9431 تطرد بتلر أن  العامةاألمانةعىل  =
 2/2/1998 9432 األمريكية دليل عىل العزلة أولربايتجولة  =
 4/2/1998 9433  أبناء الكويتإىلحديث هادئ  =
 6/2/1998 9435  واشنطن ولندنإىلرسالة العرب والعامل  =
 8/2/1998 9436  النفقآخركويف عنان ورؤية الضوء يف  =
 11/2/1998 9438 واشنطن واحلل الدبلومايس =

 12/2/1998 9439  معزول وبائساألمريكياملوقف  الثورة
 13/2/1998 9440 األمريكيةفيس وضحالة العقلية  الناإلرهاب =
 15/2/1998 9441 العامل يدافع عن نفسه =
 18/2/1998 9443 األمريكية اإلدارةفرصة  =
 20/2/1998 9445  ومهمة عنانأمريكا =
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 22/2/1998 9446 هذه هي نزاهة اللجنة اخلاصة =
 23/2/1998 9447 ملق مبتذل ونفاق رخيص =

 15/1/1998 5413  يف الفشل والتكراراألمريكيصلف ال القادسية
 17/1/1998 5414 القائد واملعنى التارخيي للمنازلة =
 19/1/1998 5416 ضمري الشعب =
 22/1/1998 5418 الشواغل واللوازم =
 25/1/1998 5420 فضائح وفضائح =
 27/1/1998 5422 نرصنا املحتوم وسقوطهم النهائي =
 1/2/1998 5424 الردع البليغ =
 3/2/1998 5426  والتأهب العراقياألمريكيةاحلمى  =
 5/2/1998 5427 العزلة املقيتة =
 8/2/1998 5429 استلهام الذكرى =
 12/2/1998 5432 األمريكياالفتضاح  =
 وتصاعد الغليان اجلامهريي العريب األمريكي اإلسفاف =

 15/2/1998 5434 والدويل

 19/2/1998 5437 واملوقف االجيايباملوقف املتعنت  =
 22/2/1998 5439 األمريكيالعامل يف مواجهة الباطل  =
 24/2/1998 5441 يوم الراية =
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  السيرة العلمية واإلعالمية
 

 جليل وادي  محود اجلبوري : االسم 
 اإلعالم يف دكتوراه : واالختصاص الشهادة

 تلفزيون : االختصاص الدقيق 
 أستاذ : بة العلمية املرت
 العراق / دياىل جامعة/ كلية الفنون اجلميلة  : العمل مكان

 الدراسة املسائية / معاون عميد كلية الفنون اجلميلة : املنصب 
  jwhj1963@yahoo.com :الربيد االلكرتوين 

 007719317177   / 07901496960:موبايل 
 
 وحتى اآلن، ويعمل حاليا تدريسيا بقسم 1994مل يف التدريس اجلامعي منذ عام ع •

 .السمعية واملرئية يف كلية الفنون اجلميلة
 وحتى اآلن، وشغل العديد من املناصب 1983عمل يف املجال اإلعالمي منذ عام  •

لدولية يف خرها مديرا لتحرير جريدة املدى، ورئيسا لقسم األخبار والتقارير اآاإلعالمية، 
 .ويرأس اآلن جملس إدارة جريدة ألوان اجلامعية يف جامعة دياىل .جريدة النهضة

عالمية يف العديد من الصحف منها سبوعية خالل مسريته اإلأعمدة صحفية أكتب  •
 .جريدة املدى والعامل واشنونا واملواطن

 .ىل يكتب حاليا عمودين أسبوعيا يف جريدة بغداد اإلخبارية وجريدة صدى ديا •
يكتب حاليا عمودين يف جملة ألوان وآفاق اجلامعيتني اللتني تصدران شهريا عن قسم  •

 .اإلعالم يف رئاسة جامعة دياىل 
 التي تصدر) تواصل ( يكتب حاليا وبشكل منتظم مقالني موسعني احدمها شهري يف جملة  •

 .  الكردية عن هيئة اإلعالم واالتصال العراقية ، واألخر نصف شهري يف جريدة التآخي
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 :اصدر أربعة كتب  هي  •
 .2010عام )اإلعالم يف البيئات املتأزمة ( األول بعنوان   - أ  

  .2012عام  ) دور اإلعالم يف تشكيل ثقافة األطفال: األبوة التلفزيونية(الثاين بعنوان    -ب
 .2013عام ) اإلدارة اإلعالمية لالزمات العربية: القوة الثالثة (الثالث بعنوان   -ج
 .2015عام ) حتوالت التوظيف واحلدود يف اإلعالم العريب(الرابع بعنوان   -د

 :  اشرتك مع جمموعة باحثني يف كتابني  •
 2011عام )  وتكنولوجيا املعلومات اإلعالمدراسات يف : ( احدمها بعنوان   - 
 1998عام ) الشباب وحتديات املستقبل :  (  بعنوان واألخر  - 

 : رات دولية اشرتك يف سبعة مؤمت •
 عن الصحافة االلكرتونية يف القاهرة  - أ  

 عن ثقافة الديمقراطية يف اجلزائر   -ب
 وعن اللغة العربية يف بريوت  -ج
 وعن اللغة العربية أيضا يف ديب  -د
 وعن الصورة والرمز وإنتاج املعنى يف تونس  - ه
 وعن مواثيق الرشف اإلعالمي يف األردن  - و
  واهلوية العربية يف قطروعن ثقافة الطفل  - ز
 كام اشرتك يف العديد من املؤمترات املحلية   

رسالة للامجستري ) 70( ، وناقش حوايل ارشف عىل عدد من طلبة املاجستري والدكتوراه •
 . للدكتوراه وأطروحة

 العضوية   •
 عضو يف املجلس الدويل للغة العربية  - أ  

 عضو يف نقابة الصحفيني العراقيني   -ب
  يف احتاد األدباء والكتاب العراقينيعضو  -ج

 



 

 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
   

 


