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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

الرصاعات  بعدوى  االصابة  من  العامل  يف  منطقة  تنُج  مل 
وعسكرية  واقتصادية  سياسية  انواعها،  عىل  والنزاعات 
هذه  واضحت  ودينية...  وعرقية  وقومية  ونووية  وحدودية 
بدايات  منذ  الدول  من  للكثري  االساسية  السمة  الرصاعات 
القرن املايض ومع نهاية الحرب العاملية الثانية، من دون ان 
ننىس النزاعات داخل كل دولة وانعكاساتها عىل حياة االنسان 
القرار  التي تقوم بها مراكز  بالرغم من املحاوالت  ودميومته، 

لتجنيب املجتمعات البرشية نتائج هذه الحروب ودمارها.
تشري كل املعطيات املحيطة بالتطورات الدولية، اىل ان مخاطر 
وقد  املستقبل،  لالزدياد يف  قابلة  العامل  النزاعات يف  تضاعف 
تصل اىل مستويات مل يسبق لها مثيل يف التاريخ، السباب نذكر 

منها عىل سبيل املثال:
عىل  العامل  يف  جديدة  سياسية  النظمة  خطط  وضع   •
حساب تآكل النظام العاملي املعمول به منذ ما بعد الحرب 

الثانية.  العاملية 
ومالية  واقتصادية  عسكرية  بقدرات  تتمتع  دول  بروز   •
محيطها  يف  وفاعل  مؤثر  دور  لها  يكون  ان  تحاول  ضخمة، 

والعامل. 
• استمرار الكيان االرسائييل يف رفضه اعادة الحقوق واالرض 

اىل اصحابها.
• االرهاب الدويل العابر للحدود الناتج من التطرّف الديني، 
الفقر  حاالت  وتزايد  املجتمعات،  بعض  يف  القيم  انهيار  عدا 

واملرض.
• التغّي املناخي.

• تضاؤل النمو االقتصادي. 
• العوملة والتقدم التكنولوجي وتأثيهام عىل دول العامل الثالث.

ملستقبل  وتؤّسس  بأرسه،  العامل  تواجه  التحديات  هذه  كل 
قادة  القرار،  اصحاب  من  تداركها  يتم  مل  اذا  وصعب  قاتم 
الدول العظمى، ودعوتهم اىل وقف الرصاعات والحروب بدال 
من االنخراط  فيها بحيث يدفع نتيجتها االنسان الثمن الغايل 
بناء نظام عاملي تحكمه  قتال وتهجريا ومجاعة، واملشاركة يف 
وشعوبها  الدول  بني  العادل  السالم  يرعى  الدولية،  القوانني 

ليعيشوا يف عامل اكرث امال وامانا.

وردت  التي  املتحدة  االمم  مواثيق  يف  الهاما  االكرث  العبارة 
للرتبية  املتحدة  االمم  ملنظمة  التأسييس  امليثاق  ديباجة  يف 
تتولد يف  الحروب  كانت  "ملا  انه  تنص عىل  والثقافة،  والعلم 
السالم".  حصون  تبنى  ان  يجب  عقولهم  ففي  البرش،  عقول 
امام  نكون  النزاع، عكس ذلك  ان يسبق  الحوار يجب  عليه، 
قوي وضعيف. يف هذه  وبني  ومهزوم  منترص  بني  مفاوضات 
فرضته  مؤجل  سالم  عادل،  غري  سالم  امام  نكون  االحوال 

موازين القوى هي نفسها ستفجره متى اختلت.

العالقات  يفّعل  وحده  للحرب.  ومانع  للسلم  ضامن  الحوار 
يف  البرش  بني  الحقوقية  للقواعد  وفقا  والسياسية  البرشية 
الدم  تستسقي  التي  الكراهية  من  بعيدا  بسالم،  العيش 
العقول  يكبح جامح  وحده  ايضا  الحوار  والتخلف.  والعنف 
التي ال ترى حلوال للمشاكل الجيو-بوليتيكية اال عرب الجيوش 
والحوار  النزاعات  بني  العالقة  والعنف.  النوعية  واالسلحة 
الدقيق.  العلمي  باملعنى  رياضية  معادالت  عىل  تقوم 
واالحجام  القوى  لرصاع  الحقيقي  املوازي  هي  فالتسوية 
الرقعة  عىل  او  االضعف،  الجغرافية  الرقعة  عىل  واالوزان 

وجوب  فوق  عليها  القامئون  ويقفز  بالتصدعات  الخصبة 
املبادرة اىل الحوار قبل االنفجار.

قبل  الحوار  صواب  والحديث  القديم  بشقيه  التاريخ  عّلمنا 
والرصاعات عىل  الحروب  من  بديال  االستقرار  ليكون  النزاع، 
التوتر"  "بؤر  تعريف  ان  التوتر. حتى  بؤر  واستنباط  انواعها 
خصبة  بيئة  يف  منت  توتر"  "بؤر  امرين:  بني  التمييز  يستلزم 
مؤهلة لهذا الوضع النها عجزت عن ان تؤسس دولة مبقاييس 
من  بديال  لتكون  افتعالها  تم  توتر"  و"بؤر  الحديثة،  الدول 
الحروب ولبنان  النوع من  العامل هذا  رصاع امم ودول. خرِب 
خري مثال، من دون ان ننىس ما يجري يف بعض دول املنطقة 
متداخلة،  نزاعات  صلب  يف  تدخل  تقريبا  وُكلها  والعامل، 
عن  ومستقل  بحت  داخيل  نزاع  هناك  كان  ان  يصدف  ومل 
اقليمية ودولية خارجية. ذلك ان الرصاع هو عبارة  سياقات 
عن ظاهرة تنافس بني دولتني او اكرث بحيث يريد كل طرف 
او  االخر،  الطرف  عليه  الحصول  يريد  ما  عىل  يسيطر  ان 
بهدف  توسعية  خطط  او  واملصالح،  االهداف  يف  تعارض 
السيطرة عىل االرض والرثوات الطبيعية. فتتطور االمور سلبا 
التي  النزاعات  تنشأ  هنا  التأزم.  حالة  اىل  التوتر  مرحلة  من 

تنتج منها الحروب.
 

يف هذا الرشق الذي صار اسمه مقرونا بالحروب والتسويات 
جراء  عقود  منذ  املنطقة  تنزف  حيث  الهشة،  السياسية 
ارض  نازحني ومرشدين، حّلت عىل  وموجات  دولية  رصاعات 
بلدانها، تفوق مقدرات اي منها، يستحيل ان تكون مصادفة 
ترك املنطقة منذ اربعينات القرن املايض ساحة متقدمة للرصاع 

العريب ـ االرسائييل، ومن ثم العريب ـ العريب، ليعود العامل ومن 
خالله بعد عقدين ونصف عقد من الزمن ليطرق بعضا من باب 
النزاعات  ابدا ان تحتدم  مؤمتر مدريد للسالم. ليس مصادفة 
املذهبية عىل ايقاع صدامات دامية نتيجة حروب مبارشة او 
بواسطة االرهاب املتنقل واملربمج. وليس معزوال فشل الحوار 
اليمني واالزمة السعوديةـ  االيرانية عن االنتكاسات املتتالية يف 
ترتيب البيت العراقي، وال عن ارتفاع اللهيب يف سوريا والقلق 
الذي يلف املؤمترات املتعددة العنوان التي تعقد بغرض انجاز 

تسوية سياسية لها او عليها.

فون  كارل  االملاين  الفيلسوف  مقولة  العامل  الوقائع يف  اثبتت  لقد 
وهذا  اخرى".  بوسائل  للسياسة  استمرار  الحرب  "ان  كالوزفيتز 
للسلم  ضامنا  السياسة  فتكون  تعديله  عىل  ُيعمل  ان  يجب  ما 
لبؤر  املبارشة  باالنعكاسات  يتعلق  ما  ُيهمل  ال  وليك  واالستقرار. 
التوتر عىل بعضها البعض، واثر ذلك عىل مسار اي مرشوع تسووي.

بوترية  تستعر  والدولية  االقليمية  والرصاعات  النزاعات  ان 
مطّردة، ويشكل تصاعدها والسكوت عنها عاملني مساعدين 
يرتكز  الحل  الدول.  العاملي والسالم بني  يف اجهاض االستقرار 
عىل تدخل قادة العامل انفسهم يف ادارة الرصاع الدويل وارساء 
الوسائل الديبلوماسية لتأمني التواصل بني االطراف املتنازعني، 
وايجاد املساحة املشرتكة لتنظيم عمليات الحوار، ال االنخراط 
مسارات  ألن  بعض،  عىل  بعضها  الدول  وتأليب  الحروب  يف 
دون  والحيلولة  النزاعات  ملنع  الوحيد  السبيل  الحوارات هي 

وجود بؤر توتر ورصاعات. 
السياسة والحوار ُوجدا لسلم البرشية وليس لتدمريها.

ليكن الحوار بديالً من الحروب


