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عن املركز

عن المركز

بغداد.  الرئيس يف  مقرّه  رحبّي،  غرُي  مستقلٌّ،  مركز  والتخطيط  للدراسات  البيان  مركُز   
واخلارجية  العامة  السياسات  قضايا  حول  مصداقية  ذات  نظر  وجهة  تقدمي  الرئيسة،  مهمته 
العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام، فضاًل عن قضايا أخرى،  اليت ختّص 
ويسعى إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي 

واألكادميي.

قياساً باألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً، والتطورات املتالحقة اليت يشهدها   
البلد واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت كانت حتاول مالحقة األحداث والقضايا 
يف العراق تفتقر إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت حّددت 
نظر  وجهات  لتقدمي  يسعى  املركز  فإن  السبب  هلذا  املاضية.  العقود  العراق خالل  إىل  النظرة 
البحث  يف  أنشطَتُه  املركُز  ويوّجُه  واإلبداع.  واملصداقية  واحليادية،  املوضوعية،  تعتمد  جديدة 
والتحليل للتحديات اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط بتقدمِي بصائَر وأفكاٍر لصانعي 

القرار عن املقرتبات الناجعة ملعاجلتها على املدى القصري والطويل. 

لقضايا  املوضوعية واألصالة واإلبداع،  قائمة على مبادئ  بتقدمي وجهات نظر  ويقوم   
الصراع عرب حتليالت، وأعمال ميدانية، وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط 
النفطية  العراق اليت ختص السياسة، واالقتصاد، واجملتمع، والسياسات  من أجل مقاربة قضايا 

والزراعية، والعالقات الدولية، والتعليم.

مهمة المركز:

يسعى مركُز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً مّهماً يف حتليل القضايا العراقية   
على حنو مستقّل، وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق 
أيّاً كان  العراقي  القرار  واملنطقة، فضاًل عن أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع 
والدوائر  املدين،  اجملتمع  ومنظمات  والتعليمية،  البحثية  املؤسسات  قدرات  تقوية  املركز  ويتوّخى  موقُعه، 

احلكومية، من أجل خلق خرباء يف اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع.

وينّفذ املركز هذه املهمَة عرب إجراء أحباث وحتليالت، وتوفري منح حبثية ومنح لألعمال امليدانية،   
وعقد املؤمترات والندوات وورش العمل، وإقامة دورات تدريبية للمؤسسات احلكومية واجلامعات.
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األهداف: 

• املسامهة الفاعلة يف النقاشات اليت ختّص العراق من خالل القيام بتحليالت عميقة ومستقلة 
تعتمد بنحٍو رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.

صانعو  ومنهم  العراقي،  بالشأن  للخرباء  واحلقائق  املعلومات  على  املبين  احلوار  تشجيع   •
السياسات، والصحفيون، واألكادمييون، حول التحديات اليت يواجهها العراق واملنطقة، وإلنتاج 

أفكار جديدة حول مواجهتها.

• تطوير القدرات االسرتاتيجية يف صناعة القرار وصياغة السياسات يف العراق.

• هتيئة خرباء يف املؤسسات السياسية واألكادميية مبهارات يف صناعة القرار واإلدارة.

• إقامة صالت حملية وإقليمية مع املؤسسات االقتصادية والتعليمية والسياسية.

• إنشاء مشاريع حبثية اسرتاتيجية وتعزيزها.

يهتم مركز البيان بالشؤون اآلتية

اجملال االقتصادي: )الطاقة، النفط، القطاع املصريف، املوازنة، املصادر غري النفطية، السياحة، • 
االستثمار( وغريها من األمور املتعلقة باجلانب االقتصادي. 

اجملال السياسي: )السياسة اخلارجية، السياسة الداخلية، األمن، الربملان، احلكومة، مشاريع • 
القواني(.

تنظيم •  إعادة  والبريوقراطية،  اإلداري  الروتي  الفساد،  )منع  يتضمن  اإلداري:  اإلصالح 
املؤسسات وتأهيلها(.

اجلامعات، •  املدرسية،  األبنية  الدراسية،  املناهج  )التوظيف،  ويشمل  والتعليم:  الرتبية  جمال 
نسب اخلرجيي من اجلامعات، النظام التعليمي، اجلامعات األهلية(.

الطائفية، •  املواطنة،  النظافة،  اجملتمع،  يف  السلمي  التعايش  )العنف،  االجتماعية:  القضايا 
املشاكل األسرية، نسب الطالق، القضايا النفسية(. 

القطاع الزراعي: )االكتفاء الذايت، الثروة احليوانية، احملاصيل الزراعية(. • 
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املقدمة

المقدمة 

      هذه باقة من أزهار )مركز البيان للدراسات والتخطيط( ننشرها بي يدي القارئ اجلاد 
يف حقول معرفية متنوعة صاغها حمللون ودارسون وكّتاب ومرتمجون على وفق منهجية علمية 
التخطيطية  بنيتها  سالمة  عن  أفصحت  مقدمات  ترّست  أن  بعد  سليمة  نتائج  إىل  خلصت 

وأهدافها الواضحة.

     إن املركز يظّن ظناً يكاد يصل إىل اليقي أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي حقه يف 
معانقة أيادي الّقراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست قصرية حبكم الزمن، مما 
يؤدي إىل اعادة الصحبة َبَي الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا يشكل تالمحاً بينهما سواٌء أكان 
ذلك يف إعادة قراءة بعض الصفحات أمنْ يف إضافة هوامش على بعض املتون، أمنْ يف مراجعة 
األصول من دون إرهاق؛ وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسي )وخرُي جليٍس يف الزمان كتاب( 

حكمة دالة على أمهية هذه الرفقة.    

 

مركز البيان للدراسات والتخطيط
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2016/9/3

يف الثامن من تشرين الثاين من هذا العام، يأمل مرشحا الرئاسة األمريكية هيالري كلينتون 
ودونالد ترامب بأن أكثر من عام من العمل على احلملة االنتخابية -من إلقاء اخلطابات، ومجع 
التربعات، واملناظرات الرئاسية- ستكون كافية لتأمي اجللوس على املقعد السياسي األكثر قوة 
يف البالد لقد قيل الكثري عن محالهتم اخلاصة وأبرزها فضيحة الربيد اإللكرتوين هليالري كلينتون 
هلا وخطابات دونالد ترامب املليئة بالشتائم والكلمات الالذعة، ولكن مع معرفة التطور السياسي 
كطرف]1[، السؤال هو ما موقفهم حسب استطالعات الرأي؟ وما شكل سياساهتم اخلارجية 

كمرشحي رئاسيي؟

نقطة الدخول للحوار السياسي حول من هو املرشح  مثلت استطالعات الرأي تأرخيياً 
املفضل للرئاسة؟ وعلى الرغم من املبالغة يف موضوعيتها يف أغلب األحيان، إالاَّ أهنا تقدم رؤى 
البالد. تأرخيياً  الناس يف مجيع أحناء  مثرية لالهتمام حول مسارات التصويت املمكنة من قبل 
فاز الدميقراطيون يف الواليات الساحلية الشرقية والغربية للواليات، ويشار إىل والية كاليفورنيا، 
وأوريغون، وواشنطن، ومي، وفريمونت، ونيو هامبشاير تقليدياً بالواليات “الزرق”]2[، أما اجلانب 
اجلمهوري فيسيطر على اجلنوب والغرب األوسط، والسيما واليات تكساس، ولويزيانا، واالباما، 
استطالعات  وتشري  “احلمر”]3[،  بالواليات  إليهم  ويشار  وأوكالهوما،  وكنساس،  ونرباسكا، 
الرأي إىل أن أمناط التصويت يف هذه الواليات من غري املرجح أن يتغري هذا يف االنتخابات 

املقبلة، إذ إن احتمالية فوز مرشح يف غري الواليات الداعمة حلزبه ضئيلة جداً.

وبالتايل، فإن األهم من ذلك هو ما يسمى بـ“الواليات املتأرجحة” اليت متثل الواليات 
املتنازع عليها بي احلزبي اليت حتدد يف العادة نتائج االنتخابات، ويف هذه االنتخابات يُرجاَّح 
أن تكون واليات أريزونا، وفلوريدا، وجورجيا، وأوهايو، وفرجينيا الواليات املتأرجحة الرئيسة، 
وعلى وفق استطالعات الرأي فإن كلينتون تتفوق بفارق يسري يف كل من هذه الواليات، وتُعدُّ 
هذه الواليات ذات أمهية خاصة بالنظر إىل أن والييت إريزونا وجورجيا كانتا واليتي مجهوريتي يف 

االنتخابات األربعة األخرية )إذ فاز احلزب بنسبة 8٪ يف املتوسط(.

استطالعات الرأي والسياسة – دراسة في االنتخابات 
الرئاسية األمريكية

 بحث مشترك- قسم األبحاث
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 إذا أراد ترامب الفوز يف االنتخابات فإن عليه استعادة هاتي الواليتي، واملضي قدماً 
وحماولة الفوز يف الواليات املتأرجحة األخرى، ثالٌث منها فاز هبا الدميقراطيون يف االنتخابات 
األخرية، وميتلك ترامب فرصة كبرية يف والية فلوريدا اليت يتخلف بيها بنسبة 4.6٪ فقط خلف 
املبالغة يف أمهية هذه الوالية: إذ حتمل ثالث أعلى عدد من األصوات  كلينتون]4[، وال ميكن 
االنتخابية )29 صوتاً( وتـَُعدُّ مؤشراً على من سيصبح الرئيس بعد أن صوتت لصاحل الرئيس يف 

9 من 10 انتخابات ماضية]5[.

وفضاًل عن ذلك يسعى ِكال املرشحي وراء ما يسمى بواليات “حزام الصدأ” اليت تشغل 
مشال وسط الواليات املتحدة، وهذه الواليات هي ميتشيغان، وأيوا، ويسكونسن، وبنسلفانيا، 
وأوهايو، وهذه واليات زرق، إذ كانت هذه الواليات الصناعية دميقراطية يف عام 2012، اليت 
يعتقد ترامب أنه ميكن أن يغرّيها إىل واليات محٍر، ولكن على وفق استطالعات الرأي تتفوق 
كلينتون بفارق يسري يف مجيع هذه الواليات اخلمس، ويشري هذا التفوق إىل أن على ترامب 

الرتكيز باهتمام يف هذه الواليات؛ حلشد الدعم الالزم.

ينشر محالته يف مساحة واسعة جداً،  أاّل  من  أن يكون حذراً  ترامب  الواقع، على  يف 
فالواليات احلمر اليت على ترامب أن يفوز فيها حىت يكون له أي فرصة للنجاح، مثل والية 
كارولينا الشمالية، وجورجيا، وكنساس، غري مستقرة النتائج، إذ يتفوق ترامب بفارق طفيف يف 
والية كانساس، األمر الذي يبعث على الدهشة نظراً إىل أن كانساس كانت معقاًل لدعم احلزب 

اجلمهوري تأرخيياً بعد أن صوتت للدميقراطيي مرة واحدة منذ عام 1940]6[.

إن تفوق كلينتون الضئيل يف استطالعات الرأي يف الواليات املتأرجحة هو مؤشر على 
الرأي إىل أن  العام أشارت استطالعات  تراجع الدعم لرتامب، ففي هناية شهر متوز من هذا 
ترامب متقدم بنسبة 1.1٪ على كلينتون، وبعد شهر تقريباً تفوقت كلينتون بفارق 5.8٪ على 
ترامب]7[، ويأيت هذا نتيجة النتقاد ترامب مؤخراً ملقتل جندي يف اجليش األمريكي، وأن تأكيده 
على أناَّ أوباما هو “مؤسس” داعش، والتعليقات الغادرة واإلشارة إىل مقتل كلينتون على يد 
الدستور األمريكي، ويبدو أن  الثاين يف  التعديل  الذين يعارضون وجهات نظرها حول  أولئك 
التصرحيات األخرية لرتامب قد القت صدى أخرياً يف الرأي العام األمريكي، وقد أدت إىل تناقص 

شعبية ترامب يف استطالعات الرأي.

وفضاًل عن ذلك فإن قلة خربته على أعلى املستويات السياسية بدأت بتصدر الصورة 
يف نفاد الوقت لتغيري خطبة املثري إىل مواد رئاسية تقود إىل فوزه يف االنتخابات، على الرغم 
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من تأكيده على أناَّه لن يغرّي طريقته اآلن ألهنا حسب قوله: “أوصلتين إىل هنا”]8[، كان من 
املفرتض أن يكون خطابه األخري يف والية أوهايو حول داعش والسياسة اخلارجية ذروة تطوره 
السياسي، ولكنه كان يقرأ بغفلة من الشاشة امللقنة، وافتقر إىل أي أفكار جديدة، واقرتح إقامة 
مؤمتر عاملي بشأن داعش مع السيسي وإسرائيل وامللك عبد اهلل، ودعا إىل فرض عقوبات أكثر 
صرامة على إيران -يف الواقع يقول كبري مستشاري السياسة اخلارجية لرتامب وليد فارس يقول إن 
ترامب سيلغي الصفقة مع إيران يف حال انتخابه- ويدعي بأنه سيقيم عالقات صداقة مع أي 

من “املعتدلي املسلمي اإلصالحيي” الذين يرغبون مبحاربة داعش]9[.

إن إجيابية ترامب اجلديدة حنو حلف مشال األطلسي وحسمه على سحق داعش، ورغبته 
يف استخدام أملع العقول يف السليكون فايل -مركز التكنولوجيا يف الواليات املتحدة- إلحباط 
أوباما يف  لسياسات  استمرارية  وميثل  أهداف كلينتون،  مع  بقوة  يتوافق  اإللكرتونية  اهلجمات 
املنطقة، ومع ذلك فإن أحد جوانب االختالف يف السياسة اخلارجية لرتامب يتمثل يف إهناء 
“بناء الدول”، وهذا ارتباط وثيق الصلة بالنظر إىل 57٪ من األمريكيي يريدون من الواليات 
املتحدة البقاء بعيدة عن شؤون البلدان األخرى، يلعب ترامب بالبطاقة اليت استخدمها بنجاح 
يف محلته االنتخابية، وهي الوقوف ضد الغوغائيي وتوفري فرص العمل إىل احلديث عن خماوف 
اجلمهور، وتأكيده على أنه “ضد غزو العراق”، وهو حدث ال يزال يُنتقد فيه الكثري من الساسة 

يف الواليات املتحدة، وكلينتون إحداهم]10[.

ولكن على الرغم من خطابات ترامب، إاّل أن موقفه فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية غارق 
يف التناقض، والسيما مع تعقيد مستشاريه هلذه املسائل من خالل طرح وجهات نظر متعارضة 
لرتامب، إذ نقل عن كبري مستشاري ترامب للسياسة ستيفن ميلر الذي يشبه ترامب يف رغبته 
يف محاية “املواليد األصليي” ضد املهاجرين، والذي يدعم سياسة ترامب يف “بناء جدار” 
على احلدود املكسيكية، قوله إن الواليات املتحدة ستستمر يف عهد دونالد ترامب بنشر رسالة 
“طريقة أفضل للحياة” التشجيعية يف الدول ذات احلكومات القمعية، لكنه ينفي أن هذا يشابه 
لبناء الدول]11[، حىت أن ادعاءات ترامب بأنه مل يؤيد احلرب على العراق ال تعكس الواقع، إذ 

إنه أكد دعمه للغزو يف مقابلة عام 2002 مع املذيع األمريكي هوارد سترين]12[.

يف هناية املطاف، سيؤثر احمليطون برتامب بنحٍو كبري على وجهات نظره ومن بي هؤالء 
املستشارين السيناتور جيس سيشونس، الرجل الذي كان يوصف بأنه “ترامب قبل ترامب” 
واملدافع األول عن “سياج حدودي أكرب وأفضل وأطول”، ويشكل اليسناتور سيشونس جزءا 
اجلنرال  واللفتنانت  فارس  وليد  اخلارجية واحلرب جنبا إىل جنب مع  السياسية  من مستشاري 
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مايكل يت فلي، وسيقوم هؤالء اجلمهوريون بالدفع حنو احلصول على املزيد من النفوذ يف اخلارج 
وتوثيق العالقات مع روسيا، وهذا ما تبينه اآلراء السياسة اخلاصة برتامب جتاه وروسيا اليت يؤيدها 
مستشاروه بداًل من حتديها، إذ دعا كل من اجلنرال فلي وميلر علنا و  بقوة حنو توثيق العالقة 
بي الواليات املتحدة وروسيا، واليت سيكون هلا تداعيات يف منطقة الشرق األوسط إذا ما مت 

انتخاب ترامب.

أما من الناحية األخرى، فتمتلك هيالري كلينتون بنية قوية يف السياسة األمريكية بعد أن 
شهدت احلياة الرئاسية كسيدة أوىل، وشغلت منصب عضو جملس الشيوخ من نيويورك، وقادت 
طوال  ثابتة  الداخلية  سياسات كلينتون  ظلت  للخارجية،  اخلارج كوزيرة  يف  املتحدة  الواليات 
محلتها االنتخابية ولكن سياساهتا اخلارجية ال تزال غري مستقرة قلياًل، على الرغم من أن وجهات 
نظرها بشأن مكافحة اإلرهاب ال تزال مستمرة ومستقرة وتشكل امتداداً لسياسات أوباما، إذ 
مت انتخاهبا كرئيسة، فإهنا ستكثف الضربات اجلوية لقوات التحالف يف العراق وسوريا، وتكثف 
الدبلوماسية يف  العمل على اسرتاتيجية  العربية والكردية على األرض، وستتابع  الدعم للقوات 
سوريا، وتساعد على حل “حرب العراق الطائفية”]13[، وقالت إهنا تريد العمل أيضاً مع أملع 
العقول يف السليكون فايل “لتتبع استخدام داعش لوسائل االعالم االجتماعية وحتليلها، وتعيي 

الشبكات اجلهادية على اإلنرتنت”.

توصف كلينتون يف العديد من الدوائر بأحد الصقور يف السياسة األمريكية -وهذا يف 
هناية املطاف أكرب سقوط هلا- فبعد أن أصبحت عضواً يف جملس الشيوخ يف عام 2011 زارت 
كلينتون كل املنشآت العسكرية يف واليتها، وبدأت ببناء عالقات مع اجلنراالت يف القيادة يف 
ذلك الوقت، يف العام التايل تواصل الزعماء الدميقراطيون يف جملس الشيوخ معها مع إعطائها 
خيار احلصول على مقعد يف جلنة الشؤون اخلارجية أو يف جلنة اخلدمات املسلحة، وقد قامت 
كلينتون باختيار األخري، وكما الحظ فايل نصر -وهو اسرتاتيجي يف السياسة اخلارجية الذي 
قدم النصح لكلينتون يف أفغانستان وباكستان حينما كانت وزيرة للخارجية- “أهنا تؤمن باألمهية 

العسكرية يف حل اإلرهاب، ويف تأكيد النفوذ األمريكي”]14[.

ولكن موقفها من سوريا هو أكثر ما يثري القلق يف الشرق األوسط، ففي جولة هلا يف 
تشرين الثاين عام 2015، أكدت كلينتون على أن الغارات اجلوية يف سوريا ال بد أن تدعم 
االنتخابية األخرية يف سكرانتون  الواقع، ولكن يف إحدى جوالهتا  مع نشر جنود على أرض 
بنسلفانيا، دانت كلينتون حديث ترامب عن إرسال “قوات برية أمريكية” وأجابت: “هذا غري 
قابل للنقاش”]15[، وعلى الرغم من عدم الثبات على أحد  اخليارين، إاّل أن تأرخيها يشري إىل 
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أهنا ستختار اخليار الذي فيه تدخل أكثر، وخري مثال على ذلك هو التدخل العسكري يف ليبيا، 
وهذا يشري إىل احتمالية فرض تدخل عسكري أوسع يف سوريا، والسيما إلحباط الوجود الروسي 
-والسيما “الديكتاتور” بوتي- وإعادة الواليات املتحدة كالقوة اخلارجية املهيمنة يف املنطقة.

ولكن ويف مقال نشر مؤخراً، يقول الكاتبان جريميي شابريو وريتشارد سوكولسكي: إن 
كلينتون لن تكون “الصقر” الذي يتوقعه كثريون؛ ألهنا ستمتلك خيارات قليلة للتدخل وسرتيد 
احلفاظ على تأرخيها كمروجة للسياسة احمللية من دون أن تتلوث باحلمالت يف اخلارج، ففي 
املاضي استخدمت كلينتون “القوة الذكية”]16[ وهو مصطلح يطلق على فكرة أن هناك حاجة 
إىل استثمار كل عناصر القوة الوطنية حلل مشاكل السياسة اخلارجية، ولكن مثل ترامب سيؤدي 
مستشاروها -وهم شخصيات عامة يروجون لفكرة النفوذ األمريكي على الصعيد العاملي- دوراً 

يف تشكيل قراراهتا.

ومن بي هؤالء املستشارين وأمههم هو اجلنرال جاك كي الذي سيكون لديه له تأثرٌي قوي 
على كلينتون بشأن إجراءاهتا العسكرية، فهو على وفق الصحفي يف النيويورك تاميز مارك الندر 
كي ميثل “أعظم تأثري على الطريقة اليت تفكر هبا هيالري كلينتون يف القضايا العسكرية”]17[، 
قوات  إرسال  إىل  ويدعو  على سوريا”،  اجلوية  الغارات  عن “كثافة  قوي  بنحٍو  ويدافع كي 
على االرض، وفيما خيص العراق يعتقد كي أنه من الضروري إرسال “آالف بل املئات من 
يعد  هلم]18[.  األسلحة  وتوفري  الالزم  التدريب  ومنحهم  العراق،  السنة يف  املستشارين” ألهل 
كي -كرجل عسكري- أحد املروجي لفكر احملافظي اجلدد، وبالنظر إىل ما يعدُّه تزايداً يف 
النفوذ الروسي يف سوريا وتزايداً يف النفوذ اإليراين يف العراق، سيدفع كي كلينتون ملمارسة القوة 

العسكرية إلعادة هيبة وسلطة الواليات املتحدة يف املنطقة .

يعدُّ السفري نيكوالس برينز أحد الشخصيات املؤثرة األخرى بي مستشاري كلينتون، وهو 
الذي عمل كمستشار للسياسة اخلارجية يف احلكومة يف عهد جورج بوش وبيل كلينتون، ويدفع 
برينز هو اآلخر حنو استمرار الواليات املتحدة يف الطليعة كقوة عاملية رائدة، ويدعم استخدام 
املادة 5 اليت تنص على أنه )إذا ُهوجم أحد أعضاء حلف مشال االطلسي فإن الواليات املتحدة 
ستستجيب على وفق ذلك(، وكان ميكنها أن تدعم وضع املزيد من األسلحة يف أيدي الغالبية 
السنة يف اجملتمع العريب يف عام 2012 وكذلك اليوم يف عام 2016]19[، ميكن القول إن اثني 
الواليات  الليربالية اجلديدة حلكومة  السياسات  أنصار  املؤثرين على كلينتون هم من  من أكرب 
املتحدة، ويرغبون يف ممارسة وبسط النفوذ األمريكي يف اخلارج، ومن الصعب القول: إن كلينتون 
ستعارض مشورهتم بشأن سوريا والعراق يف حالة انتخاهبا كرئيسة، ولكن حاجتها لتحقيق التوازن 
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بي السياسة الداخلية واخلارجية، وهو األمر الذي مل يكن ذا أمهية خالل وقتها كوزيرة للخارجية، 
من املؤمل أن جيعلها تقف على أرضية وسط.

على كال املرشحي كثرٌي من العمل للقيام به قبل الثامن من تشرين الثاين، ومع ذلك وعلى 
الرغم من االختالفات بي املرشحي، إاّل أّن سياساتيهما ال ختتلف كثرياً يف الواقع، فمستشارو 
من  الرغم  وعلى  اخلارج،  املتحدة يف  الواليات  نفوذ  ملمارسة  املؤيدين  من  هم  املرشحي  كال 
أن ترامب يبدو وكأنه معاٍد لبناء الدول ومناصٌر للرأي الشعيب الذي ينطوي على عدم تدخل 
الواليات املتحدة عسكرياً يف اخلارج، إالاَّ أن وجهات نظره وقوله بأنه “كان علينا أن نأخذ النفط 
يف العراق”، واستجوابه لثالث مرات ملدة ساعة يف كل مرة مع مستشارين حول ملاذا ال جيب 
استخدام األسلحة النووية]20[، وهذا ال يشري إىل أنه “ال يريد التدخل”، لكن قلة خربته قد 
تؤدي إىل فوز كلينتون بالرئاسة، ولكن هذا غري مضمون، وتعمل محلة ترامب على أساس اخلوف 
من “اآلخر”، وإذا ما زلت كلينتون يف املناظرات الرئاسية وأظهرت فضيحة الربيد اإللكرتوين 
رأسها القبيح مرة إخرى، أو أن ترامب يتمكن من شن هجوم آخر ملصلحته فإن هذا قد يقلب 

املوازين بسرعة لصاحله.

املصادر :
1( مركز البيان للدراسات والتخطيط.

2(  يشري اللون األزرق إىل واليات احلزب الدميقراطي.

3( يشري اللون األمحر إىل واليات احلزب اجلمهوري.

4( http://www.270towin.com/2016-polls-clinton-trump/florida/.

5( http://www.270towin.com/states/Florida.

6( http://www.270towin.com/states/Kansas

7(http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/general_
election_trump_vs_clinton-5491.html
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2016/9/4

تعتمد سوق العمل أساساً على رأس املال البشري، كون األصول امللموسة على األراضي 
ما هي إاّل ثروات تطّورت بوجود العنصر البشري كونه املؤثر احلقيقي يف إجناح سوق العمل لزيادة 
قمية الناتج النهائي من طريق االستثمار البشري، وبال شك أن هناك عالقة طردية بي االقتصاد 

والتعليم ألن االقتصاد يعمل على توفري مستلزمات املنظومة التعليمية.

ويقراَّ غالبية العلماء بأن التعليم استثماٌر وليس استهالكاً، كونه ال يقلُّ أمهية عن االستثمار 
يف  التقدم  مع  والسيما  يفوقه،  أنه  على  املتخصصي  بعض  أكد  بل  الطبيعي  املال  رأس  يف 

التكنولوجيا الذي حيتاج إىل مهارات ومتطلبات خاصة للتعامل معها.

إن كثرياً من مؤشرات البنك الدويل واليونسكو تؤكد عدَم قدرِة التعليم املتبع يف الوطن 
العريب على تقدمي خمرجات تتناغم وحاجَة اجملتمع والسوق احمللية قبل الدولية؛ وهذا سباََّب تزايداً 
يف أعداد العاطلي عن العمل، بالتزامن مع الزيادة السكانية مع ما يصاحبهما من زيادة يف أعداد 
امللتحقي باجلامعات؛ وبالتايل فإن ازدياد أعداد اخلرجيي من دون فرص عمل مناسبة يشّكل 
عامل قلق للقائمي على التعليم العايل قبل غريهم من أصحاب الشأن من املسؤولي احلكوميي 

يف خمتلف الدول العربية، فضاًل عن القلق الذي يشكله لعوائل اخلرجيي]1[.

ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة جديدة ختتلف متاماً عن بطالة عامل ما بعد احلرب 
الـدورة  حـركـة  مـن  جـزءاً  الـبـطـالـة  املتقدمـة كـانـت  الصناعية  البلدان  حالة  فـفـي  الثانيـة،  العاملية 
االقتصادية مبعىن أهّنا تظهر مع ظهور مرحلة الركود وختتفي مع مرحلـة االنتعاش أّما اآلن فقد 
أصبحت البطالة ومنذ ما يزيد على ربع قرن من الزمان مشكلًة هيكلية، فعلى الرغم من حتّقق 
االنتعاش والنـمـو االقـتـصـادي تتفاقم البطالة سنة بعد أخرى، وتتحمل خمتلف القطاعات التعلمية 
جزءاً كبرياً من مسؤولية توفري رأس مال بشري متمثل بإنتاجية القوى العاملة، فهي املؤسسات 
املتغرّي ومتطلباته  العمل  املوارد وتدريبها مع احتياجات سوق  تنمية هذه  الرئيسة املسؤولة عن 
بنحٍو يعزز رسالة قطاعات التعليم ويعظم خمرجاته من خالل رفع قدرته على مواجهة التغيريات 

المواءمة بين سوق العمل والتعليم

صادق علي حسن*

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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اليت تطرأ على سوق العمل والسيما قبل حدوثها.

 وكذلك هم أيضا املسؤولون عن ختريج أعداد هائلة من الطلبة الذين يدخلون ضمن 
العاطلي عن العمل، وهذه مشكلة قائمة عرب خمتلف االزمنة يف كل اجملتمعات فهي عقبة يعاين 
منها األفراد والبلدان، وهي ذات أسباب خمتلفة وانعكاسات سلبية متعددة باألساس؛ لذلك 

ميكن تصنيف العاطلي عن العمل ضمن منظومة التعليم على النحو اآليت:

الصنف األول عاطلون قد انقطعوا عن التعليم مبكرًا: أولئك الذين مل يتعلموا أو الذين 
انقطعوا عن الدراسة، ومل يتوجهوا حنو اهتمامات جمدية فهؤالء جيدون أنفسهم أمام معرتك احلياة 
وليس ما لديهم ما يكفيهم من أموال لسد حاجاهتم وهذا ما ينعكس على اآلثار السلبية اليت 
جتعل منه شخصاً بائساً فقرياً؛ لذلك سوف يسعى اىل التخفيف من هذه اآلثار وسوف يلجأ 

إىل االعمال غري املشروعة اليت تعمل بدورها على توفري األموال وغريها من الضروريات.

ومن املالحظ أن التنمية ال تقيس بالضرورة رأس املال املعريف من طريق االلتحاق باملدارس، 
وميكن أن تتحول هذه الزيادة على وفق إمكانية الوصول إىل املدارس وحدها؛ وميكن أن تكون 
هدفاً ناقصاً وغري فعال يف سبيل دفع عجلة التنمية؛ وذلك ألنه حىت يف البلدان ذات الدخل 
املتوسط قد يصل إمتام مرحلة التعليم االبتدائي إىل )75٪( فقط من امللتحقي، وهذه النسبة 
تكون جيدة لكن بعيدة عن جودة التعليم لتحقيق التنمية البشرية اليت تساعد على رفع النمو 

االقتصادي على املدى الطويل .

 واذا ما أُرِيَد حتقيُق مكاسب اقتصادية ورفع مستويات التنمية للدول فمن الضرورة أن 
تكون من طريق حتسي نوعية املدارس من دون حماولة زيادة االلتحاق هبا، كتوسيع االلتحاق من 

دون حتسي اجلودة.

ويف دراسة حديثة لألمم املتحدة خصت املهارات املعرفية والتنمية الشاملة، إذ استخدمت 
رفع  على  املرتتبة  االقتصادية  اآلثار  لتقدير  الدخل  ومرتفعة  متوسطة  دولة   )76( من  بيانات 
وفق  على  والعلوم  الرياضيات  يف  األول  املستوى  إىل  بلد  املهرة يف كل  غري  السكان  مستوى 
الربنامج الدويل لتقييم الطلبة، وهو املستوى الذي ميثل حمو األمية الوظيفية احلديثة ويـَُعدُّ مقياساً 

مفيًدا للمهارات األساسية الالزمة للمشاركة االقتصادية]2[.

والربح االقتصادي يف هذه الدراسة هو التأكد من أن كل شخص ميتلك مهارات أساسية 
الفت للنظر والسيما يف جماالت متنوعة ويف مجيع مستويات الدخل.
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تكون  أن  باملدارس وميكن  للملتحقي  متدنية  معدالت  تُقابلها  األقل دخاًل  الدول  إناَّ 
ذات إمكانية أكرب للنمو؛ مما متكِّنها من حتقيق نتائج أكثر من غريها؛ فمثاًل لدى غانا، أدىن 
معدل لاللتحاق باملدارس الثانوية بنسبة )46٪( من بي العينة لدى األمم املتحدة، وأيضاً أدىن 
الربنامج  فقد كانت )291 نقطة حبسب  املدارسها ضئيلة جداً  مستويات اإلجناز املوجود يف 
لتلبية هدف رفع  الدويل لتقييم الطلبة(؛ ومن غري املرجح للغاية أن تتحرك غانا بسرعة كافية 
مستوى املهارات العاملي يف 15 عاماً القادمة؛ ولكن إذا فعلت ذلك، يظهر أن القيمة احلالية 

للنمو خالل الـ)80( عاماً القادمة ستعادل )38٪( ضعف الناتج احمللي اإلمجايل.

التنمية-  مناقشات  من  عادة  استبعادها  يتم  -اليت  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  وحىت 
ستستفيد من رفع املهارات األساسية العاملية، فعلى الرغم من وصول مجيع مواطين هذه البلدان 
حتقيق  عن  عاجزين  زالوا  ما  مواطنيها  من  الكثري  فإن  والثانوية،  االبتدائية  املدارس  إىل  تقريباً 
املهارات األساسية والسيما يف أربعة بلدان عربية ذات الدخل املرتفع والغنية بالنفط، ويفشل 
للمهارت  الطلبة  تقييم  برنامج  اختبارات  من  األول  املستوى  املواطني يف حتقيق  من   )٪36(

العملية األساسية اليت تدخل ضمن خمرجات التعليم لسوق العمل]3[.

إن رفع مستوى املهارات األساسية العاملية سيعمل على رفع متوسط الناتج احمللي اإلمجايل 
على املدى الطويل، وهذا بالضبط ما يقرب من متوسط النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل 

الذي يكرس لإلنفاق على املدارس االبتدائية والثانوية.

 وبعبارة أخرى إن املكاسب االقتصادية من القضاء على ضعف األداء يف دول ذات 
االبتدائي  التعليم  إداء  مستوى  لرفع  بالكامل  يدفع  املنخفض  وحىت  واملتوسط  املرتفع  الدخل 
والثانوي جلميع الطلبة لتتناسب واملهارات األساسية العاملية اليت تعمل على سد العجز يف سوق 

العمل اليت بدورها ستعمل على تقليل نسب البطالة.

أما الصنف الثاين فهم العاطلون من مستوى رفيع )محلة الشهادات(: فهؤالء الفئة 
مل حيصلوا على عمل وختتلف نوعية املشكالت اليت يعانون منها، ال جيدون صدى التوازن بي 
إىل  وتلجئهم  األزمات،  تتصاعد  فبدورها  الدراسة واحلصول على عمل،  إكمال  الكفتي بي 
العمل على وفق مستويات متدنية وأجور ال تفي بالغرض وبطبيعة احلال فإهنم يف أغلب األحيان 

يلجأون إىل الفكر املنحرف سواٌء أكان من خالل ارتكاب اجلرمية املنظمة أمنْ غري ذلك.

وترجع أسباب هذه البطالة رفيعة املستوى إىل ضعف املواءمة ما بي خمرجات التعليم العايل 
واحتياجات التنمية الوطنية، ويف تنشيط سوق العمل لتوفري فرص العمل وحتفيز النمو من طريق 

مقاالت
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املوارد البشرية يف خمتلف بلدان العامل والسيما يف الشرق األوسط إىل اخنفاض الكفاءة الداخلية 
النوعية ملؤسسات التعليم العايل اليت من مؤشراهتا )تدين التحصيل املعريف، والتأهيل التخصصي، 
وضعف القدرات التحليلية واالبتكارية والتطبيقية، والقصور يف تعزيز القيم واالجتاهات اإلنتاجية، 
يف  اخلرجيي  من  أعداد  ختريج  يف  ذلك  ويتمّثل  والنوعية(  الكمية  اخلارجية  الكفاءة  واخنفاض 

ختصصات ال حتتاجها سوق العمل مع وجود عجز وطلب يف ختصصات أخرى]4[.

يتحسن  الوقت،  مرور  املعريف( مع  املال  )رأس  العلمية  املعرفية  املهارات  تطّورت  فكلما 
مستوى  ارتفاع  بفضل  للتطور  االقتصادي  النمو  عجلة  يدفع  مما  لألفراد  االقتصادي  مستوى 
التعليمي الذي يتناسب طردياً بنحٍو أفضل مع سوق العمل ألهنا -بطبيعة احلال- تؤدي إىل قوة 

العمل وانضباطه والسيما األكثر مهارة إىل زيادة النمو االقتصادي.

فمثاًل جنوب اهلند يف مدينة )حيدر آباد( إذنْ تبنت إحدى جامعاهتا اسرتاتيجية جديدة 
تتعامل مع سوق العمل من طريق إنشاء ثالث جامعات لدراسات جديدة باالستناد املباشر 
إىل حاجة سوق العمل، إحداها ماجستري للغة اإلجنليزية وذلك بعد أن أصبحت اهلند املركز 
الرئيس للشركات اإللكرتونية واخلدمية األمريكية واألوروبية لتقدمي اخلدمات التقنية للمستهلكي 

الغربيي]5[.

هذا مثال ميكن أن يستفيد منه العراق، فمثاًل أن حمافظة البصرة تعدُّ عاصمًة اقتصادية 
املنفذ  مهّم كوهنا  اسرتاتيجي  مبوقع  تتمتع  ألهنا  العراق؛  حمافظات  عموم  مستوى  على  مهمة 
البحري الوحيد للعراق على اخلليج العريب، وفيها أربعة موانئ جتارية لنقل البضائع، فضاًل عن 
إيران  مع  ومنفذين حدوديي  املهمة،  الصناعات  من  والكثري  دويل،  ومطار  نفطيي،  ميناءين 
والكويت، والبصرة تنتج اجلزء األكرب من النفط العراقي حالياً، وفيها ثروة زراعية مهمة؛ وكل هذا 
يتطلب تأسيس فروع لدراسات خمتلفة تنسجم وحاجة سوق العمل يف البصرة من طريق تأسيس 
كلية أو معهد يتخصص )بالنقل والدعم اللوجسيت( لدعم اجلهاز اإلداري لقطاع النقل الربي 
والبحري واجلوي يف اجلوانب االقتصادية واإلدارية لالستفادة والتكامل مع اخلربات املتاحة هبذه 
الكلية مع التطورات اجلارية على الساحة العاملية يف جمال النقل الدويل بتأهيل اخلرجيي باملعارف 
واخلربات واملهارات املناسبة واملتوائمة واحتياجات سوق العمل؛ وغريها من احملافظات اليت متتلك 
سوق عمل تؤهلها إىل تطوير النمو االقتصادي للبلد والسيما يف رفع مستوى كفاءة اخلدمات 

وتوفري فرص عمل حقيقية للخرجيي لتفادي ارتفاع مستويات البطالة.

أما فيما يتعلق بالعلوم اإلنسانية والعجز يف احلصول على سوق لتصريف عمالتها وكفاءاهتا 

حصاد البيان
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فهي تعاين من حتٍد خطري يف اآلونة األخرية إذ تراجعت معدالت االلتحاق يف االختصاصات 
اإلنسانية يف اجلامعات األمريكية والربيطانية.

 فعلى سبيل املثال تراجع عدد املنتسبي يف أقسام اللغة اإلجنليزية يف أمريكا من )٪7.6( 
يف عام 1970-1971 إىل ) 3.9٪( يف عام 2003-2004، ومل يعد الطلبة يرغبون يف 
هذه  عن  العزوف  هذا  أن  ويبدو  والفلسفة،  واألدب،  واجلغرافيا،  التأريخ،  مثل  اختصاصات 
االختصاصات يرجع إىل كوهنم يفضلون اختصاصات أكثر طلباً وإغراًء لسوق العمل مثل إدارة 

األعمال واالقتصاد]6[.

والسبب يف هذا التحدي هو سوق العمل كوهنا حمكومة مببدأ العرض والطلب والسيما 
يف العراق فقد جوهبت العلوم اإلنسانية بتخفيض فرص التحاقها بركب النمو االقتصادي كوهنا 
النزعة  وطغيان  التكنولوجي  التطور  بفضل  ومتطلباهتا  العمل  بأغراض سوق  تفي  ال  أصبحت 
االقتصادية على دراسات العلوم اإلنسانية اليت أضحت هتدد بتدمري اهلياكل املؤسسية للبحث 
والتعليم اليت استغرقت عقوداً إلنشائها وكذلك يعرض العاملي أو حىت طلبة هذه االختصاصات 

إىل مستوى معيشي متدٍن؛ مما جيعل اختصاصتها على حافة االنقراض.

 ميكن أن تعاجل هذه االختصاصات لتتناسب ومتطلبات النمو االقتصادي لتصبح دور 
األوساط األكادميية فيها تعمل على ما هو خدمة للوضع الراهن، وليس االعرتاض عليه باسم 
التقاليد أو اخليال من طريق التفكري النقدي للقيم واملبادئ اإلنسانية فمثاًل اختصاص كلية العلوم 
السياسية ال ميكن حصره فقط يف وزارة اخلارجية أو غريها وأمنا ميكن أن يدخل هذا االختصاص 
حىت مع مستوى التعليم االبتدائي والثانوي لتدريس مواد تعمل على صهر الشخصية العراقية 
الفتية مع حقوق اإلنسان واملواطنة لتحقيق التعيش السلمي؛ من أجل املساهة يف رفع الوعي 

اجملتمعي.

 وألن العلوم اإلنسانية ال ميكن الدفاع عنها إال بالتشديد على كوهنا ال غىن عنها؛ فهذا 
بأهنا، متثل  التحجُّج  بداًل من  التعليم األكادميي،  احليوي يف عملية  يعين اإلصرار على دورها 
اختصاصات فاشلة، بل ضرورة أن يُنظر إليها على أهنا جزٌء ال يتجزأ من التعليم العايل الذي 
حيقق منواً اجتماعياً يعكس على املتخصصي بنمو اقتصادي كوهنم مشاريع إنتاجية مدعومة من 
سياسة الدعم النقدي؛ ألن الظروف احلالية يف العراق ال تشجع على الدعم النقدي غري املقرون 
بإنتاجية؛ ألن ذلك يساعد على ارتفاع تضخم األسعار ويؤدي إىل اتساع أعداد البطالة املقنعة.

ويف هذه اإلشكالية نفسها فقد شكلت جامعة هارفرد جلنة لدراسة هذه الظاهرة توصلت 
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إىل ضرورة تغيري املناهج حبيث تكون منصة ملوضوعات هتم اجملتمع ولكي جتيب عن أسئلة مهمة 
منها مثاًل: كيف ميكن بناء حياة ذات معىن؟ ما رأيك يف احلرب؟ أو ما معىن التعايش السلمي؟ 
وأوصت بضرورة ربط األقسام لتقدمي برامج متعددة االختصاصات متنح الطلبة شعوراً باالنتماء 

للمجتمع وقدرًة على املسامهة يف حل مشاكله]7[.

أّما يف ما خيص ظاهرة “البطالة االختيارية” فإهّنا مبستويات مرتفعة يف العراق والسيما 
أولئك اخلرجيون املمتنعون عن العمل خارج جمال ختصصهم، األمر الذي يزيد من حدة مشكلة 
البطالة ويرجع سببها الرئيس إىل عدم التوافق بي نظم التعليم والوظائف حيث يكون خرجيو 

اجلامعات غري جمهزين باملهارات واملعرفة األساسية لتحضريهم للعمل يف اختصاصهم.

وحتصيلهم  تتناسب  ال  وظائف  يشغلون  الذين  تقريباً  العاملي  أكثر  فإن  عام  وبنحٍو   
العلمي مل ينالوا تعليماً كافياً والسيما حي ربط هذه املشكلة مع االحتجاجات اليت ينظمها 

محلة الشهادات العليا يف خمتلف األحيان للمطالبة حبقوقهم األساسية.

أن توسيع التعليم اجلّيد هو السبيل الوحيد املستطاع لتحقيق النمو االقتصادي على املدى 
الطويل، وهذا هو السبب يف أن الرتكيز القوي واملتماسك على التعليم يُعد أمراً أساسياً لنجاح 
جدول أعمال التنمية العاملية ولسوء احلظ فإناَّ الغاية احلالية ألهداف التنمية املستدامة املتمثلة يف 
“ضمان جودة التعليم” غامضٌة جًدا، وال تقدم أي توجيه لقياس الزيادات يف مستويات املهارة 
التنمية؛ ألن خمرجات جودة التعليم إذا  املعرفية واليت تؤدي بطبيعة احلال إىل زيادة مستويات 
كانت غري معتمدة على مهارات تفي بأغراض سوق العمل فإهنا تكون ذات انعكاسات تسببت 
استغالل  والدكتوراه( وحرماهنم من  )املاجستري  منها  العليا  الشهادات والسيما  بطالة محلة  يف 
الفرص مع األخذ بنظر احلسبان تصحيح أنظمة التوظيف حبيث ال تضع باحثاً ومهندساً وطبيباً 
يف مكان تاجر والعكس صحيح؛ ألنه إذا اختل تكافؤ الفرص خيتل كل شيء؛ مع األخذ بنظر 
تتزايد مع عدد  املؤسسات  احتياجات يف  تقابلها  احلكومي  العمل  تناقص فرص  أن  احلسبان 
املوظفي غري الكفوئي يف بعض املؤسسات، وهي أقل بكثري من أعداد املواطني املتلقي للخدمة 

مع مستوى األداء يف املؤسسة، وكل ذلك هو نتيجة لعدم كفاءة نظام التوظيف.
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لقطاع الصناعة أمهية كبرية؛ كونه القطاع األكثر فاعليًة وديناميكيًة يف القدرة على حتقيق 
متطلبات التنمية االقتصادية وذلك من طريق توسيع قاعدة اإلنتاج وتنويعها، وتوفري فرص عمل 
لرأس املال البشري بتقدمي كفاءات ماهرة إلشباع متطلبات االستهالك، وتزداد أمهية هذا القطاع 
لقدرته على حل االختالالت اهليكلية، وتنويع مصادر الدخل اليت تتناسب مع هليكل االقتصادي 
بزيادة الطاقات اإلنتاجية وتنميتها، واستغالل اإلمكانيات املتوافرة سواء أكانت مادية أو بشرية.

 وتعمل أغلب الدول -زيادًة يف االهتمام والرتكيز- على إنشاء قاعدة للصناعات الصغرى 
املنتجات  الذايت من بعض  لتحقيق جزء من االكتفاء  والثقيلة؛  الكربى منها  واملتوسطة وحىت 
الصناعية املستوردة، وبطبيعة احلال فإن هذا االهتمام سيوفر فرص عمل للعاطلي، وسد حاجة 

السوق، فضاًل عن إمكانية الوصول إىل املنافسة العاملية.

ويف زمن سقوط احلدود بي الدول بسبب االنفتاح االقتصادي من طريق العوملة االقتصادية 
وتكنولوجيا املعلومات أدت اىل تغريُّ ميزان القوى اليت عرفتها أغلبية البلدان النامية إىل إهناء حلم 
التصنيع عرب سياسات إحالل الواردات، بسبب ضغوطات القوى االقتصادية والسيما صندوق 
مقتضيات  مع  تنسجم  اقتصادي  انفتاح  سياسات  انتهاج  منها  الدويل،  والبنك  الدويل  النقد 
يؤكد  السياق  هذا  الغات(. ويف  )اتفاقية  والتجارة  اجلمركية  بالتعرفات  اخلاصة  العامة  االتفاقية 
أن  االقتصادي”  التأريخ  وتناقضات  املعنون “أساطري  بريوك يف كتابه  بول  االقتصادي  املؤرخ 
الغربية )والسيما أوروبا والواليات املتحدة واليابان( طورت صناعاهتا يف ظل السياسة  البلدان 
احلمائية، وليس يف كنف التجارة احلرة على عكس ما هو شائع، وعملت احلكومات يف هذه 
البلدان على تبين سياسات إلحالل الواردات، وذلك بإنشاء صناعات حملية تقوم بإنتاج السلع 
اليت كانت تستورد يف السابق، وإقامة حواجز مجركية أمام السلع املستوردة جلعل السلع احمللية 

أكثر تنافسية.

السياسة الصناعية في معادلة االقتصاد العراقي

صادق علي حسن*

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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وأمام هذه التحديات،مل جتد البلدان النامية بّداً من التنافس يف استقطاب االستثمارات 
يف  تبقى  ولكنها  الداخلية،  السوق  إمكانات  تستغل  حملية  صناعية  قاعدة  لتكوين  األجنبية 
الوقت نفسه موجهًة حنو التصدير إىل اخلارج، وقد شجعت املؤسسات املالية الدولية -فضاًل 
عن احلكومات الغربية- هذا التوجه، وال تنفك تدعو إىل املضي يف هذا الطريق الذي يضمن 
والصي  اجلنوبية  وتعد كوريا  الصادرات،  عرب  للجميع  االقتصادي  النمو  زعمها-  وفق  -على 
من األمنوذجي اللذيِن تكللت مساعيهما يف هذا اجملال بالنجاح، نظراً لتوافرها على يد عاملة 
انتهاجهما لسياسات حكومية حمفزة  الغربية(، فضاًل عن  بالبلدان  ماهرة وغري مكلِّفة )مقارنة 
لالستثمار، متثلت يف مشاريع البىن التحتية وجتهيز املناطق الصناعية وتشجيع البحث العلمي 

واالبتكار]1[.

النهضة كوهنا تأخذ جمااًل رئيساً يف  وبطبيعة احلال ال تغيب االعتبارات السياسية هبذه 
هذه النجاحات، بفضل الدعم من أقطاب بتوجيه االستثمارات ورؤوس األموال إىل هذه البلدان 

وأعانتها تكنولوجياً، يف إطار حتالفات تعمل على حفظ مصاحلها االسرتاتيجية.

أما ما خيص السياسة الصناعية يف العراق فإهنا تعاين مجلًة من التحديات واملشكالت 
اليت تفرضها املتغريات ذات الطابع الداخلي من مشكلة أساسية وجوهرية ذات تأثري الواضح 
واألساس يف الوضع االقتصادي الصناعي العراقي اهلش واملتمثل يف اهلياكل االقتصادية املتخلفة 
بناء  إعادة  يف  دورها  وهتميش  عام 2003  قبل  سائدة  اليت كانت  الصناعية  العسكرة  نتيجة 

االقتصاد العراقي.

االقتصاد  هيكلة  إعادة  طريق  من  العراقي  االقتصاد  بعوملة  واملرتبطة  اخلارجية  واملتغريات 
مبختلف القطاعات اإلنتاجية منها واخلدمية والسيما بعد عام 2003، ونتيجة للقرارات اليت 
سيطرة  عن  بعيداً  حراً  اقتصادياً  نظاماً  ليصبح  برمير(  )بول  العراق  يف  املدين  احلاكم  اختذها 
الدولة إىل سيطرة السوق، قابلها استمرار يف عدم االستقرار السياسي واألمين مما جعلت حالة 
االهنيار مستمرة يف القطاع الصناعي حىت بدأ اختفاء الطبقة الصناعية يف العراق وعدم ثبات 
اإلطار املؤسسي الذي ميكن العراق من إدارة اقتصاده على النحو الذي يؤدي إىل توجيه املوارد 
الطبيعة والبشرية إىل استخدامات ذات النفع العائد الكفوء والسيما يف اجملال النفطي والزراعي 
مستوى  وضعف  اإلنتاج  أدوات  ختلف  بسبب  للدخل؛  املدرة  املوارد  من  وغريها  والسياحي، 
إنتاجية العمل للفرد الواحد، وكذلك ضعف دوره يف اإلنتاج احمللي اإلمجايل؛ مما سبب اجلهل 
تدهور  إىل  أدت  اليت  عام 2003،  بعد  املاضي وحىت  القرن  مثانينيات  منذ  واحلروب  واألمية 
عجلة اإلنتاج، وتوقف عجلة التطور يف خمتلف القطاعات، وهذا يعد خلاًل جوهرياً يف البنية 
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االقتصادية، ألن طبيعة حتول النظام االقتصادي يف العراق كانت بصورة الصدمة املباشرة من 
التجارة بنحٍو سريع وواسع، رافقها تطبيق  اقتصاد السوق لتحرير  املنغلق إىل  الريعي  االقتصاد 
سياسات “االنفتاح االقتصادي” اليت كانت ذات آثار سلبية والسيما املنعكسة على القطاع 
الصناعي؛ ألن مثل تطبيق هذه السياسات حيتاج إىل أن يتم بتدرج وهدوء وعلى مراحل للحفاظ 
على االستقرار السياسي واالقتصادي الداخلي؛ ألن الصناعات يف العراق يكاد يكون جممل 
عن  والبعيدة  اليسرية  االستهالكية  الصناعات  وبعض  العسكري  الذايت  االكتفاء  على  عملها 

املنافسة اخلارجية.

وميكن إجياز أهم املعوقات اليت تواجه القطاع الصناعي يف العراق والتحديات اليت تعرقل 
أداءه التنموي باآليت:

يف •  املستمر  والتباين  السياسي  االستقرار  يف  اجملسدة  والذاتية  املوضوعية  الظروف  انعدام 
وجهات النظر.

املهين •  التدريب والتأهيل  الذي يعمل على  البحث والتطوير  تدين اإلنفاق واخنفاضه على 
الكفوء والسيما االبتكار التكنولوجي املستمر وهذا ما يزيد من تكلفة اإلنتاج اليت تضعف 

هيكلة القطاعات الصناعية يف العراق.

ضعف الرؤى املستقبلية وانعدام االسرتاتيجيات العملية اآلنية ملتخذي القرارات الصناعية؛ • 
بسبب ضعف الدراسات املعمقة العلمية والعملية اليت ميكن أن تتسع جلميع مشاكل هذا 

القطاع احليوي واملهم يف التنمية االقتصادية والبشرية بالنسبة لالقتصاد الوطين]2[.

بسبب •  العراقية  للصناعة  النسبية(  )امليزة  نظرية  إىل  اإليالء  وعدم  بالعمل  املنافسة  انعدام 
خصائص السوق العراقية بعدم االهتمام بالصناعات الصغرية واملتوسطة.

تدين نصيب الفرد من ناتج الصناعة التحويلية حبيث ال يسهم يف حل مشكلة البطالة.• 

ويف هذا السياق، فإن تنفيذ سياسات التصنيع الدخلية أمر حمفوف بالصعوبات؛ بسبب 
اشتداد املنافسة بي الصناعات الداخلية اليت ال متتلك قدرة على املنافسة وحىت الصمود أمام 
الصناعات اخلارجية القادمة من الدول األجنبية اليت متتلك خربة وأكثر رسوخاً يف سوق التنافس 
العاملي؛ ألن الصناعة العراقية تواجه حالة من الشلل والسيما الشركات اململوكة للدولة، إذ إن 
أغلب هذه الشركات ختسر إال باستثناءات رحبية يسرية يقتصر رحبها على التمويل الذايت للشركة 
من طريق توفري الرواتب للموظفي؛ لغياب التخطيط والربجمة للنهوض بالواقع االقتصادي العراقي 
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واالعتماد على الريع النفطي.

 إن فتح السوق العراقية على مصراعيها أمام البضائع املستوردة اخلارجية فضاًل عن سياسة 
اإلغراق اليت اتبعت يف األسواق العراقية من قبل دول اجلوار، أدى إىل توقف أغلب الصناعات 
الصغرية واملتوسطة وبعض الصناعات الشعبية، اليت ُحداَّ من مـن قدرهتا على املنافسة سواء يف 
القوى  العراق على مستوى  اإلغراق يف  أثرت سياسة  العاملية، كذلك  أمنْ يف األسواق  الداخل 
أن  فعالة وإما  فإما أن تتحول إىل أعمال غري  الفنيـة واملتخصصة  العراق والسيما  فـي  العاملة 
تفكر يف اهلجـرة، فـضاًل عـن تـأثري اإلغراق يف منظومة األمن الغذائي للمستهلك والصناعات 
ذات العالقة باستخدام الغذاء كوسيلة هيمنة من لدن الدول الصناعية، وعدم توافرها باألسعار 
املعتدلـة وال بـاجلودة املالئمة وهذا ينعكس مجيعه بالنهاية على توازن السوق احمللية وبالتـايل رفاهيـة 

املـستهلك.

وعلى هامش الصناعة الوطنية فمثاًل أن معمل القطن الطيب ينتج علبة من القطن الطيب 
لالستهالك احمللي، وسعر هذه العلبة )5000( دينار وبنفس الوزن واملواصفات يتم استرياد هذه 
العلبة بـ)2000( دينار من لدن التاجر العراقي وهذا ينعكس على واقع السلع يف العراق، ويرجع 
سبب ارتفاع أسعار اإلنتاج احمللي ألن املواد األولية كلها تأيت من اخلارج، فضاًل عن ارتفاع أجور 

اليد العاملة وتكاليف الكهرباء وهذه كلها عوامل ترفع من تكلفة السلعة احمللية.

وهنا يضطر املستهلك العراقي للبحث عن املنتج املستورد الخنفاض سعره وارتفاع جودته 
مقارنة باملنتج احمللي وهو األمر الضروري الذي جيب أن تواجهه الدولة بكل حزم، وبذلك ميكن 
اللجوء جلملة من التدابري واإلجراءات اليت تشجيع األنشطة اإلنتاجية الصناعية داخل العراق 
حلماية الصناعات الناشئة من املنافسة العاملية )اخلارجية املستوردة(، أو توجيه االستثمارات إىل 
قطاعات صناعية معينة نظراً ألمهيتها االسرتاتيجية أو لعوائدها املرتفعة، وترتاوح األدوات اليت 
تتخذها احلكومات لتحقيق أهداف سياستها الصناعية بي فرض الرسوم اجلمركية املرتفعة ووضع 
القيود غري الضريبية مثاًل )معايري تقنية أو صحية( على بعض الواردات للحد منها، وتقدمي الدعم 

واملساعدات املالية للمقاوالت الصناعية، وتوفري الطاقة والسلع األولية هلا بأسعار تفاضلية.

لذلك فإن قطاع الصناعة حباجة إىل محاية من املنتجي األجانب األكثر تطوراً والباحثي 
عن سوق استهالكية وذلك ميكن أن يكون من طريق الدعم احلكومي بأنواع املساعدة األخرى، 
كتعشيق القطاع العام واخلاص للمشاركة يف السوق العراقية حىت يتمكنوا من إتقان التكنولوجيا 

املتطورة وبناء مؤسسات صناعية فاعلة.
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 وعلى غرار”نظرية الصناعات الوليدة” اليت تعمل على تطبيق )سياسية محاية الصناعات 
أول وزير  هاملتون،  أليكساندر  النظرية هو  أن واضع هذه  عنها  احمللية( وما هو غري مشهور 
اقتصاد )سكرتري املالية( للواليات املتحدة األمريكية الذي توجد صورته على ورقة الـ10 دوالرات 
ففي البداية مل يقتنع بنظرية هاملتون إال القليل من األمريكيي، وذلك ألن )آدم سيث( أحد 
مؤسسي علم االقتصاد كان قد حذاَّر من قبل من رعاية الصناعات اليت ال تنشأ بنحٍو طبيعي؛ 
ولكن مع الوقت بدأ الناس يقتنعون بنظرية هاملتون واجتهت الواليات املتحدة إىل العمل هبا 

للنهوض بواقع االقتصاد األمريكي]3[ .

 ومما تقدم ميكن للعراق أن يعمل على سياسة محاية الصناعة الوليدة ألهنا توصل إىل 
نتيجة رفع مستوى التنمية االقتصادية اليت تتطلب تعرفيات مجركية وقيوداً على االستثمار األجنيب 
ليس للرفض لكن ملساعدة الصناعات العراقية وقواني تسمح حلماية املنتج باملنافسة العاملية إىل 

جانب سياسات أخرى تساعد املنتجي على إحداث تراكم يف القدرات اإلنتاجية.

واألكثر عقالنية لدعوى محاية اإلنتاج، هو حينما يكون املنتج الوطين حديث الوالدة، 
وال يستطيع الوقوف يف وجه املنافسة العاملية، ومن مسؤولية الدولة هو محاية هذا املنتوج بفرض 
ضرائب على السلعة األجنبية املنافسة له ملدة حمدودة، رمبا أربع أو مخس سنوات، وخالل هذه 
اخلربات،  وتطوير  إنتاجه،  لتطوير  احلماية  سنوات  من  االستفادة  الوطين  املنتج  يستطيع  املدة 
والتسويق، واإلنتاج، والشحن، اإلدارة ، واستخدام التكنلوجيا، فضاًل عن خفض كلفة إنتاج 

الوحدة الواحدة بسبب اإلنتاج الواسع أو الكبري]4[.

االقتصادي  القرار  صنع  مراكز  مع  تعمل  أن  هلا  ينبغي  العراقية  السياسة  فإن  وبالتايل، 
)منظمة التجارة العاملية، صندوق النقد والبنك الدوليي، وسواها( أو حىت الدول ذات املكانة 
الرئيسة يف االقتصاد العاملي للمساعدة يف حتقيق النمو االقتصادي بنحٍو أسرع؛ وذلك ألن النمو 
األسرع يف الدول الفقرية يعين زيادة يف التجارة وفرص االستثمار، وإن ذلك سيصب يف النهاية 

يف صاحل الدول الغنية أيضاً.

مقاالت
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املصادر:

[1]http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/21/%D
8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
%D8%A9

[2] http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=22339

[3]http://www.independent.co.uk/news/business/comment/ha-
joon-chang-protectionism-the-truth-is-on-a-10-bill-5334137.
html

[4] http://www.sotaliraq.com/printerfriendly-articles.php?id=206306
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2016 / 9 /24 

يف الثامن من تشرين الثاين عام 2016 -أي بعد أقل من 60 يومًا- سيتجه األمريكيون 
الختيار إدارة جديدة لبلدهم، وستفتح أبواب البيت األبيض الستقبال الرئيس اخلامس واألربعي 
منذ تأسيس الواليات املتحدة األمريكية، ومع اقرتاب ذلك اليوم ستتوجه األنظار إىل العاصمة 
يف حماولة الستقراء املالمح العامة اليت حتدد من القادم اجلديد؟ وتتضارب التوقعات اليت تقودها 
االجتاهات الفكرية اليت ترشح تارة هذا املرشح، أو ذاك تارة أخرى، وحىت هذه اللحظة وعلى 
الرغم من وجود متنافسي آخرين إالاَّ أن التوقعات تنحصر بي مرشح احلزب الدميقراطي هيالري 
كلنتون -اليت سبق هلا اإلقامة يف البيت األبيض بصفتها السيدة األوىل لفرتتي رئاسيتي يف عهد 
زوجها الرئيس السابق بيل كلنتون- ومرشح احلزب اجلمهوري امللياردير ورجل العقارات دونالد 
ترامب -الذي متكن بصورة غري متوقعة من التغلب على منافسية كافة ممن سبقه يف عامل السياسة 
وأخرجهم خارج حلبة السباق للحصول على بطاقة الرتشح عن احلزب وأن جيرب صقور احلزب 

اجلمهوري على اختياره مرشحاً لالنتخابات الرئاسية-. 

حىت هذه اللحظة فإن استطالعات الرأي اليت دأبت كربيات املراكز البحثية على إقامتها 
منحت األسبقية وإن كانت ضئيلة للمرشحة الدميقراطية هيالري كلنتون، إاّل أن املاكنة اإلعالمية 
لدونالد ترامب متكنت من عكس هذا التوجه ليحصل على نقاط أكرب خالل األسابيع القليلة 
املاضية جعلته يتساوى يف االستطالعات مع منافسته العنيدة، من منطلق هذا التنافس احلاد بي 
املرشحي فإن املراقبي ومن خالل مراجعة الدورات االنتاخبية السبع واخلمسي اليت جرت منذ 
تأسيس الواليات املتحدة األمريكية متكنوا من وضع قواعد عامة ميكن من خالهلا حتديد املرشح 

األوفر حظاً يف طرق بوابات البيت األبيض واجللوس على مقعد املكتب البيضاوي:

إن أوىل تلك القواعد تتعلق باإلدارة السابقة هل هي مجهورية أو دميقراطية؟ وهل تورطت 
تلك اإلدارة يف فضائح شخصية أو سياسية أو اقتصادية؟ فمثاًل الفضيحة اجلنسية اليت تورط 
جورج  اجلمهوري  الرئيس  وصول  يف  بصورة كبرية  سامهت  بيل كلنتون  الدميقراطي  الرئيس  هبا 

لمن ستفتح بوابات البيت األبيض ؟

د. زهير جمعة المالكي*

* أستاذ القانون العام ومستشار أقدم يف مشروع االحتاد األورويب لتطوير التعليم القانوين العايل يف العراق.



38

حصاد البيان

بوش االبن إىل سدة الرئاسة بعد أن جنحت املاكنة اإلعالمية يف تقدميه بصفته مسيحياً ملتزماً 
وزوجاً خملصاً، فضاًل عن أن جناح اإلدارة يف حتقيق نصر عسكري يعدُّ من العوامل املهمة يف 
حتديد الرئيس القادم، فحرب جورج بوش يف العراق ويف أفغانستان منحته أربع سنوات إضافية 
يف البيت األبيض، وكذلك أن جناح إدارة السياسات اخلارجية مبا حيقق املصاحل العليا للواليات 
القادم، فالنجاحات اليت حققتها  الرئيس  العوامل املهمة يف حتديد  املتحدة األمريكية يُعدُّ من 
إدارة رونالد ريغن اجلمهورية على الصعيد الدويل وجناحها يف حتييد دور االحتاد السوفييت السابق 
خالل الثمانينيات منحت الرئاسة للمرشح اجلمهوري جورج بوش األب، وبأخذ هذه القاعدة 
يف احلسبان ميكن أن نالحظ أن إدارة الرئيس أوباما الدميقراطية مل تتعرض ألي فضيحة شخصية 
أو سياسية، وهذا يصبُّ يف صاحل مرشحة احلزب الدميقراطي اليت أعلن أوباما دعمه إياها يف 
مواجهة ترامب، ولكن من ناحية أخرى مل تتمكن إدارة أوباما من حتقيق نصر عسكري كبري، ومل 
حتقق أي تقدم يذكر يف حماربة اإلرهاب أو القضاء على خطر التنظيمات اإلرهابية اليت متكنت 
خالل السنوات األربع السابقة من أن يكون هلا تواجد حقيقي على األرض يف مناطق واسعة 
من العراق وسورياأ وكذلك تعثرت جهود اإلدارة األمريكية يف إجراء تغيري على الساحة السورية 

بسبب الدخول الروسي على خط املواجهة. 

املرشح ومدى جناحه يف احلصول على  إليه  ينتمي  الذي  تتعلق باحلزب  الثانية  القاعدة 
مقاعد أكرب يف انتخابات التجديد النصفي األخرية جمللس النواب، فتلك النجاحات تعكس 
الرأي العام للناخب األمريكي وتوجهاته الفكرية واهتماماته اليومية، فضاًل عن مدى التفاف 
اجلمهورية  الرتشيح  بطاقة  ترامب على  دونالد  الرغم من حصول  فعلى  احلزب حول مرشحه، 
إالاَّ أن فوزه هذا كان غري مرحٍب به من قبل كثري من صقور اجلمهوريي الذين ما زالوا يعدُّون 
دونالد ترامب جمرد مليونري فوضوي، وخري دليل على ذلك ما حصل يف املؤمتر االنتخايب للحزب 
اجلمهوري الذي شهد مغادرة قادة اليمي الديين يف احلزب لقاعة املؤمتر، ورفض العديد من قادة 
احلزب تأييد املرشح، وكان ترشيحه يف النهاية نتيجة لشعور ساد بقية األعضاء بأنه ال يوجد 
خيار آخر بعد أن جنح ترامب يف إزاحة بقية الساعي للرتشيح، وقد أدى هذا االختالف يف 
احلزب اجلمهوري إىل ظهور مرشح آخر من احلزب عينه، ولكنه قدم نفسه كونه مرشحاً مستقاًل 
املرشح اجلمهوري  إيفان مكميلن؛ مما سيؤثر على حظوظ  السابق  السي آي أي  وهو عميل 
يف االنتخابات القادمة. من جهة أخرى حظيت هيالري كلنتون بدعم كبري من قادة احلزب 
الدميقراطي على الرغم من االعرتاضات اليت واجهتها يف أول يوم من املؤمتر الذي عقده احلزب 
احلزب  ترشيح  على  للحصول  يسعى  الذي كان  )بريين ساندرز(  مؤيدي  قبل  من  الدميقراطي 
الدميقراطي وصاحب الشعبية الكبرية بي أنصار احلزب الدميقراطي، إاّل أن متكَُّن كلينتون من 
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التوصل إىل تفاهم مع ساندرز وبتأثري من الرئيس أوباما مكنها من احلصول على تأييد أنصاره 
يف اليوم الرابع من املؤمتر. 

القاعدة الثالثة يف حتديد املرشح األوفر حظاً يف االنتخابات يف تلك املتعلقة بشخصية 
املرشح عينه وخلفيته السياسية والشخصية وقدرته يف إيصال رسالته إىل الناخبي، فقد سبق أن 
رأينا كيف متكنت الشخصية الكارزماتية لبيل كلنتون من التغلب على التأريخ احلريب لبطل حرب 
فيتنام اجلمهوري ماكي، ويف هذا السياق نرى أن دونالد ترامب قد قام بتوجيه محلته االنتخابية 
وآلته اإلعالمية على الرتكيز يف جناحاته االقتصادية وإثارة اخلوف بي الناخبي األمريكيي البيض 
سابقاً،  األسود  املرشح  لصاحل  فقدوها  أن  بعد  قادمة  سنوات  لثمان  منهم  الرئاسة  من ضياع 
الذي  االعتيادي  األبيض  األمريكي  الرجل  نفسة بصورة  تقدمي  إمكانياته يف  مستغال يف ذلك 
من املمكن أن تصادفه يف الشارع أو احلانه، والذي يظهر يف حلبة املصارعة األمريكية ليتبادل 
الضربات مع املصارعي، والذي يتزوج من فتاة مجيلة مع علمه بأهنا سبق هلا نشر صور عارية 
على صفحات اجملالت، وبصورة الرجل الذي خرج من بي طبقات اجملتمع ليحقق جناحات 
اقتصادية، يف حي ركزت املرشحة الدميقراطية على أن الوقت قد حان إليصال املرأة إىل املكتب 
نفسه على خربهتا  الوقت  الرجال، مركزة يف  على  املنصب حكراً  إن كان هذا  بعد  البيضاوي 
الكبرية والطويلة يف التعامل مع املشكالت السياسية الداخلية واخلارجية يف مواجه انعدام اخلربة 

لدى منافسها من احلزب اجلمهوري يف هذا اجملال.

العام للناخب األمريكي واهتماماته  الرابعة يف االنتخابات األمريكية هو املزاج  القاعدة 
لدى  اخلوف  إثارة  على  ركزت  قد  ترامب  دونالد  اجلمهوري  املرشح  محلة  أن  فنرى  اليومية، 
له  يتعرض  الذي  واملخاطر  واالجتماعية،  االقتصادية  مكانتهم  األمريكي من خسارة  الناخب 
اجملتمع األمريكي من األجانب، والسيما املهاجرين املكسيكيي واملسلمي، وخطر استفحال 
أخرى،  مرة  األمريكية  اهليبة  فرض  وأمهية  اخلارجي  األمريكي  الدور  وتراجع  واإلرهاب،  اجلرمية 
وهو السالح الذي سبق له أن استخدمته الدعاية اجلمهورية بنجاح يف إيصال مرشحها رونالد 
ريغان يف مواجهة الرئيس الدميقراطي جيمي كارتر، مستغلة فشل األخري يف معاجلة أزمة الرهائن 
من  تعداَّان  واليتي  يف  الناخبي  تأييد  التوجه يف كسب  هذا  جنح  وقد  طهران  يف  األمريكيي 
معاقل الدميقراطيي مها بنسلفانيا وأوهايو، فضاًل عن احلصول على أصوات كبرية يف بقية املعاقل 
السالح  صناع  تأييد  على  احلصول  من  متكن  وميتشغن كذلك  ويسكونسن  مثل  الدميقراطية 
األمريكيي ومجعيات األسلحة األمريكية برفضه، أي تقييد حلرية محل السالح، وهي اجملموعات 
الدميقراطي آل غور عام 2000،  اليت سامهت يف ترجيح كفة جورج بوش االبن يف مواجهة 
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عملية  حلول  اقرتاح  على  هيالري كلنتون  الدميقراطية  املرشحة  محلة  ركزت  أخرى  ناحية  من 
للمشكالت القائمة لتوفري فرص عمل أفضل، وحتسي مستوى املعيشة وااللتزام بعدم خوض 
مزيٍد من احلروب، وهو التكتيك نفسه الذي اتبعه زوجها بيل كلنتون يف حرمان جورج بوش 
األب من احلصول على والية ثانية، اليت حاول فيها التعكز على انتصاره يف حرب الكويت، 
إالاَّ أن محلة الدعاية الدميقراطية قلبت هذا السالح ضدة بالرتكيز على األضرار االقتصادية اليت 

احلقتها سياسيات اإلدارة اجلمهورية بالناخب األمريكي.

بتحليل القواعد السابقة جند أن ثالثاً منها تصبُّ يف صاحل املرشحة الدميقراطية هيالري 
كلنتون فهي تستفيد من كون إدارة الرئيس أوباما الدميقراطية قد قادت البالد ملدة مثان سنوات 
دون حصول هزات أو فضائح كبرية، فضاًل عن جناح تلك اإلدارة يف حتسي االقتصاد األمريكي 
الذي تعرض هلزات عنيفة يف أثناء قيادة إدارة الرئيس جورج بوش االبن اجلمهورية، باالضافة 
اىل الدعم الكامل الذي حصلت عليه كلنتون من اركان حزهبا يضاف اليها  اخلربة اليت متلكها 
كلنتون واليت حصلت عليها من املناصب اليت شغلتها يف الكونغرس أو يف السياسة اخلارجية 
الرئاسية واحلصول على تأييد  كوزيرة للخارجية األمريكية، وأيضاً حماولتها خوض االنتخابات 
احلزب الدميقراطي يف االنتخابات اليت فاز فيها أوباما برئاسة الواليات املتحدة يف فرتته الرئاسية 
األوىل؛ مما أعطاها خربة عملية بالنسبة لالنتخابات األمريكية، ويضاف إىل ذلك بطبيعة احلال 
كوهنا السيدة األوىل للواليات املتحدة خالل تويل زوجها بيل كلينتون للرئاسة، وجتمع بذلك 
الثروة، فضاًل عن كوهنا شخصية  السيدة كلينتون بي املمارسة السياسية واخلربة العملية وأيضاً 

معروفة على مستوى الواليات املتحدة األمريكية ككل. 

التقدم من خالل  يركز على حتقيق  فإنه  ترامب  املرشح اجلمهوري دونالد  أما ما خيصُّ 
القاعدة الرابعة وهي املزاج العام للناخب األمريكي، الذي يتطلع إىل التغيري وجتديد الدماء اليت 
جتري يف عروق السلطة احلاكمة يف العاصمة واشنطن من خالل ضخ دماء جديدة مل تشرتك يف 
تداعيات املاضي اليت متيل إىل القاء اللوم على التحديات اخلارجية؛ لذلك يصبح ترامب بطريقته 
يف التعامل مع تلك التحديات أقرب إىل نبض الشارع األمريكي من كلنتون اليت متيل إىل الرتكيز 

على اجلانب العملي يف إجياد احللول بداًل من اخلطاب العاطفي. 

فقد  الدميقراطي  املرشح  مواجهة  يف  والضعف  القوة  لنقاط  ترامب  محلة  لقيادة  إدراكاً 
منذ  متتعوا هبا  اليت  السلطة  فقدان  باخلوف من  البيض  الرجال  استثارة مشاعر  الرتكيز على  مت 
والدة الواليات املتحدة األمريكية، كذلك يتم الرتكيز على أن هيالري كلنتون سبق وأن أيّدت 
احلرب على العراق؛ وبالتايل فهي قد تنفذ أعمااًل عسكرية يف حال انتخاهبا، وكذلك الرتكيز 
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التحقيقات  الرسائل اإللكرتونية، فضاًل عن  اليت ختضع هلا كلنتون يف قضية  التحقيقات  على 
أثناء تويل كلنتون حقيبة  الذي حصل يف  ليبيا  السفارة األمريكية يف  يف موضوع اهلجوم على 
اخلارجية، وأيضاً إعادة التذكري يف ملف قضية فضيحة وايت ووتر اليت ذكر فيها اسم هيالري 

كلنتون.

 من جهة أخرى فإن محلة كلنتون تركز على انعدام خربة ترامب يف إدارة الدولة وعدم 
طرحه الية حلول عملية للمشكالت اليت تواجه الواليات املتحدة األمريكية. 

ميكن القول مما تقدم إن السبق لرئاسة البيت األبيض معقود هليالري كلنتون على الرغم 
من تأثر هذا السبق مبا أعلنه تقرير مكتب التحقيقات الفدرالية يف قضية الرسائل اإللكرتونية 
وإشارته إىل أن هيالري كلنتون تعاين من ضعف جزئي يف الذاكرة؛ مما رفع من أسهم املرشح 
اجلمهوري، إالاَّ أن هذا السبق احلايل جيب أالاَّ جيعلنا ننسى العامل احلاسم، وهو مفاجأة األسابيع 
األخرية الذي ممن املمكن أن يقلب املوازين بصورة كبرية والذي طاملا أّدى دوراً كبرياً يف حسم 
السباق الرئاسي، وهذا العامل قد يظهر على شكل تسجيالت صوتية أو فديوية أو سجالت 

ضريبية وحىت حاالت صحية، وهذه قد تقلب املوازين لصاحل أحد املرشحِي.  
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2016 / 9 /25 

باتت البيئة اليوم من القضايا املهمة اليت تستقطب العامل أمجع؛ بإبراز مدى أمهية البعد 
هتديدها  ابعاد  تطور  بسبب  البيئية  التهديدات  نـََنة  أمنْ خالل  من  األمنية  الدراسات  يف  البيئي 
لالمن اإلنساين وخروجها عن نطاقها التقليدي بسبب االستغالل املفرط واإلمهال للموارد البيئية 
بغية التأقلم واالخنراط مع احلاجات اجملتمعية مما جعل اغلب البلدان تعاين من تراجع وتناقص 
لتفادي  للبيئة  وصديقة  صحية  وسلوكيات  تقنيات  استخدام  عدم  بسبب  الطبيعية  مدخراهتا 
االجتماعية  باالضطرابات  املضاعف  اثرها  هلا  البيئية  االختالالت  فإن  لذلك  البيئي؛  االهنيار 

والسياسية واالقتصادية، الهنا بطبيعة احلال تقلص من انعدام دميومة االمن االنساين .

وجيمع العلماء واملختصون هبذا اجملال على أن اآلثار املدمرة للبيئة بسبب تباين الظواهر 
العام  فمنذ  املناخية تشهدان تسارعاً،  والتغريات  احلراري  التسخي  أن  القاسية والسيما  البيئية 
ليبيا،  الكويت وإىل  إىل  العراق  احلرارة من  القياسية يف درجات  أرقامه  والعامل يكسر   2000
واجلفاف يضرب من جنوب أفريقيا والصومال إىل اهلند وكاليفورنيا، يف حي تسجل الفيضانات 
معدالت غري مسبوقة من السودان إىل الصي، ومن بريطانيا إىل تكساس وإريزونا، وعلى الرغم 
اآلن يف وقف  تنجح حىت  فإهنا مل  إليها بصعوبة شديدة  التوصل  اليت مت  االتفاقيات  من كل 
االنزالق اخلطري يف طريق التدمري البيئي؛ ألن كثرياً من الدول تقاوم أو تتباطأ يف تنفيذ اخلطوات 
حساب  على  اقتصادية  أرباح  من  عليه  حتصل  ما  بسبب  البيئي،  التدمري  من  للحد  املطلوبة 

األطراف املتضررة األخرى.

 وهذا التباطؤ يعين مزيداً من الكوارث واملعاناة. ففي العراق والدول اجملاورة له يكون من 
املنطقي أن يسهم اهنيار الواقع البيئي إىل نقص اإلمدادات العاملية للسلع الرئيسة يف رفع األسعار 
خملفاً آثاراً اقتصادية والسيما يف الدول األقل منواً لتأثريها على حياة الناس وبسبب التعقيدات 
البيئية حنٍو خاص فإن ارتفاع درجات احلرارة غري املسبوقة يف العامل العريب، ويف أرجاء كثرية من 

التهديدات البيئية وأثرها على واقع األمن اإلنساني 
في العراق 

صادق علي حسن*

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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العامل هذا الصيف ليست سوى توطئة ملا هو قادم؛ ألن استمرار هذه املعدالت باالرتفاع يعين 
-على وفق العلماء- أن احلياة ستصبح غري حمتملة والسيما يف أشهر الصيف يف بعض املناطق 
ومنها مشال أفريقيا والشرق األوسط واخلليج والنجاة من ظروف التغيري البيئية القاسية تعول على 
إجياد طرق للتكيف مع موجات اجلفاف، والعواصف، والفيضانات، وتلف احملاصيل؛ لذلك كان 
من الضروري البحث والتحقيق بنحٍو دقيق بالكيفية اليت تؤدي هبا املتغريات البيئية دور الوسيط 

ضمن اآلثار الطبقة االجتماعية اليت حيدثها التغيري البيئي.

البيئية على القطاعات املختلفة   ولإلحاطة بكل االنعكاسات السلبية للتهديدات 
أثار  فرضتها  اليت  املختلفة  القاسية  املتغريات  أهم  وفق  على  العراق  يف  اإلنساين  لألمن 

التهديدات البيئية من تدهور  اقتصاداي وازمات تؤثر على الطبقة االجتماعية منها:
 التغيري املناخي: بدأت جملة “اإليكونومست” الربيطانية تقريرها عن التغري املناخي يف 
الشرق األوسط والسيما يف حمافظة البصرة املدينة كانت حتتوي على العديد من القنوات حىت 
أساها العراقيون “بندقية الشرق األوسط”، على غرار اسم املدينة اإليطالية الشهرية. إذنْ يقول 
التقرير: هتب يف العراق اآلن عاصفة رملية أو ترابية كل ثالثة أيام يف الشهر، ووصلت درجة 
الكويت ووادي املوت يف  يتفوق على  البصرة إىل )53.9( درجة مئوية، وهو رقم  احلرارة يف 
كاليفورنيا عليه مبقدار ضئيل هذا االرتفاع يف درجات احلرارة جعل حمافظة البصرة حتتل املرتبة 

الثانية بأعلى درجات للحرارة يف العامل ]1[.

وتشري دراسة أكادميية نشرت يف هولندا يف شهر أبريل )نيسان(، إىل أن درجة احلرارة 
يف النهار قد ترتفع بنسبة 7 درجات حبلول هناية القرن، وتتوقع دراسة أخرى )من لدن األمم 
املتحدة( أن عدد العواصف الرملية يف العراق من شأنه أن يزيد من 120 إىل 300 عاصفة يف 
العام الواحد، وتشري تقديرات برنامج البيئة التابع لألمم املتحدة أيضاً إىل أن الظروف املناخية 
القاسية تؤدي إىل وفاة )230( ألف شخص سنوياً يف غرب آسيا )شبه اجلزيرة العربية واهلالل 

اخلصيب(؛ مما جيعلها قاتاًل أكرب من احلرب]2[.

اليت  العراق  حمافظات  عموم  يف  الرئيسة  املشاكل  من  التصحر  مشكلة  تعد  التصحر: 
التصحر يف  احلاضر، وحيدث  الوقت  العراق يف  يواجهها  اليت  التحديات  أصبحت من أخطر 

العراق لعاملي رئيسي مها]3[ :

العوامل الطبيعية: مثل قلة األمطار، وعدم انتظام سقوطها من حيث املواسم، وتباين • 
كمياهتا، والسيما بعد ارتفاع درجات احلرارة يف االونة االخرية يف عموم حمافظات 
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حركة  نشاط  على  ساعد  مما  املائية  املسطحات  تبخر  على  ساعدت  اليت  العراق 
الكثبان الرملية.

التوازن •  انعدام  ينتج عنه مزيد من  الذي  البشرية: تتمثل بالضغط السكاين  العوامل 
السكاين مما ادى اىل حدوث الضغط املتزايد على االرض بتحويلها اىل أراضي انتقالية، 

وزيادة أعداد املراعي، واستعمال مياه الري املفرط والقطع غري املنظم لألشجار.

فبسبب العاملي املذكورين آنفا تتسارع ظاهرة التصحر البيئي اليت تشمل أجزاًء مهمًة 
منه، وتقدر نسبة األراضي الزراعية اليت تعاين من التصحر جبنوب العراق لوحده بـ)50٪(؛ وذلك 
بسبب اإلمهال الذي أصاب الزراعة والري لفرتات طويلة، فضاًل عن فرتة جتفيف األهوار خالل 
التدرجيي  التسعينيات من القرن املاضي، وبعد إحيائها هي األخرى ستتعرض للجفاف  حقبة 
إذا مل تتوافر هلا الَكمِّيات الالزمة من املياه للمساعدة يف عملياَّة إحياء هذا النِّظام البيئي املتميز، 
وهلذه احلالة انعكاساٌت خطرية على البيئة والسُّكاَّان والثاَّروة احليوانية؛ مماَّا سيؤدي إىل اختفاء أنواع 
كثرية من األساك فضاًل عن اختفاء عدد من السالالت اليت تتكاثر يف بيئة منخفضة امللوحة 
من شط العرب قبل هجرهتا من شط العرب حنو مياه اخلليج العريب؛ بسبب زيادة امللوحة اليت 

تسببها شحة املياه ]4[ .

  املواد املشعة: هناك أكثر من أربعي موقعاً يف عموم حمافظات العراق ملوثاً مبستويات 
البيئة حطاماً يف أجزاء  عالية من اإلشعاعات واملواد السامة ومع احلروب واإلمهال اليت تركت 
واسعة من البالد وجدت أن اخلردة املعدنية للمعدات والتجهيزات العسكرية القدمية والسيما 
حول )بغداد والبصرة( وداخلهما حتتوي على نسب عالية من اإلشعاع املتأين الذي يعتقد أنه 
بقايا اليورانيوم املنضاَّب الذي استعمل كذخرية أثناء حرب اخلليج األوىل عام 1991]5[، ويف 
حي أن العراق ال يزال يتعاىف من األثر البيئي للحروب، فإنه يواجه اآلن مشاكل بيئية جديدة 
بسبب الصراع احلايل ضد تنظيم )داعش( منذ يونيو عام 2014، إذ حصلت معارك ضارية 
داخل املدن واملناطق الصناعية وحوهلا، مما يؤثر على الوضع البيئي اهلش، وبالفعل قد أدت هذه 
اهلجمات على املنشآت الصناعية إىل اإلفراج عن جمموعة من املواد املشعة اخلطرة على البيئة 
والسيما سيطرة املسلحي على جمموعة من األسلحة الكيميائية املليئة بغاز السارين، وما يقارب 
حنو )180( طناً من سيانيد الصوديوم، فضاًل عن ذخائر وأوعية ختزين حتتوي على بقايا من 
واملنازل  السكنية  األحياء  الذخائر يف  استخدام هذه  اإلرهابيون على  فقد عمل  اخلردل،  غاز 
والطرقات؛ إلعاقة تقدم قوات األمن من طريق تلويث مصادر املياه مع النفايات النفطية واملواد 
الكيميائية السامة؛ مما يؤثر على الرتبة واملياه اجلوفية وتدمري األراضي الزراعية، ويبدو أن األضرار 
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املتعمد لألهنار  التلوث  أسلحة احلرب من خالل  استخدمت كاسرتاتيجية وسالح من  البيئية 
والبحريات واجلداول مع النفايات السامة وامللوثات النفطية]6[.

شركات  بي  التنافس  شراسة  مثلت  فقد  الكهرومغناطيسية  اإلشعاعات  خيص  ما  أما 
اهلاتف النقال واإلنرتنت لالستحواذ على أكرب عدد من املشرتكي يف املدن واحملافظات العراقية 
وقد وسعت هذه الشركات من انتشار آالف األبراج اخلاصة باالتصاالت وشبكات اإلنرتنت 
داخل املناطق السكنية، وعلى أسطح املنازل والبنايات الكبرية، وحذر بعض املختصي يف شؤون 
البيئة من اإلشـــــعاعــــات الكهرومغناطيسية ملا هلا من تأثريات على املدى البعيد، إذنْ إناَّ بعضها قد 
يتسبب بإصابات مباشرة ملن هم يف الدائرة الضيقة هلذه اإلشعاعات، وعلى هذا األساس متنع 
بعض الدول املتقدمة مثل أملانيا وفرنسا وبريطانيا وضع أبراج االتصاالت على أسطح املباين، وال 
يسمحون إالاَّ بوضعها  يف أماكن بعيدة عن املساكن، ويف بعض املناطق اليت يكون فيها مكان 
الربج اضطراريا تنصب أجهزة لطرد األشعة الصادرة من هذه األبراج داخل البيوت القريبة منها.

 أما يف العراق فالوضع فقد أخذت الشركات تنصب األبراج حيثما تشاء ويف أي مكان 
يناسبها، مستغلة املواطن من طريق اإلغراءات املادية اليت تقدمها الشركات لنصب أبراجها على 
أثبتت خماطر هذه األبراج من خالل  الدراسات  الرغم من أن  املنازل والبنايات، على  أسطح 
ات  فيسيولوجية كهربائية يف  تعرض النسيج العصيب  لإلشعاعات الصادرة منها اليت تسبب تغريُّ
اجلهاز العصيب، فيما بّينت بعض الدراسات األخرى أهنا تؤدي إىل تسخي األنسجة احلّية؛ األمر 

الذي يؤدي إىل حدوث خلل يعطل عمل الذاكرة على املدى القصري]7[. 

موارده  معظم  فإن  السطحية  املياه  على  بنحٍو كبري  العراق  يعتمد  العراق:  يف  املياه 
تأيت من هنر دجلة والفرات وروافدمها، وتستفيد من هذين النهرين ثالثة بلدان هم تركيا وسوريا 
والعراق، وإن لكل بلد خططه االستثمارية اخلاصة، مما جعل العراق أمام حتديات خمتلفة لألمن 

املائي العراقي وعلى وفق عوامل رئيسة منها:

العامل األول: التغري املناخي واالحتباس احلراري: أدى هذان األمران إىل ظاهرة اجلفاف، 
تناقص كبري يف كمية  نتج عنهما  مما  العراق فقط  برمتها وليس  األوسط  الشرق  منطقة  ومشال 

سقوط األمطار والثلوج، وتدين واضٍح يف اإليرادات املائية لنهري دجلة والفرات.

العامل الثاين: تضمن تصرفات دول اجلوار املتشاطئة مع العراق على هنري دجلة والفرات 
يوجد عدد كبري من  املائية حيث  للموارد  بالنسبة  لرتكيا وسوريا  التشغيلية  املنطقة  هبا  ونقصد 
السدود املقامة على هنر الفرات داخل تركيا وسوريا ومن خالل خططهما ميكن السيطرة على 
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كميات املياه الواردة إليها وخزهنا.

 العامل الثالث: التوازن اإلداري: وهو يتعلق بإدارة املياه داخل العراق، فاحلكومات 
السابقة أمهلت املوارد املائية، ومل تضع خططاً واضحة االستخدامات، وأن معظم مشاريعها حتتاج 
إىل صيانة وإىل تطوير، فاملشكلة املائية قدمية، واليوم حنن منتلك أكثر من )120( ألف كم من 
القنوات واملبازل الرئيسة واجملمعة واحلقلية معظمها حيتاج إىل صيانة وهناك عدد كبري من حمطات 

الضخ يف وضع سّيئ وحتتاج اىل إعادة تأهيل.

العامل الرابع: تلوث مصادر املياه مبخلفات املصانع وبغريها؛ مما يؤثر على جودة املياه 
واستنزاف األرض والثروة السمكية؛ بسبب انعدام رقابة مؤسسات الدولة على األهنر، وكذلك 
قلة وعي املواطني، فهي أصبحت مكباً لكل امللوثات الصناعية واملنزلية، أما األعشاب املائية 
الضارة وعوامل التلوث البيئي فتنتشر يف األهنر الرئيسة والفرعية والسيما زهرة النيل )عشبة النيل( 
وهي نبات مائي املعيشة بصورة طافية على املسطحات املائية ويتكاثر بسرعة كبرية ويستهلك 
كميات هائلة من املياه ويقوم بامتصاص كميات كبرية من األوكسجي املذاب يف املاء مما يغرّي 
للثروة  للبيئة ومشكاًل هتديداً حقيقياً  من طعم املياه وجيعل رائحته كريهة؛ فيكون بذلك ملوثاً 

املائية يف البلدان اليت ينتشر فيها ومنها العراق.

التقليدية  الري  إن طرق  الري ومنظوماهتا حيث  اخلامس: مشكلة ختلف طرق  العامل 
-والسيما طرق الري بالغمر- هي السائدة يف أغلب الدول العربية، وتتسم هذه الطرق بأهنا 
تستهلك كميات كبرية من املياه الخنفاض كفاءة الري فيها؛ وبالتايل ارتفاع نسبة املياه املفقودة، 
مضافاً إليها تدين إنتاجية املرت املكعب من املياه املستخدمة يف القطاع الزراعي وعدم استخدام 

طرق الري احلديثة أو عدم اإلملام هبا.

املوضوعات  ليس من  فيها  جديدًا، واحلديث  أمراً  البيئية رمبا ال تكن  املشاكل  إن 
اليت تشد اهتمام كثري من الناس، لكن آثارها باتت اليوم ملموسة وخطرية والسيما أهنا قد 

تطرح خماوف أمنية حقيقية يف العراق عن اخلطر األمين احلايل:
الغذائي وتفاقم مشكلة سوء •  السليب على األمن  التأثري  البيئي مما سيزيد من  الواقع  اهنيار 

حتت  الزراعة  والسيما  االسرتاتيجية  الطبيعية  املوارد  على  املنافسة  مستوى  ويرفع  التغذية 
منظومة  يف  مهم  جزء  املائية كوهنا  املوارد  أما  اجلائر؛  والرعي  املناخي  التغرّي  هتديد  خطر 
االمن الغذائي فأنه تعرضت اىل تغري واضح يف أمناط تساقط األمطار ،و حىت من حيث 
تأثري على احملاصيل، السيما من  فأن درجة ملوحتها عالية اصبحت ذات  مياه االراوائية 
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حيث جودة الرتبة للمحاصيل احلقلية، الذي سيؤدي إىل تقليص األراضي القابلة للزراعة 
مما ينتج عنه ضعف مستوى جودة املنتج وارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية ويزيد من 
االضطرابات االجتماعية نتيجة ضغوطات االستريادات، فضاًل عن فقدان احملصول العراقي 

امليزة النسبية اليت تؤهله للمنافسة اخلارجية والسيما حماصيل التمور.

إخفاقات يف إدارة املياه يف العراق مما يعين بشكٍل أو بآخر التأثري على ارتفاع أسعار املياه • 
والسيما يف املناطق اليت تعاين من شحة يف املياه العذبة الصاحلة للشرب، وتقلص املوارد 
يؤدي  وهذا  الري؛  يف  التقليدية  الطرق  وختلف  اإلفراط  بسبب  متباينة  مناطق  يف  املائية 
إىل جفاف البحريات وحتوهلا إىل قطعة غبار من حيث فقداهنا حصة مائية يف منطقة ما 

واستغالهلا ملنطقة أخرى.

رافق هذا االختالل البيئي سوء اإلدارة البيئية فعمال على خلق توازن طبيعي يف املناطق اجلافة • 
وشبه اجلافة، لتفادي هشاشة الرتبة وسرعة العطب، يف ظل االستخدام غري املسؤول للموارد 
الطبيعية )نبات، ومياه، وتربة(، وبسبب ذلك قد ختتل التوازن والسيما حي تتابع سنوات 

اكثر جفافاً من سابقها فيؤدي هذا االختالل بالنتيجة إىل حتمية التصحر واجلفاف ]8[.

درجات احلرارة املرتفعة والعواصف الرتابية املستمرة ميكن أن جتعل بعض املناطق غري صاحلة • 
للسكن، بسبب االنبعاثات الغازية السامة ذات الصلة باألحوال اجلوية للمدن ذات طبيعة 
الثروة املعدنية وستكون غري قابلة للمعيشة؛ مما سيسهم بالتأكيد بارتفاع معدالت اهلجرة من 
هذه املناطق بنحٍو قسري وميكن أن يؤدي إىل تأجيج نزاعات مرتبطة بعوامل بيئية أيديولوجية 

إذا ما أخذنا بعي احلسبان التفاعالت املعقدة بي العوامل البيئية والسياسية.

الدويل •  البنك  فقد حذر  العراق،  القتصاد  بالنسبة  تقلصه  أو  اإلمجايل  احمللي  الناتج  تدين 
بسبب التغريُّ املناخي من أن اقتصادات يف مناطق واسعة من العامل والسيما الشرق األوسط 
ميكن أن تتقلص بنحٍو كبري، حبلول منتصف القرن احلايل؛ نتيجة لشح املياه العذبة وتناقصها 
حول العامل، وذكر البنك الدويل أن منطقة الشرق األوسط ميكن أن تنال الضربة األكثر 
إيالماً يف هذه الفرضية، إذ ميكن أن يهبط الناتج احمللي اإلمجايل يف املنطقة بنسبة ٪14 
حبلول عام 2050، ما مل تتخذ تدابري إلعادة توزيع املياه بنحٍو كبري وتشمل هذه التدابري 

جهود الكفاءة واالستثمار يف تكنولوجيا حتلية املياه وإعادة تدويرها]9[.

على الرغم من جهود بعض الدول وأنصار البيئة إلنقاذ بعض احليوانات املهددة باالنقراض، • 
فقد انقرض بالفعل 77 فصياًل من احليوانات الثديية، و140 نوعاً من الطيور، و34 نوعاً 
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من احليوانات الربمائية، يف نصف األلفية املاضية، وذلك يف أكرب انقراض للحيوانات منذ 
انقراض الديناصورات قبل حنو 66 مليون سنة وأن كثرياً من احليوانات تنقرض اليوم مبعدل 
التغريات  إىل  االنقراض  هذا  ويرجع سبب  املعروفة؛  السابقة  املعدالت  من  مرة  مئة  أسرع 
احليوانات،  من  حلياة كثري  الطبيعية  البيئة  وفقدان  الغابات،  وتقلص  والتلوث،  املناخية، 
والسيما أن التنوع اجلغرايف يف العراق يُعدُّ حالة من التنوع األحيائي الفريد من نوعه على 
األسود  مثل  انقرضت  اليت  احليوانات  أنواع  بعض  األهوار  تستوطن  إذنْ  املنطقة،  مستوى 
اآلسيوية، وحيوان ثعلب املاء ذي الفراء الناعم الذي يطلق عليه سكان األهوار اسم )جليب 

املاي(، وانقراض مثل هذه احليوانات النادرة سيؤثر كثرياً على التنوع اإلحيائي للبلد]10[.

إن عدم أخذ هذه املشكالت بعي احلسبان ملؤسسات صنع القرار، والعمل على منع 
له عدة أسباب، وتشمل عالقة  التكيف معها  أو حىت  تغيريات تكاد تكون كارثية،  حدوث 
القوة غري املتكافئة بي النظر للواقع واملستقبل اخلاّلق، فمعظم الكتابات املرتبطة هبذا املوضوع 
البيئية،  والسيما العراق جتسد هذا اخللل، كوهنا ما زلت أسرية للتنظري غري الواقعي للمشاكل 
مما  الواقع؛  أرض  العمل على  نضال  يتجاهل وجود  الذي  اجليوفيزيائي  للنهج  وغالبها خاضع 
لتمتع  الشأن  هبذا  واملختصي  القرار  صنع  ملؤسسات  السياسية  الواقعية  من  االنتهاج  يتطلب 
باجلرأة الالزمة بالتفكري بشكل خمتلف وتصور مستقبل بديل، ويتطلب ذلك ختيل مستقبل خارج 
إطار املفاهيم التنظريية، ويتطلب أيضاً فهماً للكيفية اليت يتداخل فيها قطاع البيئة مع الطبقة 
االجتماعية وكيفية تقاطعه معها، والبعد االقتصادي للسلطة على األرض وهذا النهج يتطلب 
وجود حبوث يف االقتصاد السياسي املعين بتغريُّ املناخ يف العراق لتحقق يف العالقات القائمة ما 
بي القطاع االقتصادي والطبقة االجتماعية النخب اإلقليمية، ورأس املال الدويل؛ ألن السبب 
البيئة، من تدمري للطبيعة  الرئيس هلذه الظواهر الطبيعية هو نشاط اإلنسان غري املسؤول جتاه 
وزيادة انبعاث الغازات السامة يف اجلو من الصناعة ووسائل النقل، وتلويث املياه، فيجب على 
املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين ومنظمات محاية البيئة أن حتمل على عاتقها هذه 
املوضوعات املهمة، وتشجع الناس على إعادة تدوير النفايات، والتقليل من انبعاثات الغازات، 

وزراعة األراضي بقدر اإلمكان، لتبقى البيئة العراقية أرضاً قابلة للمعيشة.
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2016/10/2

عرفت الواليات املتحدة املناظرات االنتخابية الرئاسية منذ حنو 155 عاماً كوسيلة ملعرفة 
التوّجهات احلقيقة للمرشحي حول بعض املوضوعات اليت كان يتعمد مرشحو الرئاسة إخفاءها 
عن الناخبي، ومنذ ذلك الوقت مل تنقطع سوى خالل املدة بي 1960 وحىت 1976 بعد 
أول مناظرة مت نقلها بالتلفاز اليت جرت بي املرشح اجلمهوري ريتشارد نيكسون -الذي كان 
يعتقد أن الفوز حمسوٌم له نتيجة للمدة اليت قضاها كنائب للرئيس دوايت أيزهناور، فضاًل عن 
الثقافة القانونية والسياسية اليت يتمتع هبا- يف مواجهة الشاب الدميقراطي جون كنيدي، بعد 
تلك املناظرة الشهرية توقفت املناظرات ملدة ست عشرة سنة، ليتم استئنافها عام 1976 مبناظرة 
املرشح الدميقراطي جيمي كارتر -القادم من مزارع الفول السوداين يف والية جورجيا- مع رئيس 
الصدفة املرشح اجلمهوري جريالد فورد اليت تركزت على مواجهة االحتاد السوفييت يف ذلك احلي، 
الرئاسي  املرشح  بي  التواصل  وسائل  أهم  االنتخابية كإحدى  املناظرات  ذلك  بعد  ولتستمر 

وناخبيه.

تُعدُّ املناظرة اليت جرت يف 26 أيلول عام 2016 بي املرشحِي اجلمهوري دونالد ترامب 
والدميقراطي هيالري كلينتون يف جامعة هوفسرتا يف لونج آيالند بنيويورك هي املناظرة اليت حظيت 
بأوسع متابعة منذ تأريخ أول مناظرة انتخابية جرت يف الواليات املتحدة األمريكية عرب تأرخيها، 
باعتبارها البوابة اليت سيأيت عربها الساكن اجلديد للبيت األبيض، وقد اقتصرت هذه املناظرة على 
املرشحي الدميقراطي واجلمهوري بعد تعذر حصول بقية املرشحي على عتبة العشرة باملئة اليت 

تؤهلهم للمشاركة يف املناظرات.

من املعتاد يف مجيع املناظرات االنتخابية السابقة أن يكون هناك موضوع أساٌس يربز من 
بي بقية املوضوعات اليت يركز عليها املتنافسون مثل املناظرة الشهرية اليت جرت يف انتخابات 
1860 بي عضو الكونغرس إبراهام لينكولن اجلمهوري والسيناتور ستيفن دوغالس الدميوقراطي، 
اليت تركزت على موضوع جتارة الرقيق وامتالكهم، إاّل أن هذه املناظرة األخرية قد تركزت على 

ترامب وكلينتون.. المناظرة األولى

د. زهير جمعة المالكي*

* أستاذ القانون العام ومستشار أقدم يف مشروع االحتاد االورويب لتطوير التعليم القانوين العايل يف العراق.
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شخصية املتنافسي أكثر من أفكارهم.

على الرغم من أن املناظرات االنتخابية ال ميكن بأي حال من األحوال عّدها مؤشراً قاطعاً 
يف حتديد الفائز باالنتخابات القادمة، ولكنها تبقى ذات أمهية كبرية يف دراسة توجهات الناخب 
بدقة كبرية ابتداًء من املالبس، وحىت  األمريكي؛ لذلك يكون استعداد املرشحي فيها حمسوباً 
طريقة احلديث، والنظرات، ومستوى الصوت فاجلميع يتذكر كيف أن العرق الغزير الذي ظهر 
على وجه نيكسون يف مناظرة عام 1960 ضد املرشح الدميقراطي جون كنيدي كان له الدور 
الكبري يف هزمية نيكسون، حيث بدا متعباً، وغري واثق من نفسه، على الرغم من ثقافته القانونية 
العالية، حيث نراه خسر يف الواليات اليت كان البث التلفزيوين منتشراً فيها يف حي أنه ُعداَّ فائزاً 

يف تلك املناظرة يف الواليات اليت كانت تستمع للمناظرة من طريق املذياع مثل والية أركنسو.

من  استوعبا كثرياً  قد  املرشحي  أن كاّلً من  مناظرة )كلنتون وترامب( كان واضحاً  يف 
الدروس اليت أفرزهتا املناظرات االنتخابية عرب التأريخ، فقد دخل كالمها بكامل األناقة ومبكياج 
كامل أضفى عليهما شكاًل شبابياً وحيوياً، وكان من املالحظ وجود العلم األمريكي على صدر 
ترامب، مما يذكر بالعلم الذي كان على صدر جورج بوش االبن يف املناظرة اليت متت مع كريي، 
مع اختفاء االنتفاخ الذي ظهر على اجلاكيت الذي كان يرتديه جورج بوش االبن الذي انتشرت 
على إثره إشاعة بأن جورج بوش االبن كان يتلقى توجيهات عرب مايكروفونات سرية يف حي 
كان املكياج على وجه السيدة كلنتون -فضاًل عن الفستان االمحر الذي ارتدته- يعطيها حيوية 
وشباباً أكثر؛ يف حماولة جلعل الناس تنسى الوعكة الصحية اليت أصابتها قبل مدة، وقد جنحت 
يف ذلك بصورة كبرية حرمت ترامب من التعكُّز على العامل الصحي الذي سبق وأن أفاد منه 

بيل كلنتون يف مناظرته مع بطل حرب فيتنام ماكي.

أدركت السيدة كلينتون أن ترامب سوف حياول توجيه األنظار إىل العامل الصحي يف 
بداية احملاورة؛ لذلك قررت أن حترمه من هذا السالح، فبدأت باهلجوم بتوجيه األنظار إىل أن 
ترامب يعيش يف عامله اخلاص يف إشارة إىل أن تعليقاته وآراءه غري واقعيي، سالبًة منه يف هذا 
يف  ريغان  رونالد  اجلمهوري  الرئيس  اتبعه  الذي  نفسه  األسلوب  وهو  والصحة،  السن  سالح 
مواجهة الدميقراطي ولرت مونديل األصغر سناً حينما حول عامل صغر السن إىل نقطه سلبية 

ضد منافسه.

إدارة  ترامب يف  للتوجهات األمريكية، وقد جنح  املناظرة خمّصصاً  كان اجلزء األول من 
املناظرة، ليحمل كلنتون كلاَّ التململ الذي أصاب املواطن األمريكي من أخطاء سياسات إدارة 
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فيما  املوضوع والسيما  ملناقشة هذا  بنحٍو كبرٍي  ترامب كان مستعداً  أن  أوباما، وكان واضحاً 
يتعلق مبوضوع الضرائب. بدأت املناظرة مبالحظات تبادهلا كال املرشحي تتعلق مبوضوع قضية 
الربيد اإللكرتوين هليالري كلنتون، وهو السالح الذي كان يعتمد عليه ترامب يف تدمري صورة 
الفيدرالية قد سبقته يف سحب هذا  التحقيقات  السيدة كلينتون، ولكن كانت تقارير مكتب 
امللف منه حينما أعلنت أن التحقيقات مل تثبت أي عمل جنائي ممكن أن يدين كلينتون، وقد 
بأنّه قد  ردت السيدة كلينتون بإدارة موضوع التقرير الضرييب لرتامب، وردُّ األخري كان واضحاً 
أعداَّ نفسه للهجوم بنحٍو جّيد، ولكناَّه مل يستعد للدفاع، وقد سجلت عليه يف رده على موضوع 
الضرائب أول حماولة لعدم قول احلقيقة حينما قال إنه سيعلن إقراره الضرييب بعد أن تنتهي دائرة 
الضرائب من مراجعتها، يف حي أنه ال يوجد ما مينع الشخص من كشف بياناته الضريبية حىت 
أثناء املراجعة، إالاَّ أنه بداًل من التوقف عند هذه النقطة انتقل إىل التذكري مبوضوع قيام كلنتون 
مبسح 33 ألف رسالة إلكرتونية، وكان ردُّها هو التذكري بأن جناح ترامب يف بناء ثروته ما كان 
ليحصل لوال أن والده قد منحه أربعة عشر مليون دوالر، وهو ما حاول ترامب أن ينكره بالتقليل 
من مستوى الدعم الذي حصل عليه من والده، ولكن رده مل يصمد أمام السجالت اليت أظهرهتا 

صحيفة وول سرتيت جورنال.

بتأييدها  ترامب  ذكرها  حينما  احلقيقة،  بإخفاء  من كلينتون  حماولة  أول  تسجيل  ومت   
التفاقية النافتا )اتفاق التبادل احلّر بي دول أمريكا الشمالية(، لتقول إهنا مل تؤيدها، بل قالت 
بأهنا  االتفاقية  تلك  على  أطلقت  أهنا  جند  تصرحياهتا  إىل  بالرجوع  ولكن  )تأمل(،  إهنا كانت 
اتفاقية )القواعد الذهبية(، واتضح من وقائع هذا اجلزء أن ترامب كان مستعداً بنحٍو كبرٍي، وجنح 
يف بداية املناظرة، ولكن انشغاله يف معارك جانبية قد شغله عن استخدام أقوى أسلحته الذي 
املصاريف االحتادية يف  التوازن بي  املرشحي اجلمهوريي، وهو )سالح  بقية  ساعده يف هزمية 
املوازنة العامة(، استطاعت كلينتون حتويل مسار املناظرة يف هذا اجلزء يف النهاية، حينما أثارت 
اللحظة طغى االرتباك على  موضوع إعالن ترامب لإلفالس ستاَّ مرات، وحي جاءت هذه 
ترامب ليلجأ إىل النكران بالقول: إهنا كانت أربع مرات، وليس سّتاً، وإنه استخدم القانون كما 

هو، وهذا الردُّ مل يصمد أمام السجالت العلنية اليت تثبت أنه أعلن اإلفالس سّت مرات.

انتقل النقاش بعد ذلك إىل جمال األمن، حيث ركز ترامب نقاشه على إثارة اخلوف لدى 
املواطن األمريكي، حينما أشار إىل احلاجة إىل ضبط األمن ومحاية الشارع من املهاجرين غري 
الشرعيي الذين حيملون السالح يف الشارع، لتقفز كلينتون إىل حتويل املسار، بقوهلا إن ترامب 
قد أقام دعايته على الكذبة اليت تقول إن الرئيس أوباما ليس مواطناً أمريكياً، وهو ما مل يستطيع 
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ترامب أن يقدم أي دليل على نفيها، مثرية بذلك مشاعر األفارقة األمريكيي وذوي األصول 
املكسيكية ضد منافسها.

املخاوف،  إثارة  على  بصورة كبرية  يعتمد  ترامب  أن  املناظرة  من جمريات  واضحاً  كان 
املخاوف  تلك  نقل  لغة اجلسد يف  االستعراضية، واستخدام  بأدواته  التحكم  يف  ناجحاً  وكان 
إىل املشاهدين واملستمعي، كما فعل حينما تناول موضوع داعش وانتشارها، وإلقاء اللوم على 
اإلدارة األمريكية وكلينتون جزٌء منها؛ لذلك فإن استطالعات الرأي اليت متت أثناء املناظرة كانت 
لصاحل ترامب ولكن ذلك مل يستمر طوياًل بعد انطفاء األضواء، والسيما بعد أن ردت كلينتون 
حبزم بأهنا على األقل لديها خطة حملاربة داعش، وكانت هذه اللحظة أقوى تعريض بأسلوب 
ترامب، وعدم امتالكه اخلربة يف التعامل مع حل املشكالت اليت أعادت إىل األذهان كلمات 
بوش اليت حسمت له الفوز على جون كريي، حينما انتقد كريي احتالل العراق حتت إدارة بوش 
األوىل، وحينما كان كريي يستخدم أقوى أسلحته، وكانت كل االستطالعات تشري إىل فوز 
كريي لريد بوش بالقول: “إن عراقاً ُحرّاً سيساعد على جعل إسرائيل أكثر أماناً، وهذا األمر من 
شأنه أن يعزز وضع اإلصالحيي يف إيران”،  وهبذه الكلمات ُحِسَمت االنتخابات لصاحل بوش.

اعتمدت على خرباهتا  فقد  يال-  ناحية هيالري كلينتون -احملامية وخرجية جامعة  من 
السياسية، وحسِّها القانوين يف البحث يف سجالت خصمها القدمية، فقد ركزت على حوادث 
العنصرية والعنف األخرية اليت انتشرت بي األمريكيي السود وقوات الشرطة األمريكية، وذكرت 
م بالعنصرية بسبب رفضه تأجري املنازل اليت كان يقوم ببنائها لألمريكيي من أصول  أن ترامب اهتُّ
السبب، واهتمت  الشرطة األمريكية مرتي هلذا  قبل  للمساءلة من  أنه تعرض  أفريقية، واحلقيقة 

هيالري أيضاً منافسها بأنه مل يسدد مستحقات العمال الذين يعملون لديه.

لقد تضاربت الصحف يف تغطيتها لنتائج املناظرة فبعضها منح السبق لكلينتون يف حي 
ثالثة عّدت  أن مراكز استطالع أخرى منحت السبق لرتامب، يف حي كانت هناك جمموعة 

النتيجة متعادلة.

إن هذه املناظرة هي األوىل من ثالث مناظرات جرت العادة أن تتم قبل االنتخابات، 
فاألوىل والثانية يتم خالهلا تقدير قدرة املرشح على الدفاع عن خططه ووجهات نظره، أما املناظرة 
الثالثة فهدفها إيضاح قدرة هذا املرشح على عرض آرائه بنحٍو جيعل منه إنساناً مقبواًل من قبل 

الناخبي.
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2016 / 10 /13 

صواَّت الكونغرس األمريكي يوم 28 أيلول املاضي باإلمجاع على جتاوز قرار الرئيس أوباما باستخدام حق 
النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب)Justice Against Sponsors of Terrorism Act( أو 
ما يطلق عليه اختصاراً بـ )JASTA(، ويعد هذا القرار السابقة األوىل اليت ينجح فيها الكونغرس 
الرئيس، وكانت  الرئاسي منذ توىل أوباما ملنصب  الفيتو  يف حتقيق ثلثي األصوات الالزمة لنقض 
إحصاءات التصويت النهائية مدوية بلغت 97 إىل 1 يف جملس الشيوخ، و348 إىل 77 يف جملس 
النواب، وعرّبت اإلدارة بسرعة عن استيائها إزاء القرار، مع وصف املتحدث باسم اإلدارة األمريكية 
جوش إرنست إياها بأهّنا “األمر األكثر إحراجاً الذي فعله جملس الشيوخ يف الواليات املتحدة رمبا 

منذ عام 1983”.

أيلول  احلادي عشر من  الطريق حنو أسر ضحايا  ميّهد  القانون  فإن مشروع  وباختصار.. 
ملتابعة اإلجراءات القانونية يف حماكم الواليات املتحدة ضد اململكة العربية السعودية بتهمة التواطؤ 
املزعوم يف اهلجمات على نيويورك وواشنطن عام 2001، وعلى الرغم من أن القانون ظهر كرد 

على هجمات 11 أيلول، إالاَّ أناَّ نطاقه أوسع بكثري مع التداعيات احملتملة.

األجنبية  للدول  احلماية  توفر  الدويل، وهي  املعيار  موجودة كوهنا  السيادية  احلصانات  إن 
من املقاضاة يف احملاكم احمللية، وينص قانون حصانات السيادة األجنبية لعام 1976 يف الواليات 
املتحدة على هذه احلماية، وإن كانت هناك استثناءات للدول الراعية لإلرهاب؛ لذلك جاء هذا 
القانون ليعدل بنحو فعال قانون القضاء االحتادي للحد من احلصانة السيادية األجنبية؛ مما يسمح 
برفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسؤول عن حدوث إصابات أو وفيات أو أضرار النامجة 

عن فعل إرهايب مرتكب يف الواليات املتحدة.

العدالة ضد رعاة اإلرهاب ينبع من حقيقة أن  البيت االبيض أن معارضته لقانون  ادعى 

قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب وآثاره على العالقات بين 
الواليات المتحدة والسعودية

 علي المولوي *

* مدير قسم األحباث، مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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أي تغيريات يف احلصانات السيادية ميكن أن يؤدي إىل أن تتخذ البلدان األجنبية تدابري مماثلة، 
وبالتايل سيرتك هذا املوظفي والعسكريي األمريكيي الذين خيدمون يف اخلارج أن يتعرضوا -رمبا- 

للمقاضات يف البلدان اليت يعملون فيها.

يعتمد الدعم الساحق الذي يلقاه مشروع هذا القانون املثري للجدل من احلزبي يف الكونغرس 
السياسية  البيئة  بعضاً:  بعضها  مع  تزامنت  اليت  الرئيسة  العوامل  من  اثني  على  سياسياً  املقسم 
الداخلية يف العام االنتخايب، وتزايد التدقيق العام حنو طبيعة عالقة الواليات املتحدة مع اململكة 

العربية السعودية.

ظهرت املشاعر السلبية العامة يف الواليات املتحدة حنو اململكة العربية السعودية يف السنوات 
األخرية، مع تزايد اإلدراك بأهنا تؤدي دوراً غري بناء يف سوريا، وتقّوض مصاحل الواليات املتحدة من 
خالل دعمها لعناصر املعارضة اجلهادية، بينما يف الوقت نفسه تُورُِّط الواليات املتحدة يف حرب 
مكلفة ومدمرة يف اليمن اليت يبدو أناَّ ال هناية هلا يف الوقت القريب، وقد تعرضت الشؤون الداخلية 
للمملكة أيضاً للتدقيق، إذ وجد استطالع )بيو( -مركز حبثي أمريكي يف واشنطن- يف عام 2013 
أن 72٪ من األمريكيي يعتقدون أن اململكة العربية السعودية ال حترتم احلريات الشخصية لشعبها. 
لقد اكتسبت دعوات قيام الواليات املتحدة بإعادة النظر يف طبيعة عالقتها اخلاصة مع اململكة زمخاً 
يف الكونغرس بقيادة السناتور الدميقراطي كريس مرييف، الذي عمل جاهداً على وضع شروط أكثر 
صرامة على املبيعات العسكرية األمريكية إىل اململكة العربية السعودية، ففي الشهر املاضي قدم 
مشروع قرار يف جملس الشيوخ يدعو إىل وقف نقل األسلحة اليت تقدر قيمتها بـ1،15 مليار دوالر 
إىل اململكة، ورغم فشل مترير القرار، إاّل أناَّه حشاَّد دعم 27 من أصل 100 من أعضاء جملس 
بأنه “بيان مذهل حول  رايتس ووتش(  اإلنسان )هيومن  الذي وصفته منظمة حقوق  الشيوخ، 
القلق بشأن السلوك السعودي يف اليمن”، وقال السناتور األمريكي آل فرانكلن يف حديثه عن 
دعم القرار: “إن حقيقَة أنّنا نصّوت اليوم سيبعث رسالة مهمة جداً إىل اململكة العربية السعودية 
بأننا نراقب أفعاهلا عن كثب، وأن الواليات املتحدة لن تغضاَّ الطرف عن القتل العشوائي للرجال 

والنساء واألطفال”.

وبالتوازي مع هذا اإلحباط املتزايد متكنت محلة عامة منسقة وناجحة يف الواليات املتحدة 
بنشر 28 صفحة سرية من حتقيق الكونغرس لعام 2002 عن هجمات 11 أيلول، اليت يزعم 
بعضهم أهنا حتتوي على أدلة تشري إىل أن املسؤولي السعوديي وفروا الدعم املايل واللوجسيت إىل 

بعض منفذي اهلجمات حينما كانوا يتدربون يف الواليات املتحدة.
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 يف متوز من هذا العام -وبعد كثري من الضغط الشعيب- قررت جلنة االستخبارات يف جملس 
النواب رفع السرية عن هذه الصفحات، وعلى الرغم من أن بعض أجزائه بقيت خمفية، وأظهر 
اثني على األقل من  أن  اشار  الفيدرايل قد  التحقيقات  أيلول أن مكتب  ملخص أحداث 11 
اخلاطفي رمبا كانوا على اتصال مع ضباط من االستخبارات السعودية، وأن اهلاتف الذي ُأِخَذ 
اليت  املتحدة  الواليات  أمنية يف  يعود إىل شركة  القاعدة حيتوي على رقم  تنظيم  من أحد زعماء 
كانت تعمل حلساب السفري السعودي السابق يف واشنطن األمري بندر بن سلطان، بينما مل تكن 
الصفحات اليت رفعت عنها السرية حاسة، إال أهنا خلقت توتراً شديداً يف العالقات بي الواليات 
املتحدة والسعودية، وجدد النقاش حول مدى معرفة الرأي العام األمريكي حول الظروف اليت أداَّت 

إىل هجمات يف 11 أيلول.

وسط هذه اخللفية، وخالل عام االنتخابات الرئاسية اليت تكون فيه العديد من املقاعد يف 
الكونغرس أيضا لقمة سائغة، مت العمل على العدالة ضد رعاة اإلرهاب كمشروع قانون يسعى إىل 
تقدمي إجابات لضحايا 11 أيلول، وقد صدر إمجاع من قبل جملس الشيوخ على القرار يف آيار 
عام 2016 وبعد ذلك يف جملس النواب يف 12 أيلول من العام نفسه. مت عرض نسخة سابقة من 
مشروع القانون ألول مرة يف عام 2009، ولكن مل حترز أي تقدم يف جملس الشيوخ، مث مت إعادة 
عرضها يف وقت الحق يف عام 2015 من قبل السناتور اجلمهوري جون كورني مبساعدة السناتور 
الدميقراطي عن نيويورك تشارلز شومر الذي شرح مربرات دعمه ملشروع القانون على الرغم من 
قرار الرئيس أوباما استخدام حق النقض، إذ يقول شومر: “هذا القانون قريب وعزيز على قليب 
كنيويورك، ألنه من شأنه السماح لضحايا 11 أيلول للحصول على مقدار ضئيل من العدالة، أي: 
إعطاؤهم وسيلة قانونية حملاسبة الرعاة اخلارجيي ومساءلتهم عن اهلجوم اإلرهايب الذي أودى حبياة 
أحبائهم”، والشخص الوحيد الذي عارض جتاوز الفيتو يف جملس الشيوخ هو السيناتور الدميقراطي 

الذي سيتقاعد قريباً هاري ريد.

بعد يومي من رفض الكونغرس حلق النقض، رُِفَعت الدعوى األوىل ضد السعودية من قبلة 
أرملة ألحد ضحايا 11 أيلول يف احملكمة االحتادية يف واشنطن العاصمة، يف حي أنه من السابق 
ألوانه معرفة كيف ميكن هلذه احلاالت أن تسري، إال أن هناك عدداً من األسباب اليت قد تؤدي إىل 
عدم حتقيق قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب النتائج املرجوة للمدعينن ومن هذه األسباب سببان 

مهمان مها:

بالفعل عن خططهم  الشيوخ  من أعضاء جملس  أعلنت جمموعة من 28 شخصاً  أواًل:   
ملراجعة قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب وطرق حتديده من أجل محاية األمريكيي يف اخلارج، فمن 



هنا بّي رئيس جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ بوب كوركر: “إن الرتكيز اآلن ينصب 
على الكيفية اليت ميكننا هبا خلق بعض التشريعات التصحيحية للتعامل مع كل ما قد حيدث من 

رد فعل سليب”.

ثانياً: إن مشروع القانون حيتوي على شرط رئيٍس يسمح للمدعي العام األمريكي بوقف 
الدعوى املدنية إذا رأت وزارة اخلارجية أهنم منخرطون يف “مفاوضات حبسن نية” مع الدولة املدعى 
عليها، ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل توقف يدوم 180 يوماً، وميكن أن يتم متديده مراراً وتكراراً، 
على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت حكومة الواليات املتحدة ستختار تفعيل هذا الشرط، 
وحىت إذا مل تعرقل الدعاوى القضائية، فقد أشار خرباء قانونيون إىل أنه من الصعب للغاية جتميع 
ما يكفي من األدلة إلثبات -بنحو قاطع- أن حكومة أجنبية تقدم الدعم املادي ملنظمة إرهابية.

أما السعودية من جانبها فقد رّدت على هذا القانون من خالل وزارة خارجيتها، إذ حّذرت 
األخرية من “عواقب غري مقصودة ووخيمة” إذا مل يتم اختاذ خطوات لتعديل هذه التشريعات، 
ميكن للمملكة أن ختتار الرد من خالل تقليص التعاون العسكري ومكافحة اإلرهاب مع الواليات 

املتحدة، أو اختاذ تدابري اقتصادية تضغط على الكونغرس لتغيري توجهه بعد االنتخابات”.

َم مشروع القانون ألّول مرة، ذكرت عدة تقارير أن وزير خارجية اململكة العربية   حينما ُقدِّ
السعودية قال للكونغرس إن حكومته تعتزم بيع ما يصل إىل 750 مليار دوالر يف األصول األمريكية 
إذا متت املوافقة على القانون، على الرغم من أن اخلرباء قد أشاروا إىل أن مثل هذه اخلطوة سوف 
تسبب ضرراً أكرب القتصاد اململكة بداًل من الواليات املتحدة، ويبدو أن اململكة العربية السعودية 
العاشر  العقد  املاضي، وقعت  الكونغرس، ففي األسبوع  الضغط يف  عازمة على مضاعفة جهود 
مع مجاعات الضغط يف العاصمة األمريكية مع الشركة اليت ستوفر “التأييد واخلدمات القانونية” 
رداً على مشروع قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب، ليصل اإلنفاق السنوي للسعودية يف الواليات 

املتحدة إىل ما يقرب من 16 مليون دوالر، على وفق الوثائق اليت مت اإلفصاح عنها.

يف حي أن هناك مؤشراٍت قليلًة تدلل على أن التحالف االسرتاتيجي بي اململكة العربية 
السعودية والواليات املتحدة حتت التهديد يف الوقت احلاضر، إال أّن اململكة حتاول احتواء االنتقادات 
اليت تتمحور حوهلا بازدياد يف الواليات املتحدة على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا مجاعات الضغط 
يف واشنطن. إن الكيفية اليت سرتد فيها الرياض واإلدارة األمريكية القادمة على مشروع قانون العدالة 
ضد رعاة اإلرهاب سيكون مؤشراً مهماً حول مستقبل التحالف االسرتاتيجي بي الدولتي على 

املدى الطويل.
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“اجلغرافيا  عنوان  حيمل  الذي  )1844-1904( كتابة  راتزل  فردريك  األملاين  وضع  أن  منذ 
السياسية” يف عام 1897م الذي يُعدُّ أّول مؤلاَّف يف علم اجليوبوليتكا كان الدرس األول الذي يدور 
الثابت  أن  اليوم من غري األخذ بعي احلسبان حقيقة  السياسة  أنه ال ميكن فهم  العلم هو  حوله هذا 
ات العاملية يف  الوحيد يف هذا العامل هو التغريُّ املستمر، وإدراك هذه احلقيقة سيعين بالضرورة إدخال التغريُّ

احلسابات باستمرار.

يعد العامل اجليوبوليتيكي من بي أهم املتغرّيات املتحكمة يف السياسة العاملية، يقول جوزيف ناي: 
“مل حتل اجلغرافيا االقتصادية حمل اجلغرافيا السياسية، على الرغم من أن مطلع القرن احلادي والعشرين قد 
شهد بوضوح حمو احلدود التقليدية بي االثنتي، ذلك أن جتاهل دور القوة املركزية والشؤون األمنية سيكون 
كتجاهل األوكسجي، ففي الظروف العادية يتواجد األوكسجي بكثرة فال نعريه اهتماماً يذكر، ولكن ما 

أن تتغرّي هذه الظـروف، ونبدأ بافتقاد األوكسجي حىت نعجز عن الرتكيز على أي شيء آخر”]1[.

انطالقا مما سبق ميكن أن ندرس ما جيري من صراع دويل على الساحة العراقية والسيما بعد أن 
أعلنت تركيا بأهنا لن تنسحب من األراضي العراقية إالاَّ بتحقيق قائمة من املطالب اليت مل ختجل من إعالهنا 
واليت مبجملها تتعلق برسم الطبيعة الدميغرافية للمنطقة ملرحلة ما بعد داعش، بل ميكن أن نتوصل لألسباب 

احلقيقية للصراع الدائر يف املنطقة ككل ومركزها العراق .

ات اليت قادت إىل أحداث اليوم هو اإلعالن الرسي لسحب القوات األمريكية  كانت بداية التغريُّ
مبدئياً  اليت كانت مؤشراً  هناية عام 2014،  أفغانستان حبلول  هناية عام 2011، ومن  العراق يف  من 
ات مستقبلية يف االسرتاتيجية األمريكية اليت توجهت إىل النأي عن التدخل املباشر يف أزمات الشرق  لتغريُّ
ات اليت طرأت على اخلطط االسرتاتيجية األمريكية  األوسط من دون مغادرة املنطقية كلياً، تزامناً مع التغريُّ
يف املنطقة، فما أن حل عام 2012 حىت أعلن الرئيس األمريكي عن انتقال تركيز االسرتاتيجية األمريكية 
من منطقة الشرق األوسط إىل الشرق األقصى، أي إىل املنطقة اليت تضم ضمن إطارها اجلغرايف )أندونيسيا، 
وتايلند، والصي، والفيليبي، وفييتنام، وكمبوديا، وكوريا، ومينمار، واهلند، واليابان(، وتشمل األطراف 

العراق وتقاطع المحاور

د. زهير جمعة المالكي *

* أستاذ القانون العام ومستشار أقدم يف مشروع التحاد األورويب لتطوير التعليم القانوين العايل يف العراق.
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الشرقية الواسعة من القسم اآلسيوي من روسيا االحتادية اليت تضم مناطق )خاباروفسك، وبرميوريا، وآمور، 
وكامشاتكا، وسخالي(، وهلذا االنتقال عدة أسباب تأيت يف أوهلا التقديرات األمريكية اليت ترى أن تلك 

املنطقة وحميطها باتت منطقة الثقل الرئيسة يف العامل لناحية توافر الكم األكرب من حمددات القوة فيها.

أّدى هذا االنتقال يف االهتمام إىل جعل املنافسة أكثر قرباً من حدود روسيا والصي؛ مما أداَّى إىل 
زيادة التحركات األمريكية للسيطرة على املمرات البحرية احليوية املمتدة من مضيق هرمز إىل حبر الصي 
اجلنويب، وبناء شبكة من القواعد والتحالفات اليت حتيط بالصي وروسيا على شكل قوس ميتدُّ من اليابان، 
الغريب،  اجلنوب  اهلند يف  إىل  الشرقي ومن مث  اجلنوب  والفليبي، يف  وفيتنام،  وأسرتاليا،  اجلنوبية،  وكوريا 
لتنتهى إىل اتفاق مع احلكومة األسرتالية لبناء منشأة عسكرية يف داروين على الساحل الشمايل من البالد 
بالقرب من حبر الصي اجلنويب، وإنشاء حتالف يضم دول املنطقة من الدول اليت ليس هلا عالقة جيدة 
سواء يف الصي أم يف روسيا، وحياول األمريكان التحرُّك باجتاه اهلند لضمها إىل قوس القواعد وجعلها جزءاً 
من التحالف اآلسيوي مع أمريكا، وفضاًل عن ذلك عمدت الواليات املتحدة األمريكية إىل حماولة تقليل 
النفوذ الروسي يف أوروبا وآسيا الوسطى عرب تشجيع بناء أنابيب نفط وغاز جديدة متتد من حبر قزوين عرب 
جورجيا وتركيا إىل أوروبا باقرتاح بناء خط أنابيب الغاز العابر لألناضول )غاز نابوكو(، وهو ممرٌّ خمّصٌص 
عملت  لروسيا، كذلك  جمانباً  أوروبا  إىل  وصواًل  وتركيا  عرب جورجيا  أذربيجان  من  الطبيعي  الغاز  لنقل 
الواليات املتحدة على تعزيز تواجدها يف شرق أوروبا ويف منطقة البلطيق ومشال القوقاز بضمنها جورجيا 
وأوكرانيا، وتعزيز القوات األطلسية يف دول البلطيق الثالث )التفيا وأستونيا( على حدود روسيا، و)ليتوانيا( 
على حدود كالينغراد التابعة لروسيا وهي ال ترتبط حبدود معها، فضاًل عن بولونيا اليت نصَب هبا الناتو 
درعاً صاروخياً، وبلغاريا ورومانيا )على البحر األسود( اللتي نصَب فيهما ُمعّدات تابعة للدرع الصاروخي.

من ناحية أخرى الحظت اإلدارة األمريكية أن املنفذ املتبقي لكل من الصي وروسيا إىل املياه 
الدافئة يف البحر املتوسط مير عرب إيران من خالل حمور موسكو – طهران – بغداد – دمشق وصوال 
إىل طرطوس على البحر املتوسط، وحيث إنه من الصعوبة التوصُّل إىل ضم إيران إىل التحالف اآلسيوي 
األمريكي ألمور تتعّلق بطبيعة النظام السياسي يف اجلمهورية اإلسالمية فقد عمدت إىل حتسي العالقة 
مع طهران من خالل التوصل إىل االتفاق النووي اإليراين وفتح عالقات جتارية مباشرة مع طهران، ويف 
أذربيجان -وهي  قويه هلا والسيما يف  قاعدة عمليات  األمريكية يف خلق  اإلدارة  الوقت نفسه جنحت 
املركز اجليواسرتاتيجي األكثر أمهية يف منطقة أورآسيا قلب العامل القدمي، ومتثل بوابة السيطرة على منطقة 
لتهديد منطقة  املمكن استخدامها  الذي من  الطبيعي-  النفطية والغاز  باملوارد  الغين  حوض حبر قزوين 
قلب الدولة احليوي يف إيران، وذلك لقرهبا الشديد من العاصمة طهران، واملناطق اإليرانية الفائقة األمهية 
واحلساسية، فضاًل عن وجود حجم ليس بالقليل ملا يعرف بـ)األقلية األذربيجانية( املوجودة يف مشال إيران، 
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ومتتاز مبشاعر عداء قوية إزاء اجملتمع اإليراين، وتنشط داخلها حالياً بعض احلركات االنفصالية اليت تطالب 
باالنفصال عن إيران واالنضمام ألذربيجان، وكذلك تشّكل قاعدة هتديد للمنشآت الروسية يف مناطق 
منابع النفط الروسي، وحمطات الطاقة الكهرومائية، وأيضاً منطقة جنوب غرب روسيا اليت تتمركز فيها 
األنشطة الصناعية، وألّن أذربيجان تشكل -بطريقة أو بأخرى- حمطة لدعم احلركات املسلحة يف آسيا 
الوسطى ومنطقة القفقاس، وبالتايل فإن دعم هذه احلركات عن طريق باكو من املمكن أن يؤدي إىل املزيد 

من القالقل يف هاتي املنطقتي.

لصاحل  املنطقة  يف  أولوياهتا  تغريت  وإن  األمريكية  فالسياسة  األوسط  الشرق  مبنطقة  يتعلق  فيما 
مناطق أخرى يف العامل فهذا ال يعين أن اإلدارة األمريكية قررت االنسحاب هنائياً من املنطقة، فما زالت 
من  مبفاتيح كثري  واشنطن متسك  زالت  وما  قريب  وقت  يزول يف  لن  الذي  تأثريها  وهلا  مصاحلها،  هلا 
القضايا، ويف مقدمتها الصراع العريب – اإلسرائيلي وهو ملف قد تراجع بصورة كبرية يف العقد املاضي 
لصاحل صراعات ونزاعات إقليمية أكثر حدًة وسخونًة يأيت يف مقدمتها الصراع الطائفي الذي يهدد بتفتيت 

املنطقة على أسس طائفية وعرقية.

ات كبرية يف التحالفات اإلقليمية  أّدى التحوُّل يف الرتكيز االسرتاتيجي األمريكي إىل حدوث تغريُّ
وتنامي أدوار الفاعلي اإلقليميي ضمن النظام اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط، حيث إن هذا التغريُّ يف 
االسرتاتيجيات األمريكية قد دقاَّ جرس اإلنذار لدى العواصم الرئيسة يف املنطقة، واحتدام التوّتر بينهم 

على مقاليد النفوذ والسيطرة.

ات هو خروج اململكة العربية لسعودية من سياسة الريبة اليت كانت تتبعها  من ضمن هذه التغريُّ
اململكة منذ عهد امللك عبد العزيز وحىت وفاة امللك عبد اهلل وهي السياسة اليت تعتمد على إحداث التغيري 
من خالل القنوات اخللفية وعدم الربوز يف اخلطوط األمامية، وكان الالعب الرئيس فيها دائماً هو جهاز 
القواعد اليت وضعها كمال أدهم مؤسس اجلهاز وأول مدير له منذ عام  املخابرات السعودي وحسب 
1965 ولغاية 1979، إالاَّ أن الصراع بي اجليل الثاين من أمراء العائلة املالكة، وترّكز ملف املخابرات يف 
يد األمري حممد بن نايف ويل العهد احلايل دفع باألمري حممد بن سلمان ويل العهد الثاين والساعي إلثبات 
أنه رجل اململكة القادم إىل حماولة الربوز يف امللف اخلارجي، وكان أول استعراض قوة يقوم به هو مهامجة 
اليمن؛ لكسر التأثري اإليراين يف اليمن، ومن أجل التعويض عن نقص القوات املسلحة الذي تعاين منه 
اململكة سعى لتأسيس ما أطلق عليه بالتحالف اإلسالمي الذي يتكون من 47 دولة تؤدي فيه اململكة 
دور املمول، يف حي تقدم الدول األخرى العنصر البشري؛ ونتيجة لتعثُّر ما أُطِلَق عليه )عاصفة احلزم( يف 
اليمن إىل إحراج موقف جناح األمري حممد بن سلمان والسيما مع اخنفاض أسعار النفط واألزمة املالية 
اليت ضربت الدول اليت تعتمد على مواردها النفطية واليت أثرت على اخلطط الطموحة للتنمية االقتصادية 
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اليت تبناها األمري وأطلق عليها خطة )سعودية 2030(.

 سعى األمري حممد بن سلمان واجلناح املوايل له إىل أخذ ملف األزمة السورية، وهذا امللف كانت 
املخابرات السعودية تتواله منذ عهد األمري بندر بن سلطان الذي توىل رئاسة املخابرات عام 2012، 
مث مت نقل امللف إىل األمري حممد بن نايف قبل أن يتم سحبه لصاحل األمري حممد بن سلمان، إذ جنحت 
اململكة يف إزاحة قطر من قيادة اجلبهة املعادية للرئيس السوري لتحل حملها، باعتبار أن النظام أصبح فاكهة 

ناضجة، وأن سقوط النظام سيعزز من مكانه األمري حممد بن سلمان لتعويض التعثُّر يف امللف اليمين.

أّدى التدخل اإليراين والروسي يف امللف السوري ملساندة اجليش السوري إىل انتزاع عنصر املبادأة 
من املعسكر املساند للمعارضة، لذلك كان ال بد من البحث عن حليف اسرتاتيجي ميكن أن يعّوض 
عدم رغبة الواليات املتحدة األمريكية يف التدخل املباشر يف األزمة السورية،وكان هذا احلليف هو حزب 

العدالة والتنمية يف تركيا.

ورجل  غول  اهلل  عبد  االقتصاد  رجل  بي  التحالف  جنح  عام 2001  ومنذ  الرتكية  الناحية  من 
السياسة أمحد داود أوغلو والرجل الكارزمايت رجب طيب أردوغان يف إيصال األخري إىل سدة رئاسة الوزراء 

من خالل حزب العدالة والتنمية عام 2003.

يف السنوات األوىل من احلكم استطاع احلزب -واعتماداً على سياسة تصفري املشاكل اليت وضع 
أسسها داد أوغلو وسياسة التنمية االقتصادية اليت وضعها عبد اهلل غول- من حتقيق انتعاش اقتصادي كبري 
يف تركيا عمقت من سيطرة احلزب على احلياة السياسية، ومكنته من قصقصة أجنحة الطبقة العسكرية اليت 

كانت تقف حائاًل أمام التوجهات اإلسالمية اإلخوانية للحزب.

كان للنجاح الداخلي لتحالف االقتصادي والسياسي اإلسالمي أثر يف بروز تركيا كقوة إقليمية 
ترغب يف دور دويل أكرب، حىت أن احلكومة الرتكية يف وقت من األوقات طالبت بأن يكون هلا حق الفيتو 
يف جملس األمن ولكن هذه الدعوات ووجهت بتجاهل كبري من اجملتمع الدويل، وقد قوبلت جهود تركيا 
لالنضمام إىل االحتاد األورويب بالرفض الشديد؛ مما دفع احلكومة الرتكية إىل التوجه إىل حماولة فرض زعامتها 
على اجملتمع اإلسالمي، لتظهر أمام العامل كممثل للدول اإلسالمية يف مواجهة الغرب املسيحي، واجلميع 
بإرسال  قام هبا رجب طيب أردوغان يف مؤمتر دافوس واالستعراض  اليت  الدعائية  يتذكر االستعراضات 
سفينة السالم إىل غزة، وهي استعراضات مل يكن القصد منها سوى ختدير اجملتمعات العربية احلاملة بظهور 
الزعيم املخلص لتتلقفها الدائرة اإلعالمية للتنظيم الدويل اإلخوان املسلمي لتسويق الزعيم الرتكي باعتباره 
الباعث لروح اخلالفة اإلسالمية مرة ثانية، وكان هذا كله بتمويل مايل من قطر اليت كانت تسعى إىل دور 
دويل أكرب من مساحتها واستثمرت يف ذلك مئيت مليار دوالر لتطلق موجة ما ُسَِّي )بالربيع العريب( يف 
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حلم أن تكون الدوحة هي مصدر القرار احلاكم للمنطقة من مراكش إىل أنقرة.

على الرغم من كل املال الذي أُنفق والتحالفات اليت عقدت فقد حتطمت أحالم املخطط الرتكي 
السوري يف دمشق، واعرتاض  نتيجة لالنقالب ضد حكم اإلخوان يف مصر، وصمود اجليش  القطري 
السعودية على القيادة القطرية، وجتميد عضوية قطر يف جملس التعاون اخلليجي ألكثر من عام والسيما 
أن توّجه اململكة العربية السعودية خالل حكم امللك عبد اهلل بن عبد العزيز كان يتجه إىل دعم مصر 

باعتبارها القوة العسكرية األقرب إىل السعودية اليت باإلمكان االستعانة هبا عند احلاجة.

دفع التغيري يف موازين القوى احلكومة الرتكية إىل البحث عن شريك آخر يف إدارة الصراع، لتجد 
يف األمري حممد بن سلمان -رجل السعودية القوي واملتطلع إىل دور إقليمي أكرب- الفرصة اليت كانت حتلم 
هبا؛ ليتم عقد اتفاقات مشرتكة يتم من خالهلا بناء قاعدة لقيادة العامل اإلسالمي )السين( يف مواجهة 

الدور اإلقليمي اإليراين.

اصطدمت أحالم احملور الرتكي – السعودي يف قيادة العامل بعقبتي: األوىل: التغيري يف السياسة 
االسرتاتيجية األمريكية اليت مل تعد مهتمة بالدخول يف صراعات مباشرة يف املنطقة وحتوهلا إىل أسلوب إدارة 
الصراع باإلنابة من خالل أدوات إقليمية، واألخرى: هي وجود احملور الروسي اإليراين السوري املدعوم من 
الصي للمحافظة على املمر الرئيس لروسيا والصي إىل مياه البحر املتوسط وصواًل إىل أوروبا والسيما بعد 
جناح هذا احملور يف دفع التأثري السعودي خارج لبنان، على الرغم من إنفاق أكثر من 100 مليار دوالر 

يف لبنان من أجل حتويله إىل قاعدة للتحكم مبوانئ البحر املتوسط.

االهتمام  إعادة  على  العمل  إىل ضرورة  الغرب  قبل  من  املدعوم  السعودي  الرتكي  احملور  توّصل 
األمريكي إىل املنطقة وكسر احملور الروسي –اإليراين– السوري، وكان ذلك من طريقي، األواَّل: من طريق 
واآلخر  املباشر،  اهلجوم  إسرائيل ألخطار  تعرض  من  األمريكان  خماوف  تثري  مستقرة  غري  منطقة  خلق 
من طريق خلق منطقة قاطعه متتدُّ من تركيا إىل السعودية وخلق تواصل بري بي احلليفي لقطع التواصل 
اجلغرايف للمحور املمتد من إيران، فالعراق، فسورية، مث لبنان، وهذه الفكرة ليست باجلديدة حيث سبق 
أن أشارت إليها دراسة نشرهتا دورية املنظمة الصهيونية العاملية املعروفة )كيفونيم( عام 1982 وحبسب 
العربية،  العراق يتحكم اسرتاتيجياً يف اهلالل اخلصيب؛ وبالتايل اجلزيرة  الدراسة فمن يسيطر على  تلك 
فضال عن مواردها الضخمة، ويف سبيل حتقيق ذلك التحكم دعت الدراسة إىل خلق )دولة املوصل( إالاَّ 
أن الفكر االسرتاتيجي للمحور الرتكي السعودي طواَّر تلك لدراسة من خلق دولة جديدة اليت تعرتضها 
حمددات دولية كثرية إىل خلق منطقة تواصل بري عن طريق الدعوة إىل خلق ما يطلق عليه اإلقليم السين 
الذي ميتد من بوابة إبراهيم اخلليل على احلدود العراقية الرتكية إىل املوصل والرمادي فالفلوجة مث النخيب 
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وصواًل إىل احلدود السعودية.

تسعى تركيا هبذا املخطط إىل قطع الطريق أمام التواصل بي األكراد يف مشال العراق ومشال سوريا 
وما قد جيره هذا التواصل من تأثريات على كردستان تركيا، وإىل التحكم بعقدة خطوط الغاز من آسيا 
إىل أوربوا وقطع الطريق أمام املخططات الروسية اإليرانية بتصدير الغاز عن طريق املوانئ السورية وإجبار 
أوروبا والغرب على التعامل مع تركيا باعتبارها زعيم العامل اإلسالمي السين، بالنسبة للسعودية فإهنا تسعى 
من خالل هذا املخطط إىل إيقاف التأثري اإليراين املتزايد الذي وصل إىل احلديقة اخللفية للسعودية أي 
جبال اليمن وتأدية دور إقليمي أكرب جُيربُ اإلدارة األمريكية على إعادة حساباهتا للتعامل مع اململكة ليس 
باعتبارها أنبوباً نفطياً ميكن التخلي عنه ساعة نضوب النفط ولكن كحليف اسرتاتيجي قادر على تغيري 

قواعد اللعبة.

املخابرات  اليت نسجتها  العالقات  من  االستفادة  املخطط هو  تنفيذ هذا  أوىل خطوات  كانت 
السين  اإلقليم  األنبار؛ خللق دعوة إلنشاء  منطقة  العشائرية يف  القيادات  مع  منذ زمن طويل  السعودية 
بعد تراجع دور القيادات العشائرية املدعومة قطرياً نتيجًة النسحاب قطر من امللف العراقي، ويف الوقت 
نفسه شجعت املخابرات الرتكية بعض القيادات يف املوصل على التبشري جبنة أردوغان ولتستفيد تركيا من 
غموض وضعف السياسة العراقية يف التعامل مع ملف املوصول لتندفع بقوات عسكرية إلنشاء معسكر 
يف منطقة بعشيقة يتم فيه تدريب وتسليح قوات عراقية تأمتر بأوامر تركية كنواة خللق رأي عام داخلي 
وخارجي؛ لدعم إقامة إقليم سين بدعوى مظلومية السنة، ونشر الدعايات املسيئة للقوات املسلحة العراقية 

واهتامها بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان تستهدف مكّوناً معّيناً.

يف النهاية نقول إن هذا املخطط ما زال مستمراً، وإن جتاهله وعدم العمل على احلفاظ على الوحدة 
العراقية بأسلوب علمي دقيق يأخذ باحلسبان األمهية اجليوبوليتيكية للعراق سيكون له نتائج كارثية حىت 
على من يظنون أهنم سيحققون مكاسب آنية من خالل تلك املخططات، فالسلطان العثماين لن تتوقف 
شهيته عند حدود العراق، والوحش الوهايب لن يقبل بغري من يدين بدينه، والدب الروسي ال يرسل بقواته 
من أجل عيون اآلخرين، والواليات املتحدة األمريكية تسعى خلف مصاحلها فقط؛ لذلك جيب أن يتم 

التعامل بصورة علمية مع هذه امللفات كافة وإالاَّ ستكون العواقب وخيمة.
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2016 / 10 /20 

املقدمة
إن املتتبع واملستقرئ لتأريخ الدول العظمى واألمم املتقدمة وما حققتُه من إجنازات على صعيد 
القوة واالزدهار والتطور التقين سيفهم أن ذلك مل يكن نتيجة ثرواهتا الطبيعية وال بعدد سكاهنا، وإمنا 
بفضل استغالهلا ألغلى الثروات: ثروة التعليم واملعرفة، القاعدة العلمية لتقدمهم واحتالهلم للريادة العاملية، 
فالرتبية والتعليم هي أساس جمتمع املعرفة الذي يُعدُّ منظومة تعليمية شاملة قادرة على إعداد أفراد يدركون 
املستجدات ويستشرفون املستقبل وميتلكون آلية التعامل معها مبهارة واقتدار، وهلم القدرة على التكيُّف 
والتعلُّم والتطوُّر الذايت، وألمهية املوضوع تناولت هذه الورقة أمهية جمتمع املعرفة، مع الرتكيز على واقعها يف 

جامعة النهرين، كون اجلامعة القيمة األساس لوجودها، وتشخيص معوقاهتا والعمل على تالفيها.

أهداف البحث:
التعرف على مفهوم جمتمع املعرفة بأبعاده املختلفة.• 

تشخيص التحديات اليت تواجه جمتمع املعرفة على صعيد اجلامعات العراقية، وعلى صعيد • 
كلية العلوم السياسية واقرتاح آليات لتجاوزها.

أمهية البحث:
يكتسب البحث جدوته من طريق األمهية الكبرية اليت يتمتع هبا جمتمع املعرفة، ومن طرح املوضوع 
جبراءة من قبل باحث عاصر تلك املعوقات، ويكتسب جدوته يف كونه قد يشّكل إضافة مهّمة للباحثي 

واملعنيي مبوضوع البحث.

فرضية البحث:
تنطلق فرضية البحث من فكرة مفادها أن جمتمع املعرفة يتحقق من خالل توفري املقومات األساسية 

للتعليم املستمر وإزالة معوقات وجودها.

معوقات مجتمع المعرفة في الجامعات العراقية
حسن سعد عبد الحميد *

* طالب دكتوراه، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين.
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منهجية البحث:
يهدف البحث إىل تشخيص معوقات جمتمع املعرفة يف اجلامعات العراقية وكلية العلوم السياسية 

وحتديد املتطلبات األساسية لتحقيقها، حيث سيتم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي يف البحث.

املعرفة، وجمتمع املعرفة:
مفهوم املعرفة:

ما هو  التمييز، وهو كل  القدرة على  إىل  يَعِرُف(، وتشري  )َعَرَف  الفعل  اسم مشتق من  املعرفة 
معروف أو مفهوم، فاملعرفة هي النتاج النهائي للرصيد العلمي املستحصل من الدراسة والبحث العلمي 
والتفكري الفلسفي، وتعّرف على أهنا حصيلة االمتزاج اخلفي بي املعلومة واخلربة واملدركات احلسية والقدرة 
على احلكم على املعلومات، أو هي اإلميان احملقق الذي يزيد من قدرة الوحدة أو الكيان على العمل 
الفعال، أو هي  مصطلح يستخدم لوصف فهم أي منا حلقيقة ما، فاملعرفة هي اخلربات واملهارات املكتسبة 
املعرفة  العديد من األماكن مثل قواعد  اليت تتواجد يف  التعليم،  التجربة أو  من قبل شخص من خالل 
وقواعد البيانات وخزانات امللفات وأدمغة األفراد اليت تنشر عرب اجملتمع. ومثة من يرى أن املعرفة هي نتاج 
االستفادة الكاملة من املعلومات والبيانات املصاحبة للمهارات والكفاءة اليت يتمتع هبا األشخاص، حيث 
تقدم املعرفة الردود على التساؤالت واحلاالت احلرجة، ومن أبرز اشتقاقاهتا )إدارة املعرفة، وجمتمع املعرفة(.

   للمعرفة عدة أصناف وأنواع نوجزها يف اآليت:

احلدس 	  إىل  تشري  اليت  وسلوكهم،  األفراد  عقل  يف  القاطنة  املعرفة  وهي  الضمنية:  املعرفة 
واألحساس الداخلي، وهي معرفة خفية تعتمد على اخلربة ويصعب حتويلها بالتكنولوجيا، بل 

تنقل بوساطة التفاعل االجتماعي.

املعرفة الصرحية: وهي املعرفة احملدودة احملتوى اليت يتم التعبري عنها بالرسم والكتابة والتحدث، 	 
واليت تكون قابلة للتحوُّل والتنقل عرب التكنولوجيا.

املعرفة العلمية: وهي املعرفة القائمة على اإلدراك والفهم وهي أساس حتويل املعرفة إىل معرفة 	 
علمية، وهي فرع ناجح من فروع املعرفة، حيث تتسم باملبادرة الذاتية واحملكومة باملواطني 
والقيم األاخالقية، حيث تساعد هذه املعرفة اإلنسان على متضية فراغه بطريقة إجيابية، حيث 

متتاز هذه املعرفة باآليت:

االستقراء الواسع للوصول للتعميم الذي يتم على شكل قواني أو نظريات.• 
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– أن هذا النوع من املعرفة قابل للتعديل من خالل التجربة.

_ متتاز بالدقة وانطباقها على الواقع بنحٍو كبري بناًء على اعتمادها على االختبار والتجربة.

   ونفهم من ذلك أن املعرفة متتاز باخلصائص اآلتية:

– التنبؤ، واالستقراء، واالستنتاج، والتحليل، والتفسري، واحلكم.

– العمومية.

– التبعية للحواس البشرية.

– هي نتيجة التواصل الفكري بي البشر.

مفهوم جمتمع املعرفة:
حظي مفهوم جمتمع املعرفة باهتمام دويل كبري يف ظل التحوالت الكبرية اليت شهدها العامل يف 
اليت  الدراسية  واحللقات  والندوات  املؤمترات  نظمت  حيث  والسياسية،  والتكنولوجية  العلمية  اجملاالت 
عاجلت موضوع تكوين اجملتمع املعريف ورسم صورة مستقبلية جملتمع قائم على املعرفة والوعي، إذنْ ُعداَّ )مؤمتر 
برشلونة( سنة 1995م الشراكة والتعاون بأهنا اخلطوة األساسية للعمل يف نشر املعرفة والتعاون، فالتعاون 
والشراكة يؤديان إىل توسيع آفاق املعرفة وبناء جمتمعها، إن مصطلح جمتمع املعرفة حديث نسبياً يتضمن 

اجتاهي اثني:

األول: يطلق على مجاعة من الناس جتمع بينهم اهتمامات فكرية أو دينية أو علمية أو سياسية، 
فيشكلون تكتاًل يف جمتمعات معرفية صغرية، جيمعون فيها ما توصلوا إليه من معارف ومعلومات وإجنازات 

وغري ذلك.

الثاين: وهو أوسع وأعمق، حيث يشّكُل حموراً أساسياً لدى العديد من الطروحات والدراسات 
املستقبلية املتخصصة.

إن جمتمع املعرفة هو ذلك اجملتمع الذي حيسن استعمال املعرفة يف تسيري أموره ويف اختاذ القرارات 
أنواعها،  مبختلف  وأبعادها  األمور  خلفيات  ملعرفة  املعلومة  ينتج  الذي  اجملتمع  وهو  والرشيدة،  السليمة 
فمجتمع املعرفة هو ذلك اجملتمع الذي يقوم أساساً على نشر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة يف جماالت 
النشاط اجملتمعي وصواًل إىل االرتقاء باحلالة اإلنسانية يف سبيل حتقيق التنمية األساسية، فلذلك اجملتمع 

عدة أدوار ومهام خاصة منها:

مقاالت
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1( توليد املعرفة من خالل التفاعل بي احلقائق واملعارف من جهة وعقل اإلنسان من جهة أخرى، 
ومدى قدرته على التفكري واإلبداع فيها.

2( نشر املعرفة.

3( توطي املعرفة وتسخريها حلل املشكالت.

4( توطي العلم.

اإلعداد  يتضمن األساليب وأشكال  اجتماعي  تنظيم  املعرفة عبارة عن  أن جمتمع  يرى  ومثة من 
الرسية وغري الرسية لشخصية الفرد اليت تعمل على نقل املعرفة املنظمة عرب األجيال واليت تساهم يف ضمان 
املعرفة  جمتمع  ظل  ويف  والعقائدية،  والثقافية  احلضارية  مبقوماهتا  والسياسية  االجتماعية  احلياة  استمرارية 
تؤدي مؤسسات التعليم العايل دوراً حمورياً يف هذا اجملال بصفتها املسؤول األول عن إنتاج املعرفة ونشرها 
وتوظيفها، وذلك من خالل تكوين اليد العاملة املؤهلة والقادرة على اإلبداع يف مواقع العمل أو من خالل 

البحث العلمي، حيث يتضمن ذلك اجملتمع أبعاداً خمتلفة ومتشاهبة تشمل:

البعد االقتصادي، فاملعلومة يف جمتمع املعرفة هي السلعة أو اخلدمة الرئيسة واملصدر األساس للقيمة 
املضافة وخلق فرص العمل وترشيد االقتصاد، فاجملتمع الذي يستطيع إنتاج املعلومة ويستعملها يف اقتصاده 

هو اجملتمع الذي يستطيع أن ينافس ويفرض نفسُه بقوة.

البعد التكنولوجي، فمجتمع املعرفة يتطلب انتشار التكنولوجيا املعلوماتية وسيادهتا وتطبيقاهتا يف 
خمتلف جماالت احلياة .

البعد االجتماعي، ونقصد به أن جمتمع املعرفة يعين سيادة درجة معينة من الثقافة املعلوماتية يف 
اجملتمع، وزيادة مستوى الوعي بتكنولوجيا املعلومات، وأمهية املعلومة ودورها يف احلياة اليومية لإلنسان.

بالقدرات  واالهتمام  واملعارف  للمعلومات  معتربة  أمهية  املعرفة  جمتمع  يعطي  إذ  الثقايف،  البعد 
اإلبداعية لألشخاص، وتوفري إمكانية حرية التفكري واإلبداع، والعدالة يف توزيع العلم واملعرفة واخلدمات 
بي الطبقات املختلفة يف اجملتمع، فمجتمع املعرفة ال يقتصر على إانتاج املعلومة وتداوهلا، وإمنا حيتاج إىل 

ثقافة تقييم حترتم من ينتج هذه املعلومة ويستغلها يف اجملال الصحيح.

البعد السياسي، يهتم جمتمع املعرفة بإشراك اجلماهري يف اختاذ القرارات وبطريقة رشيدة وعقالنية 
مبنية على استعمال املعلومة وإقحام اجلماهري يف اختاذ القرارات واملشاركة السياسية الفعالة.
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ونفهم من هذه األبعاد أن ذلك اجملتمع يقوم على الركائز اآلتية: )االبتكار، والبحث والتطوير، 
وجودة التعليم، والبنية التحتية املبنية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واحلاكمية الرشيدة(.

إن املعرفة اليوم والعمل على تسويقها يُعدُّ احملّرك األول للتنمية املستدامة ومصدر القوة واملناعة 
لألمم املتفوقة يف إنتاجها، ومع تنامي االهتمام بقضية جمتمع املعرفة عاملياً وعربياً إالاَّ أنُه ال تزال اهتماماته 

حمدودة يف العراق ودون املستوى املطلوب وهو ما ستناوله الحقاً.

حتديات جمتمع املعرفة يف اجلامعات العراقية:
على مستوى اجلامعة:

تُعدُّ اجلامعة مؤسسة اجتماعية علمية ثقافية فكرية متدُّ اجملتمَع العراقي خبرية الطلبة القادرين على 
شغل أرقى املناصب السياسية واالقتصادية واملهنية، فهي مركز فكر وتنوير ملا تقدمُه من مناهج دراسية 
تعمل على إمناء املواطن العراقي وتنمية اإلنسان املفكر الواعي احلر املسؤول فيه، فاجلامعة هتدف إىل بناء 
الثقايف واملعريف وبناء شخصية الفرد. وكما هو  خنبة جمتمعية ذات ثقافة واسعة، فضاًل عن نشر الوعي 
معروف يُعدُّ التعليم العايل اجلامعي آخر املراحل التعليمية وأرقاها درجة، حيث تنفرد هذه املرحلة يف صناعة 
طلبة ينمازون بالذكاء والفطنة وميتلكون مواهب وقدرة تتماشى مع الوظائف األساسية اخلاصة بالتعليم 
العايل واملتمثلة يف: )نشر العلم، وترقية العلم، وتعليم املهن الرفيعة(، فاهلدف األسى من التعليم العايل يف 
العراق هو إعداد قادة البالد املستقبليي يف خمتلف جماالت احلياة، والقادرين على إدارة البالد والسري هبا 

قدماً، ولعلاَّ هذا األمر أبدعت به اجلامعات العراقية وبدرجة معينة.

مع ذلك -وعلى الرغم من اإلبداع واإلجناز العلمي الذي حققتُه- ما زالت اجلامعات العراقية 
تعاين من بعض املعوقات يف بناء جمتمع املعرفة اجلامعي الذي نود من خالل هذه الورقة البحثية استعراضها 

والتعرُّف عليها ودعوة القائمي على اجلامعة لعالجها وتالفيها.

إن من املتعارف عليه أن شعار وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية يبّي لنا دور تلك الوزارة 
وهو التخطيط والتوجيه والتنسيق واملتابعة بي اجلامعات العراقية، وبينها وبي املؤسسات والوزارات ذات 
العالقة، كما يشري شعار الوزارة إىل املركزية يف التخطيط والالمركزية يف التنمية، لكن يف بعض األحيان 
يكون التطبيق عكس ذلك متاماً، حيث اشرتطت وزارة التعليم العايل -على سبيل املثال- شرطاً لفتح 
دراسة الدكتوراه يف كلية العلوم السياسية وحتديداً يف قسم النظم السياسية والسياسات العامة تكون عناوين 
األطروحات اليت يتناوهلا الطلبة دائرة حول موضوعات السياسات العامة يف العراق حصراً، لكن خفي على 
تلك الوزارة أن القضايا اليت سيعاجلها طلبة الدكتوراه حول السياسات العامة العراقية ستصطدم مبعوقات 

مقاالت
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اتبعت  العراقية  املراجعة والروتي واحلصول على املصادر من اجلهات احلكومية، وصحيح أن اجلامعات 
نظام كتاب تسهيل املهمة وهي عبارة عن ورقة تأييد حيصل عليها الطالب لتسهيل مهمة احلصول على 
املصادر من الوزارات واملؤسسات العراقية، لكن الواقع أفرز لنا عدم جتاوب تلك الوزارات بتاتاً مع الطلبة، 
وال يعرتفون بذلك الكتاب أصاًل، والوساطة واملعارف الشخصية يف تلك الوزارات أعلى شأناً من الكتاب 
نفسه، مما يفتح تساؤاًل حول جدوى هذا اإلجراء املتبع من قبل اجلامعة، حيث كان األجدر فتح خطوط 
اتصال مباشرة بي اجلامعة والوزارات املعنية لتسهيل مهمة الطلبة، أو عقد اتفاقيات عمل ثنائية بي اجلامعة 
والوزارات، وهو ما تفتقر إليه اجلامعات العراقية، مثلما تفتقر اجلامعات أيضاً إىل التنسيق على األقل مع 
اجلامعات اجملاورة األخرى مثل جامعة النهرين مع )جامعة بغداد( القريبة منها، فالطلبة يعانون كثرياً حي 
مراجعة كلياهتا املماثلة للحصول على املصادر، وهذه دعوة للجامعتي ألن تقوم بعقد اتفاقية أو برنامج 

عمل ثنائي بي اجلامعتي لتسهيل دخول الطلبة.

ويكاد يكون معلوماً للجميع أن اإلدارة اإللكرتونية بتطبيقاهتا املختلفة تُعدُّ من أبرز مقومات وجود 
جمتمع املعرفة، فاإلدارة اإللكرتونية هي منظومة متكاملة هتدف إىل حتويل العمل اإلداري القدمي من إدارة 
يدوية إىل إدارة إلكرتونية باالعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد يف اختاذ القرار اإلداري بأسرع وقت 
وبأقل التكاليف، حيث هتدف اإلدارة اإللكرتونية إىل تأمي البنية التحتية الضرورية للجامعة وربطها بشبكة 
املعلومات ذات الصلة بتخصصه الدراسي، َوِبَقَدر تعلُّق األمر باجلامعة جند أن من يتفحص موقع بعض 
اجلامعات اإللكرتوين وحتديداً صفحة السجالت اإللكرتونية للطلبة اخلرجيي من اجلامعة منُذ تأسيسها 
البحثية خترّج من املاجستري سنة 2014م من  حىت اآلن سيجد أخطاًء كثريًة فيه، فكاتب هذه الورقة 
قسم النظم السياسية والسياسات العامة برفقة 15 طالباً آخر، ومن يراجع صفحة اخلرجيي اإللكرتونية يف 
موقع جامعة النهرين سيجد أساء نصف هذا العدد تقريباً مذكورة كخرجيي فعليي؛ مما يؤشر على ضعف 
األداء اإللكرتوين، وضعف املتابعة والتدقيق يف املعلومات، على الرغم من أن الباحث قد شّخص هذا 
اخللل منُذ أكثر من سنتي وأبلغ اجلامعة به إالاَّ أنُه مل يتم اختاذ أي قرار حاسم جتاه هذا األمر، وهذا ال 
يقتصر على طلبة تلك السنة فقط، بل يشمل خرجيي السنوات السابقة والالحقة وهي حالة تعاين منها 

أغلب جامعات العراق.

وتعاين اجلامعات العراقية من ضعف يف البنايات من ناحية النظافة واخلدمات الصحية والوسائل 
التوضيحية والتقنية؛ مما يعرقل التحفيز على اإلبداع يف البحث العلمي وهي حالة شخصها الطلبة مبختلف 
من  اإللكرتونية  التحقُّق  وحدة  خدمة  إىل  العراقية  اجلامعات  وتفتقد  والتخصصية،  العلمية  انتماءاهتم 
الشهادات املمنوحة خلرجييها، حيث تساعد هذه اخلدمة يف التحقُّق من صحة الشهادات للتخفيف عن 
الطلبة، والسرعة يف إثبات صحة الصدور، وتساهم هذه اخلدمة يف مساعدة الوزارات واملؤسسات العراقية 
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يف التحقُّق من صحة إصدار الشهادات املقدمة من قبل الطلبة للتعيي على مالكها الدائم.

تضم  واليت  اجلامعة  يف  القلب  منطقة  متثل  اليت  للجامعات  التابعة  املركزية  باملكتبة  يتعلق  وفيما 
تلك  السلبيات يف عمل  من  العديد  الباحث شخص  أن  إالاَّ  فيها،  والبحثية  العلمية  النتاجات  خمتلف 
املكتبات، حيث تعاين املكتبات اجلامعية من ضعف يف التنظيم، ومشكالت تتعلق باإلشراف والتوجيه 
الفين، وضعف يف التجهيزات املادية، فضاًل عن قلة األماكن املخصصة للطلبة للقراءة واالطالع وتصفح 
املصادر، وتفتقر أيضاً إىل اعتماد نظام واضح لتقييم العاملي فيها، فمن الضروري أن تتوجه اجلامعة حنو 
التقييم اعتماداً على معايري األداء واجلودة والتطوير األكادميي للعاملي واملوظفي، وتدعو هذه الدراسة 
اإللكرتونية  اإلدارة  األخرى يف جمال  اجلامعات  والتعرُّف على خربات  العمل  تكثيف ورش  إىل  اجلامعة 

للمكتبة، ومعرفة التطورات اليت حصلت يف جمال جمتمع املعلومات.

على مستوى كلية العلوم السياسية:
اجتماعية  فهي مؤسسة  العراقية،  اجلامعات  الفارقة يف  العالمات  السياسية من  العلوم  تعدُّ كلية 
تعليمية هتدف إىل زرع جمموعة من القيم الوطنية والسياسية وتقدمي خدمات أكادميية متعددة من خالل 
توفري اجلو املناسب للطلبة من أجل تعزيز فكرة االنتماء للمجتمع، عرب تقريب اجلامعة من اجملتمع ونقل 

إجيابياهتا إليه وتعظيم قيمها اليت من شأهنا أن تسهم يف ترقية الوعي املستقبلي لألجيال القادمة.

إن السياسة هي اهتمام الرجل احلر، وهي عالمة احلرية وأسلوب فذ يف قيادة اجملتمع  فالسياسة 
علم وفن يف آن واحد، وهي ثقافة وحركة، ومع ذلك واجه ذلك العلم مجلة من املعوقات على صعيد 

العلوم السياسية نوجزها لكم يف األفكار اآلتية:

طبيعة مناهج الدراسة:	 
حتظى أقسام العلوم السياسية يف اجلامعات العراقية باهتمام كبري من لدن العمادة ورئاسة القسم 
وتعاقب  الدولية واحمللية،  الساحة  تطرأ على  اليت  التطورات  القسم  يواكب هذا  على حد سواء، حيث 
على تدريس مواده الدراسية خرية األساتذة املشهود هلم باخلربة العلمية واالهتمام البحثي الواسع، إالاَّ أناَّ 
املالحظ على بعض املواد اليت يتم اعتمادها كمواد أساس يف تدريس مادة النظم السياسية ما زالت قدمية 
نوعاً ما، ومنها مادة النظم السياسية تلك املادة اليت تطّورت، وقد أدخلت عليها عدة تعديالت جديدة 
مل تتناوهلا تلك املواد، فاملطلوب إجياد كتاب منهجي جديد من قبل املتخصصي يف القسم كي يواكب 

التطورات اليت أدِخَلت على هذه املادة والكليات متتلك من املؤهلي إلعداد هذا الكتاب.
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ومن ناحية أخرى ُيشّخُص على كلية العلوم السياسية ضعف االهتمام مببادئ علم النفس السياسي، 
فاألمر ال يقتصر إالاَّ على إشارات يسرية يف بعض ثنايا الكتب والبحوث، على الرغم من أن هذه املادة 
أن  اجلديدة، فضاًل عن  العراقية  والبنية  يتناسب  مبا  بآفاق جديدة  الطلبة  تزويد  وقادرة على  مهمة جداً 
تدريسها يوصل فكرة أن كلية العلوم السياسية تؤمن بتحقيق التعايش السلمي العابر لكل احلواجز القومية 
واملذهبية؛ لكون أن تدريس مادة علم النفس السياسي سينمي الشعور والوعي واإلحساس باهلوية الوطنية، 
وأهنا ستساهم أيضاً يف خلق مواطن عراقي يتمتع برأي عام قائد ال تابع لفهمه لطبيعة الشخصية السياسية 

العراقية مبختلف تناقضاهتا؛ لذلك من الضروري تدريس هذه املادة يف الدراسات األولية والعليا بالكلية.

يالحظ على رسائل العلوم السياسية وأطروحاهتا التكرار يف تناول بعض املوضوعات؛ مما أفضى إىل 
التشابه نوعاً ما بي الرسائل واألطروحات، واعتماد الطلبة على رسائل وأطروحات من سبقهم يف تناول 
املوضوع، وعلى الرغم من أن ذلك قد يفسُِّر احلاجة إىل اإلحاطة بكل جوانب املوضوع، لكننا ال نستطيع 

أن خنفي حالة التكرار يف املعلومات اليت يتم تداوهلا يف أثناء تكرار عرض املوضوعات .

أمهيته يف قدرته على حل  العصر احلديث، وتربز  العلمي سة  البحث  املناقشات: أصبح  قضية 
الشعوب وتطورها وحل املشكالت  لتقدم  الطريق  املشكالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وهو 
اليت تعاين منها، ومن هنا تعددت املناهج الدراسية اخلاصة بالبحث العلمي والسياسي يف الكلية؛ ألجل 
إعداد طالب قادر على إجناز حبث علمي يتطلب الدقة واحلرص والفهم والتفسري واحلكم للحصول على 
املعلومات والنتائج الصحيحة، وبقدر تعلق األمر باملوضوع جند أن من حق الطالب املعروضة رسالته أو 
اطروحته للمناقشة احلرية يف الكالم واملناقشة حول األسئلة اليت يطرحها املناقشون؛ من أجل الدفاع عن 
رسالته أو اطروحته، لكن املشكلة تكمن يف أن الفكرة السائدة بي طلبة الكلية هو عدم قيام الطالب 
مبناقشة أعضاء جلنة املناقشة خوفاً من أن يُعدُّ ذلك جداًل؛ وبالتايل تؤثر على حظوظه يف نيل درجة جيدة، 
وهذا األمر ال يقتصر فقط على الرد على أسئلة املناقشي، بل يتعدى ذلك إىل إجبار الطالب على قراءة 
ملخص رسالته وعرضها باختصار من خالل النظر إىل الورقة أمامه من دون أن تتاح له الفرصة بعرضها 
شفهياً؛ ألن الفكرة السائدة أن تلك احلركة قد تُعدُّ استعراضاً من قبل الطالب وتنمُّراً على حساب جلنة 

املناقشة، وبالتايل قد تؤثر على الدرجة املمنوحة له يف هناية املناقشة.

أفكاره  عن  بقوة  الدفاع  عدم  الطالب  على  أن  إىل  تشري  املناقشات  يف  السائدة  االجواء  إن  
وطروحاته الواردة يف الرسالة أو األطروحة؛ ألن ذلك قد يفهم منُه تنمره على اللجنة، وأن وظيفة الطالب 
املناقش اإلصغاء فقط من دون إبداء أي درجة من املعارضة، وأن دفاعه عن حبثه قد يؤدي إىل منحه درجة 
أقل أو تأجيل منح الدرجة ملدة معينة، ويف بعض األحيان إذا كان هنالك خالف شخصي بي عضو جلنة 

املناقشة واألستاذ املشرف فإن الطالب املناقش سيكون هو الضحية.
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اخلامتة:
حنن كطلبة علوم سياسية يف اجلامعات العراقية حينما نكتب عن واقع جمتمع املعرفة يف اجلامعات 
العراقية  فاجلامعات  واملعرفية،  العلمية  التنمية  يف  دورها  نبخس  أننا  يعين  ال  معوقاهتا  ونشخص  العراقية 
وبكلياهتا كالعلوم السياسية سامهت يف خلق طلبة يفكرون ويناقشون، وحينما نشري إىل بعض مواطن اخللل 
يف األداء ال لشيء سوى أننا نطمع للمزيد من اإلبداع والرقي جلامعتنا وكليتنا على حد سواء، وأن تكون 

رقم واحد يف العراق، وهذا هو اهلدف األساس من البحث.

املقرتحات:
ضرورة تطوير البىن الثقافية والفكرية للطالب من خالل االهتمام بتطوير املناهج الدراسية وتعزيز قيم • 

الرتبية واملواطنة.

التوسع يف استخدام نظم التكنولوجيا وتطبيقاهتا لغرض تسهيل الوصول إىل املعرفة.• 

تطوير قدرة الطلبة على استخدام التكنولوجيا كأداة حبث ونظم اتصال معلومايت.• 

االلتحاق •  شروط  أجنبية كأحد  لغة  اتقان  اعتماد  إىل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  دعوة 
بالدراسات العليا والسيما فيما يتعلق بالعلوم السياسية.

إجياد خطوط اتصال مباشرة بي اجلامعة والكلية والوزارات واملؤسسات العراقية ذات الصلة من أجل • 
تسهيل مهمة الطالب يف احلصول على املصادر من دون االكتفاء بكتاب تسهيل املهمة.

ضرورة إعادة النظر يف سجالت أساء اخلرجيي اإللكرتونية وتصحيح األخطاء الواردة فيها.• 
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2016/10/26

يبذل الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان كل جهوده جلعل عام 2017 عام تغيري النظام السياسي 
الرتكي من نظام برملاين إىل نظام رئاسي ختوله صالحيات مطلقة يف حكم الدولة الرتكية اليت يستطيع من 
خالل تلك الصالحيات بناء دولة عثمانية جديدة، لكنه يواجه مشكلة يف رفض نصف الشعب الرتكي 
من اليساريي والقوميي واألكراد يف قبول النظام الرئاسي؛ لذا يسعى أردوغان إىل استخدام أدوات ووسائل 
قد تنجح يف مترير املشروع الرئاسي عرب إثارة النزعة القومية الرتكية يف إلغاء معاهدات تركية قدمية لرسم 
احلدود اجلنوبية من جديد، وهو ما يشكل حدثاً خطرياً مشاهباً إللغاء صدام حسي معاهدة اجلزائر بي 

العراق وإيران اليت أدت إىل حرب طويلة.

إن أردوغان يؤمن بوجود مؤامرة غربية لتقسيم تركيا على غرار معاهدة سيفر وإنشاء دولة كردية 
على أراٍض تركية؛ لذا يسعى جاهداً إىل مواجهة هاجس التقسيم وتفكك الدولة الرتكية بافتعال األزمات 
يف العراق وسوريا إلشغال اجليش الرتكي، وتوحيد اجلبهه الداخلية. وبات من الواضح للمراقبي أن تركيا 
لن ترتك موقعها يف مشال العراق بل ستعمل على تعزيره عماًل بسياسة “باقية ومتدد” شأهنا شأن قواهتا 

املتواجدة يف قربص منذ العام 1974.

معاهدات سيفر، ولوزان، وأنقرة:
 بعد هزمية جيوش الدولة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل عام 1918، وقع رئيس وزراء الدولة 
العثمانية بأمر من السلطان حممد وحيد الدين آخر سالطي آل عثمان على معاهدة سيفر يف شهر آب 
عام 1920، وقد تنازلت الدولة العثمانية يف املعاهدة عن مجيع أراضيها لصاحل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
واليونان باستثناء منطقة يف وسط األناضول، وكانت املعاهدة وثيقة استسالم أكثر من كوهنا وثيقة سالم؛ 
الرافدين  وادي  على  نفوذها  وكل  سيادهتا  -عمليًا-  وألغت  العثمانية  اإلمرباطورية  بتصفية  قامت  ألهنا 
لتصبح مستعمرات بريطانية، فيما تنازلت عن بالد الشام لصاحل االستعمار الفرنسي، وختلت أيضاً عن 
العثمانية بوسط األناضول إىل جوار  الدولة  منطقة احلجاز لتكون مملكة مستقلة، يف املقابل احتفظت 
أرمينيا كجمهورية مستقلة اليت استقطعت مناطق شاسعة من شرق األناضول، وختلت الدولة العثمانية 

الحسابات التركية الخاطئة في شمال العراق
أحمد حسن علي*

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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عن أراٍض تضمُّ إزمري وضواحيها جنوب غرب تركيا لتكون حتت اإلدارة اليونانية يف انتظار استفتاء حتديد 
االنتماء إىل الدولة العثمانية أو اليونان، أو أن تكون دولة مستقلة، أما على مستوى أوروبا فقد تنازل 
السلطان وحيد الدين عن مجيع املستعمرات العثمانية يف أوروبا الشرقية وبعض جزر حبر إجية القريبة جداً 
الدردنيل والبوسفور حتت  من الشواطئ الرتكية، ووضع عاصمته إسطنبول وأطرافها مبا يف ذلك مضيقا 

الوصاية الدولية، أي: وصاية بريطانيا وفرنسا.

تضمنت معاهدة سيفر منح األكراد منطقة حكم ذايت على وفق املواد )63، 62، 64( الاليت 
نصصن على تويل هيئة من ثالثة أعضاء تعينهم حكومات كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا يقومون بوضع 
خطة ملنح حكم حملي للمناطق اليت تسكنها غالبية من األكراد اليت تقع من شرق الفرات، واىل جنوب 
احلدود األرمينية، وإىل مشال احلدود بي تركيا وسورية وبالد ما بي النهرين، وأن على احلكومة العثمانية 
األمم  األكراد من جملس عصبة  السكان  اهليئة، ويف حالة طلب  تتخذها  اليت  وتنفيذها  القرارات  قبول 

االستقالل عن تركيا فإن على تركيا قبول قرار عصبة األمم مبنح االستقالل.

حرب  قاد  الذي  مصطفى كمال  اجلنرال  الرتكية  املقاومة  قائد  هبا  يقبل  مل  املذلة  املعاهدة  هذه 
االستقالل ومتكن من إخراج اليونانيي واإليطاليي أواًل مث الربيطانيي والفرنسيي؛ مما جعل احللفاء جيلسون 
معه للتفاوض على معاهدة جديدة وقعت يف متوز يوليو 1923 وسيت مبعاهدة لوزان، يف هذه املعاهدة 
اجتمع املوقعون على معاهدة سيفر حبضور ممثلي عن االحتاد السوفييت الذين مل حيضروا سيفر، ودخلوا يف 
مفاوضات طويلة، اتفقوا فيها على حدود الدولة الرتكية احلالية مع سيادة كاملة على أراضيها، وختلت تركيا 
مبوجب هذه املعاهدة عن املطالبة باألراضي العثمانية خارج األناضول والسيما املناطق غري الناطقة بالرتكية.
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وفيما خيص مشال العراق، ترك اجليش الرتكي مواقعه هارباً إىل األناضول ليدخل اجليش الربيطاين 
والية املوصل يف تشرين الثاين نوفمرب 1918 اليت كانت تضم املوصل وكركوك وأربيل ودهوك والسليمانية، 
فطالبت الدولة العثمانية بوالية املوصل حىت بعد إلغاء معاهدة سيفر، والتوقيع على معاهدة لوزان ونشأ 

ما عرف يف الثقافة الرتكية مبسألة املوصل.

 بذلت عصبة األمم اليت أنشأت بعد احلرب العاملية األوىل مساعي حلل اخلالف الرتكي الربيطاين، 
فاختذت يف كانون األول عام 1925 قراراً قضى بانضمام املوصل إىل األراضي العراقية؛ مما جعل تركيا 
اململكة  أنقرة حبضور ممثلي عن  اتفاقية  بتوقيع  انتهت  العراق وبريطانيا  ثنائية مع  تدخل يف مفاوضات 
العراقية آنذاك يف 5 أيار عام 1926، وجاء يف أهم مضامي هذا االتفاق على )تبعية والية املوصل للعراق 
وتنازل تركيا عن أي ادعاءات بشأهنا(، و)ترسيم احلدود بي البلدين بشكل هنائي، واعتبارها غري قابلة 
لالنتهاك(، و)حصول تركيا على نسبة  10٪ من عائدات النفط ملدة 25 سنة(.  وأعلنت تركيا اعرتافها 
الرسي بالدولة العراقية يف 15 آذارمارس 1927(، اال ان تركيا تقول ان الدفع تواصل فقط خالل سنوات 
1931-1950، وتقول ايضا ان االتفاقية منحت تركيا حق التدخل العسكري يف املوصل ومشايل العراق 

حلماية األقلية الرتكمانية إذا تعرضت ألي اعتداء، أو حلق بوحدة األراضي العراقية أي ختريب.

من الناحية القانونية فإن تركيا بعد إبرامها اتفاقية أنقرة تكون قد اعرتفت باحلدود الدولية احلالية 
بينها وبي العراق، إال أن األدبيات الثقافية والقومية الرتكية تتحدث عن والية املوصل مبحافظاهتا اخلمس 
وكأهنا جزء مسلوب من تركيا، وهو ما قاله مؤسس اجلمهورية الرتكية أتاتورك رداً على نواب من الربملان 
الرتكي اعرتضوا على االتفاقية قائال هلم: “إن املوصل سرتجع يف الوقت املناسب”. ودأب رؤساء أتراك 
إىل حد  أوزال )1993-1989(  تورغوت  الرتكي  الرئيس  مثل  العراقيي  الرتكمان  املطالبة حبماية  على 
املطالبة بإنشاء دولة خاصة هبم يف مشال العراق، وأن لرتكيا حق التدخل العسكري ملنع أي هتديد ضد 
األمن القومي الرتكي، وقال أيضا: إهنم تركوا والية املوصل على وفق اتفاقية 1926 لعراق موحد، فإذا 



80

حصاد البيان

تقسم العراق فإن االتفاقية تعدُّ ملغاة. وجاء بعده الرئيس الرتكي سليمان دميرييل الذي طالب عام 1995 
بضرورة تعديل احلدود العراقية الرتكية ألسباب أمنية قائاًل: إن املوصل ما زالت تابعة لرتكيا، وقال رئيس 
وزراء تركيا األسبق بولنت أجاويد ورئيس حزب الشعب اجلمهوري إن أتاتورك أوصاهم باستعادة املوصل، 
وخالل عهد حكومات حزب العدالة والتنمية قال الرئيس الرتكي السابق عبد اهلل غول -حينما كان وزيراً 
للخارجية يف 2003-: إن تركيا ستأخذ حقها من النفط يف املوصل ضمن ِإطار حقوقي. وبعد مراجعة 

آراء السياسيي األتراك فإن اجلميع كانوا متفقي على تبعية املوصل إىل تركيا.

تغيري عقيدة السياسة اخلارجية الرتكية:
كانت عقيدة السياسة اخلارجية العثمانية قائمة على مفهوم أن لرتكيا احلق يف األراضي اليت تقع 
يف بالد ما بي النهرين وبالد الشام، وأن للدولة الرتكية مسؤولية جتاه السكان املسلمي يف تلك املناطق 
والسيما حلب واملوصل، إال أن أتاتورك اتبع سياسة خارجية خمتلفة وهي عدم حتمل أي مسؤولية جتاه 
املناطق اليت كانت تابعة للدولة العثمانية، وقد انتقد الرئيس أردوغان بشكل مباشر وألول مرة معاهدة 
أتاتورك مع احللفاء اليت يعدها األتراك إحدى االنتصارات السياسية الكربى ألتاتورك  لوزان اليت وقعها 
مناطق  أتاتورك ختلى عن  أن  أردوغان  احلالية.، يرى  تركيا يف حدودها  إلغاء معاهدة سيفر وتوحيد  يف 
كثرية؛ ألن اسرتاتيجيته القومية كانت أساس بناء الدولة الرتكية احلديثة؛ وبذلك ختلى عن حلب واملوصل 

للحلفاء، فقال: “ان البعض يرى يف معاهدة لوزان انتصاراً.. أين االنتصار؟”.

لكن املعارضة الرتكية املوالية لنهج أتاتورك ردت قائلة: إن معاهدة سيفر اليت استسلمت فيها الدولة 
العثمانية يف 1920 قسمت األناضول على دول، وإن السكان غري الناطقي باللغة الرتكية خارج تركيا 
احلالية ثاروا ضد الدولة العثمانية مطالبي باالستقالل، فما كان من أتاتورك إال أن يوقع على معاهدة لوزان 
عام 1923 بعد حرب االستقالل، ويثبت االعرتاف الدويل باجلمهورية الرتكية وريثة اإلمرباطورية العثمانية 

ضمن حدودها احلالية، ويقضي على فكرة قيام الدولة الكردية.

هو  وأنه  للحلفاء،  الدين  وحيد  السلطان  استسالم  بتجاهل  أردوغان  الرتكية  املعارضة  اهتمت   
سبب إذالل تركيا، وأنه لوال معاهدة لوزان وقيادة أتاتورك حلرب االستقالل لكانت تركيا اآلن عدة دول 
يف األناضول؛ لذا جند أن أردوغان يسعى من إثارة اجلدل يف املوصل وحلب إىل تغيري عقيدة السياسة 
اخلارجية الرتكية وإعادة اهلوية العثمانية إليها بعد استخدامه ملصطلح “حرب االستقالل الثانية” باعإدة 

مناطق جديدة إىل تركيا كانت يف السابق من الدولة العثمانية.

اليت حتولت  املوصل  أردوغان على شبه إمجاع داخلي يف قضية  وألول مرة منذ 2003 حصل 
إىل قصة قومية، حىت حزب الشعب اجلمهوري واحلركة القومية املعارضتي اعتربتا أن املوصل أرضاً تركية 
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اغتصبت يف عام 1926، وحان الوقت الستعادهتا، وأن من حق تركيا أن حتمي أمنها القومي، وأن احلل 
ملسألة معسكر بعشيقة هو أن متنح احلكومة العراقية إذناً لرتكيا بالبقاء )لألبد(، واملشاركة يف معركة املوصل، 
وأن إصرار تركيا على املشاركة يف املعركة نابع من تصميمها على أاّل يكون لألكراد أي نفوذ أو تواجد 
يف حمافظة نينوى، مما سيمنعهم من تكوين ممر بي العراق وسوريا لتوفري دعم ألكراد سوريا. وهنا وسط 
هذه األجواء القومية الرتكية املطالبة بعودة املوصل، حتدثت وسائل أعالم تركية عن حديث لزعيم احلركة 
القومية بأنه سيحضر مع نوابه إىل جلسة تعديل الدستور حلسم أمر تغيري النظام من نيايب إىل رئاسي أو 

حتويله إىل استفتاء شعيب.

من جانب آخر، حتدثت وسائل اإلعالم الرتكية املعارضة عن السيد أردوغان وانتقدت ضعفه أمام 
روسيا اليت ذهب إليها ضعيفاً ليلتقي الرئيس الروسي بعد كل التهديدات اليت أطلقها ضد الروس، فيما 
انطلق اتباعه يذكرون الشعب الرتكي بالتأريخ الدموي بي الروس والعثمانيي، وبعد كل ذلك التجييش 
اإلعالمي ضد الروس توجه أردوغان ليتصاحل معهم تاركاً مدينة حلب للجيش السوري والطريان الروسي 
املسلحي  دعم  من  سنوات  مخس  بعد  نفوذها  تركيا  لتخسر  الشرقية  األحياء  على  احلصار  يضيقون 

املعارضي.

وأطلق  املوصل،  حنو  أردوغان  السيد  توجه  الروسية  القوة  أمام  حلب  يف  الفشل  على  وللتغطية 
تصرحيات متدنية حبق رئيس الوزراء العراقي، وفتح الصفحات القدمية من اتفاقيات تركيا بعد احلرب العاملية 

األوىل متهماً أتاتورك بالتخاذل، وقال: إن هناك تغيرياً جذرياً يف مفهوم األمن القومي الرتكي.

إن اإلعالم املوايل للرئيس أردوغان يقود هذه األيام عملية حتشيد ملبدأ جديد مفاده أن تركيا لن 
تكتفي مبواجهة اإلرهاب والتهديدات داخل أراضيها بل ستضربه يف مصادره يف اخلارج أينما كان، وتعطي 
وسائل اإلعالم املوالية عملية جرابلس السورية مثااًل على هذا التغيري واحتمال التقدم الحتالل أراض سورية 
أخرى، واملشاركة يف حترير املوصل وقتال حزب العمال الكردستاين يف مشال العراق، ويف ظل استمرار تذرع 
تركيا بالتهديدات اخلارجية، فإن القوات الرتكية ستبقى لفرتة طويلة ورمبا دائمة يف مشال العراق بعد القضاء 
على تنظيم داعش أو زوال خطر حزب العمال؛ ألن هاجس تقسيم تركيا وإنشاء دولة كردية صار الشغل 

الشاغل للقادة األتراك.

هل ميكن تكرار جتربة احتالل مشال قربص يف مشال العراق؟
يف عام 1974 قاد جمموعة من الضباط القبارصة اليونانيي انقالباً عسكرياً ناجحاً ضد احلكومة 
اليونانية واألقلية املسلمة الرتكية، واتربت احلكومة الرتكية آنذاك أن هذا  التوافقية بي األغلبية املسيحية 
االنقالب ألغى االتفاقيات املوقعة بينها وبي الدول األوروبية بشأن قربص اليت ضمنت وجود حكومة 
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توافقية ترعى مصاحل األقلية الرتكية، فضاًل عن مصاحل تركيا؛ لذا قامت باجتياح مشال قربص ومل تستطع 
القوات القربصية الصغرية مواجهة اجليش الرتكي الذي سيطر على مساحات واسعة من اجلزيرة، وتال ذلك 
فرار عشرات آالف القبارصة اليونانيي صوب اجلنوب، وأيضاً فراَّ اآلالف من القبارصة األتراك من املناطق 
مت  الدوليي  والوسطاء  املتحدة  األمم  تدخل  وبعد  إنسانية كبرية،  معاناة  مسببة  الشمال  باجتاه  اجلنوبية 
التوصل إىل وقف إطالق النار بي اجلانبي والدخول يف مباحاثات لتسوية األزمة، لكن تركيا مل ترغب يف 
مغادرة قربص وأعلنت عرب وكالئها القبارصة األتراك أن املناطق الشمالية منطقة حكم ذايت وأطلقوا عليها 
اسم “الواليات القربصية الرتكية الفدرالية”، ويف عام 1983 أعلن القبارصة األتراك تلك املناطق مجهورية 
مستقلة حتت مسمى “مجهورية مشايل قربص الرتكية” اليت مل تعرتف هبا أي دولة يف العامل باستثناء تركيا.

تتحدث عدد من األصوات يف القيادة الرتكية لوسائل اإلعالم عن إمكانية اعادة التجربة الرتكية 
يف مشال العراق فيما إذا تعرضت األقلية الرتكمانية لإلبادة كما حصل مع األقلية الرتكية يف قربص، وأن 
اجليش الرتكي سيتحرك باجتاه قضاء تلعفر أو مدينة املوصل لنصرة الرتكمان وإنقاذ أرواحهم، إال أنه يف 
حقيقة األمر أن تركيا ختلت عن الرتكمان اهلاربي من داعش يف صحراء العراق، إذ نقلت صحف املعارضة 
الرتكية يف آب 2014 أنه حينما احتل تنظيم داعش املوصل وتلعفر مل تتخذ احلكومة الرتكية أي موقف 
للدفاع عن الرتكمان العراقيي، بل ختلت عنهم وتركتهم هنباً هلجمات تنظيم داعش يف مشال العراق، وقالت 
صحف املعارضة إن األرقام كانت تشري إىل وجود أكثر من 500 ألف تركماين يصارعون من أجل احلياة 
من إرهاب داعش، ومات كثرٌي من األطفال  الطرقات واملخيمات هرباً  يف الصحراء بعد أن شردوا يف 
واملسني من شدة احلر، حيث بلغت درجات احلرارة قرابة الـ50 درجة مئوية، وقال الرتكمان إهنم دفنوا 
موتاهم يف الصحراء وعلى جوانب الطرق، فيما اجته آخرون من الرتكمان اهلاربي إىل احلدود للعبور إىل 
تركيا، إال أن السلطات الرتكية مل تسمح هلم باملرور ألهنم ال ميلكون جوازات السفر، واهتمت صحف 
املعارضة الرتكية السلطات بالتعامل الطائفي مع الرتكمان العراقيي متناسية دعواهتا عرب قرن من الزمن وهي 
تصف الرتكمان العراقيي باألشقاء وأبناء النسل الواحد، ومن املثري للسخرية أهنا عادت هذه األيام من 

جديد لتتحدث عن محاية  “األشقاء” من األقلية الرتكمانية.

ال ميكن بأي حال من األحوال مماثلة احتالل اجليش الرتكي لشمال قربص مع فرضية احتالل 
املوصل أو تلعفر لعدة أسباب، أوهلا: أن احلكومة العراقية حكومة جاءت عرب عملية دميقراطية وحتظى 
بدعم دويل كبري وتأييد شعيب داخلي واسع يف قتال تنظيم داعش أو مواجهة اجليش الرتكي، وأن الرتكمان 
العراقيي يتواجدون ضمن القوات العراقية وبقية مؤسسات الدولة، وهو ما خيتلف عن حكومة انقالب 
عسكري يف قربص كانت تضطهد األقلية الرتكية، ثانيا: أن االتفاقية املوقعة بي العراق وتركيا عام 1926 
بشأن ترسيم احلدود مل تعرتض عليها أي حكومة تركية منذ تأريخ توقيعها، وإلغاؤها يعين إعالن حرب 
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غري معروفة النتائج، ثالثا: ال ميكن املماثلة بي القوات القربصية والقوات املسلحة العراقية، واجلدير بالذكر 
أن عدد سكان قربص سنة 1974 بكل طوائفه مل يتجاوز 640 ألف نسمة وتعداد اجليش القربصي 

كان يبلغ بضع آالف.

خالصة القول:
كانت تركيا يف عام 1925 تتوقع أن االستفتاء الذي ستجريه عصبة األمم على والية املوصل 
سيكون لصاحلها اعتماداً على حسابات وأرقام خاطئة، فالقيادة الرتكية آنذاك كانت متتلك سجالت غري 
دقيقة عن سكان مشال العراق، وتصورت أن الوالءات للدولة الرتكية ستتغلب على الوالء للدولة العراقية 
القيادة  ترتكب  واليوم  االستفتاء،  بنتائج  الربيطاين، ولكنها فوجئت  اليت كانت حتت االحتالل  احلديثة 
الرتكية احلالية األخطاء نفسها ظّناً منها أن التأجيج الطائفي سيجعل سكان املوصل يلجأون إليها، على 
الرغم من االهتامات املوجه ضد تركيا بدعم تنظيم داعش وشراء نفطها وجتاهلها طوال أكثر من سنتي 

ملعاناة أهل املوصل.

يتحدث القادة األتراك مع الواليات املتحدة وأوروبا عن جناحهم يف بلدة جرابلس السورية العربية 
يف أهنم حولوا والء سكان جرابلس من تنظيم داعش إىل الدولة الرتكية، وهو ما سيفعلونه يف املوصل 
بتحويل والء السكان، وهو أمر حيوي على مغالطات كبرية، بالنظر إىل كيفية استقبال األهايل يف أرياف 
املوصل للجيش العراقي وترحيبهم به يرى املراقب بوضوح أن السكان هناك يثقون بالدولة العراقية، ومن 
الالفت لالنتباه أن تنظيم داعش يف بلدة جرابلس السورية ترك مواقعه حي دخول القوات الرتكية وسلم 

البلدة من دون قتال!

حي النظر إىل األقلية العربية يف جنوب تركيا جيد املتابع أن القبائل العربية هناك فقدت هويتها 
وذابت يف اهلوية الرتكية، فالعريب الذي يفتخر بقبيلته ونسبه ولغته وعاداته وتقاليده، فقد كثرياً من تلك 
األمور يف تركيا وصار يتكلم العربية بنحٍو غريب، واندمج يف تقاليد تركية شبه العلمانية املرفوضة متاماً يف 
العرف القبائلي العريب العراقي، فمثاًل بعد حظر النظام العلماين الرتكي ارتداء العقال العريب لقرن من الزمن 
أصبح الزي العريب القبلي مثرياً للسخرية يف تركيا، لذا فإن قبول العشائر العربية يف املوصل االنضمام إىل 

الدولة الرتكية يعين فقداهنم للهوية العربية.

بعد االنقالب العسكري الفاشل يف متوز يوليو 2016 واعتقال السلطات الرتكية لعشرات اآلالف، 
النظام الربملاين إىل  أن أردوغان يسري قدماً حنو أسلمة الدولة الرتكية، ولكن عليه أواًل تغيري  بات جلياً 
رئاسي، وإذا ما جنح يف إجراء استفتاء شعيب فإنه سيحصل على األصوات الكافية على الرغم من رفض 
ما يقارب نصف السكان من اليساريي والعلويي واألكراد، وهو ما سيقود إىل أزمات داخلية كبرية؛ ألن 
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أردوغان يريد استبدال اهلويات العقائدية والثقافية للرافضي هبوية إسالمية، وقد جيد احلل يف افتعال أزمات 
املطالبة بكركوك ستكون  خارجية مع دول اجلوار بطرح قضايا “تعبويه وطنية” كقضية املوصل، ولعل 

القضية التالية.

من احلسابات الرتكية اخلاطئة أن غزو مشال العراق سيكون كغزو مشال قربص، فقوات املقاومة 
الشعبية العراقية دخلت يف مواجهات دامية مع 160 ألف عسكري أمريكي، وقامت مع اجليش العراقي 
بإحلاق هزائم كربى بقوات تنظيم داعش، ولعل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان دقيقاً جدا حينما 
قال: إن دخول القوات الرتكية إىل املوصل لن تكون نزهة”، ومشال العراق ليس مشال قربص، ويف الوقت 
الذي ما زالت فيه العالقة بي اجليش الرتكي أردوغان تتجه حنو اجملهول فإن هزمية اجليش الرتكي يف العراق 

ستكون له عواقب وخيمة على الداخل الرتكي وعلى مستقبل الرئيس أردوغان نفسه.



اأوراق بحثية
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منذ بدء صيف عام 2016 حقاَّق العراق انتصارات تدرجيية يف حربه ضد تنظيم )داعــش(، إذ 
مت حترير مراكز املدن الكربى مثل الرمادي والفلوجة، وقامت قوات األمن العراقية بتطويق مدينة املوصل 
ببطء، وتعد مدينة املوصل عاصمة التنظيم وآخر مدينة تقع حتت سيطرهتم يف العراق، ومن املتوقع أن 
املدينة ستتحرر قبل هناية عام 2016، وستعلن هناية احتالهلا الذي استمر ملدة عامي وهناية طموحات 
التنظيم داخل األراضي العراقية، ومع ذلك حىت وإن مت التخلص من التحدي العسكري، فإن العراق ال 
يزال يواجه حتديات يف القطاعات االجتماعية واالقتصادية والتنموية. تسببت احلرب بتشريد اآلالف من 
العراقيي ودمرت البىن التحتية؛ ولذلك حيتاج العراق إىل إعادة اإلعمار والتنمية بشكل عاجل من أجل 
ختفيف املعاناة اإلنسانية، وإعادة تقدمي اخلدمات للشعب، وعالج أولئك الذين تعرضوا للصدمة ومنع 
حدوث حالة عدم االستقرار مرة أخرى، ولكن سيكون صعباً على العراق أن يتحمل تدابري كل ما سبق 
مع وجود معاناة من آثار احلرب واخنفاض أسعار النفط؛ ولذلك فإن العراق سيحتاج إىل احلصول على 

الدعم إلعادة اإلعمار والتنمية. 
يقدم هذا التقرير حتلياًل حول ما إذا كانت احلكومة العراقية قادرة على االستفادة من هذا الدعم 
من خالل آليات عمل األمم املتحدة )UN(، وفيما إذا كانت هناك دولة قد جنحت يف الضغط على 
األمم املتحدة لكسب دعمها فيما يتعلق باألمور اإلنسانية والتنموية، ويبحث التقرير أيضاً يف القرارات 
اليت ُشكَِّلت على أساس االعتبارات اإلنسانية أو التنموية اليت مت التصويت عليها يف اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة وجملس األمن الدويل، وحتليل الطريقة اليت مت هبا التصويت حول تلك القرارات، وفيما إذا أّدت إىل 
أي تغيريات من شأهنا أن توفر خطوطاً توجيهية حول قدرة العراق يف إنشاء قرارات مماثلة، ويربز التقرير 
عديداً من األحداث السابقة اليت قامت هبا الدول األعضاء )أو جمموعات صغرية( باقرتاح القرار الذي مت 
التصويت عليه الذي أسفر عن تغيري مؤسسي، وتوصل هذا البحث إىل أنه يف كثري من األحيان كانت 
القضايا غري القانونية مؤطرة ضمن املخاوف األمنية لزيادة نسبة احلصول على الدعم، وهذا يدل على 
تركيز األمم املتحدة املتزايد على العالقة بي التنمية واألمن، ويشري التقرير أيضاً إىل أن القرار املزمع حول 

إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش( في العراق

قسم األبحاث
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إعادة اإلعمار والتنمية يف العراق ميكن أن يصاغ بطريقة مماثلة، وتقدم اجلمعية العامة لألمم املتحدة أفضل 
السبل التباع مثل هذا القرار.

حملة عامة عن األمم املتحدة:
إن آليات األمم املتحدة وهيكليتها تسمح للدول األعضاء بتقدمي اقرتاحات حول قرار جديد، 
وبالتايل سن سياسة جديدة ويتم ذلك عرب طرق عدة، وهناك جهازان رئيسان يف املنظمة خمتصان باختاذ 
القرار ومها اجلمعية العامة وجملس األمن الدويل، وكالمها لديهما مزايا وعيوب فيما خيصُّ عملية وضع القرار 
الذي يسعى لكسب التأييد إلعــادة إعمار وتنمية العراق، أثناء احلرب الباردة، كانت آلية صنع القرار 
يف جملس األمن الدويل قد وصلت إىل طريق مسدود بسبب حق الفيتو الذي ميتلكه األعضاء املعارضون 
للقرار املقرتح، وعلى هذا األساس كانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة املصدر الرئيس لعملية صنع القرار. 
وقد تغرّي ذلك بنحٍو ملحوظ منذ هناية احلرب الباردة، وكان تراجع روسيا من التدخل يف السياسة الدولية 
-ولو بنحٍو مؤقت- ورغبة الصي يف أن ينظر إليها كشريك متعاون ومسؤول سبباً يف تقليل فرصة الدول 
األعضاء يف جملس األمن يف معارضة القرارات اليت يتم متريرها، مما جيعلها أكثر نشاطاً يف املعامالت اخلاصة 
باألمم املتحدة، ويف الواقع فإن كالًّ من اجلمعية العامة وجملس األمن قد وسعا من نطاق عملها منذ هناية 
احلرب الباردة، إىل مناقشة ووضع قرارات جديدة هتتم بالقضايا اإلنسانية والبيئية أو التنموية؛ هلذا السبب 
فإن مجيع القرارات املدرجة يف أدناه -اليت من املمكن أن تكون مبنزلة حلٍّ جديد للعراق ملساعدته يف اقرتاح 

قرار خاص به قد متت صياغتها والتصويت عليها منذ هناية احلرب الباردة.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
إن اجلمعية العامة هي واحدة من األجهزة الرئيسة لألمم املتحدة، وهي اهليئة الوحيدة اليت ميتلك 
فيها مجيع دول األعضاء يف األمم املتحدة متثياًل متساوياً، ويقع ضمن صالحياهتا اإلشراف على ميزانية 
األمم املتحدة، وتعيي أعضاء غري دائمي يف جملس األمن، وتلقي التقارير من وكاالت أخرى تابعة لألمم 

املتحدة، وتقدمي توصيات على شكل “قرارات اجلمعية العامة”.
من املمكن أن يتم سن قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة من قبل أي دولة )أو جمموعة من 
الدول( تقوم باقرتاحها، ويتم التصويت عليها على أساس صوت واحد لكل عضو، أما بالنسبة للقضايا 
أو  أو طردهم،  إيقافهم  أو  قبول األعضاء  أو  االنتخابات،  أو  بامليزانية،  املتعلقة  املخاوف  املهمة )مثل 
التوصيات بشأن السالم واألمن( فهي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي األعضاء، أما بالنسبة للقضايا األخرى 

فإن موافقة األغلبية يعدُّ كافياً.
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الــقــرارات الــيت توافق عليها األمــم املتحدة هي غري ملزمة وعــادة ما تكون غري قابلة للتنفيذ  إن 
كمسألة قانونية أو عملية؛ ألن اجلمعية العامة تفتقر إىل الصالحيات التنفيذية فيما يتعلق مبعظم املسائل، 
يف ظلِّ غياب الصالحيات التنفيذية، فإن قرارات اجلمعية العامة تقوم على رفع مستوى الوعي حول قضية 
معينة، وتشجيع توافق اآلراء، وحتديد حجم الدعم وتوليد الضغط حول قضايا معينة؛ ولذلك فإن هذه 
القرارات حتمل وزناً سياسياً كبرياً على الرغم من كوهنا غري ملزمة قانونياً، فضاًل عن ذلك -وعلى الرغم من 
أن القرار نفسه غري ملزم قانونيًا-  فإن احلصول على الدعم الكايف للتوصُّل إىل حلٍّ معّي ميكن أن يؤدي 
إىل تشكيل سياسات ومؤسسات دولية ملزمة قانونياً، وأخرياً، بإمكان اجلمعية العامة لألمم املتحدة إحالة 
القضية إىل جملس األمن اليت من املمكن أن يتم بعد ذلك وضع قرار ملزم، وكل هذه األمور جتعل من 
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة أداة قوية جداً ومرنة فيما لو استخدمت لدعم هدف سياسي واقعي، 
ومتنح اجلمعية العامة فرصة للضغط على اجملتمع الدويل من قبل الدول النامية، وميكن أن يتم عدُّها خياراً 

دميقراطياً مقارنة مع جملس األمن الدويل.
مت حتديد ثالثة قرارات صادرة من اجلمعية العامة تـَُعدُّ ذات أمهية خاصة ألغراض ختدم هذا التقرير: 
وهي قرارات 168/63، و56/55، و262/68، ومجيع هذه السياسات على قدر من األمهية؛ وذلك 
بسبب قدرهتا على حتقيق )أو الشروع يف إجــراء( تغيريات يف السياسة على الرغم من الطابع غري امللزم 
القرارات كانت تــدور حول القضايا  العامة لألمم املتحدة، وإن اثني من تلك  لقرارات اجلمعية  قانونياً 
ِنِه من نقِض حق  لتمكُّ القرار األخري مهمًّا  القضايا األمنية، ويُعدُّ  القرار األخري  تناول  بينما  اإلنسانية، 

الفيتو يف جملس األمن.
العامة املرقم 168/63]1[ -واملعروف أيضا باسم قــرار »وقــف العمل بعقوبة  دعا قــرار اجلمعية 
اإلعــدام« الــذي اقرتحته إيطاليا وقــام بتقدميه االحتــاد األورويب- إىل إلغاء عقوبة اإلعــدام يف مجيع أحناء 
العامل، ودعــا القرار الــدول الــيت تطبق عقوبة اإلعــدام على حتديد جــدول زمــين إللغائه، واحلــّد من عدد 
اجلرائم اليت تكون عقوبتها اإلعــدام، ودعت الدول اليت ألغت عقوبة اإلعــدام إىل عدم إعادته إىل نظام 
العقوبات]2[، وعلى الرغم من قيام القوى الكربى بالتصويت ضد سنِّ هذا القرار مثل الواليات املتحدة 
والصي والسعودية وإيران واهلند، إاّل أن القرار مت متريره، وعلى الرغم من سة القرار غري امللزمة، إالاَّ أناَّ القرار 
أّدى إىل حدوث توافق سياسي كبري بي الدول اليت تسعى إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، يف عام 2010 مت 

1. مت تأكيد هذا القرار مرتي؛ بداية كقرار رقم 149/62 يف كانون األول عام 2007 يف اللجنة الثالثة قبل أن يتم متريره يف اجلمعية 
العامة كقرار رقم 168/63 يف كانون األول عام 2008 

2. “تعتمد اجلمعية العامة نص الندمارك الذي يدعو إىل وقف عقوبة اإلعدام”، األمم املتحدة ، 18 كانون األول 2007  
http://www.un.org/press/en/2007/ga10678.doc.htm . [مت زيارة املوقع يف 2 آب 2016[. 
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تشكيل اللجنة الدولية ملعارضة عقوبة اإلعدام ودعت إىل إنشاء محلة عاملية لوقفه]3[، وتقوم اللجنة بتدقيق 
القواني الوطنية والدولية حول تلك العقوبة، وتقوم بالضغط على احلكومات لتغيري القواني، ويف الوقت 
نفسه رفع مستوى الوعي حول القضايا الفردية اليت تطبق فيها عقوبة اإلعدام، وتكمن أمهية هذا القرار 
بالنسبة للعراق بأنه يبّي كيف أن قراراً مقرتحاً من قبل أحد األعضاء بشأن قضية إنسانية غري ملحة وال 
حتظى بأولوية يف السياسة العاملية يتم التصويت عليه وميرر على الرغم من وجود قوى عاملية تعارض هذا 
القرار، ويؤسس إىل اجتاه سياسي جديد، وحيدد سلوك مقبول للدولة، فضاًل عن إقرار إلغاء عقوبة اإلعدام 

وتسليط الضوء على بشاعة هذه العقوبة.
بينما قرار اجلمعية العامة ذو الرقم 56/55 هو مثال مشابه ولكنه أكثر جناحاً من ناحية تغيري 
االجتاه السياسي، الذي أّدى إىل تطبيق نظام تدعمه األنظمة الدولية، وهذا القرار -56/55- املعروف 
أيضاً باسم “نظام عملية كيمربيل إلصدار الشهادات” اليت هتدف اىل احلدِّ من بيع وجتارة املاس املتنازع 
عليه »املاس الدماء« اليت مت استخراجها يف ظل ظروف غري إنسانية، اليت من املمكن أن تغذي املنظمات 

اإلرهابية، وكثرياً ما يتم استخدامها لاللتفاف على العقوبات. 
فاولر، يف كانون األول عام  الكندي روبــرت  الدبلوماسي  الــذي صاغه  القرار  التصديق على  مت 
2000 الذي دعم فكرة إنشاء خمطط دويل إلصدار شهادات املاس اخلام، ومّكن النظام منظمة التجارة 
العاملية واجمللس العاملي للماس على إنشاء ضمانات للماس للتأكد من أهنا مل تنشأ من منطقة الصراع 
والتحقيق يف االدعاءات املتعلقة ببيع املاس املستخرج من مناطق الصراع، وقد طُلب من املشرتين والتجار 
ضمن الدول املؤيدة للنظام بالتعامل مع املاس املعتمد، وفيما إذا مت انتهاك هذا الشرط فسيتم طرده من 
سوق املاس]4[، وبالتايل فإن املخطط يُعدُّ مثااًل مهماً ملا ميكن حتقيقه من خالل قرار اجلمعية العامة. على 
الرغم من أن القرار كان غري ملزم قانونياً، إالاَّ أنّه دفع الدول واملنظمات الدولية على إنشاء سلسلة من 
السياسات اليت أصبحت ملزمة للموقعي عليها؛ وبالتايل حتديد سلوك مقبول للدول متاماً كما فعل قرار 

وقف العمل بعقوبة اإلعدام.
إن األسلوب الذي اتبع يف مترير هذا القرار الذي أداَّى إىل إنشاء سلسلة من السياسات ال يُعدُّ 
مهّماً فقط، بل هو ذو أمهية خاصة بالنسبة للوضع يف العراق، إذ مت إجياد صلة بي القضايا اإلنسانية 

3. “The Death Penalty in the OSCE Area: Background Paper 2011” Organisation for 
Security and Co-operation in Europe, 28-September-2011, <http://www.osce.org/
odihr/82896>, [Accessed 02-August-2016]

4. “About the Kimberley Process”, Kimberley Process, 
<https://www.kimberleyprocess.com/en/about>, [Accessed 03-August-2016]
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واالقتصادية مع قضايا األمن، وتوجد هناك صالت مماثلة بي التنمية واألمن -كما سيتم توضيحه يف 
أدنــاه- اليت من املمكن أن يلجأ إليها الوفد العراقي بطريقة مشاهبة للحصول على الدعم الكايف لسن 

قرار ما.
ومن الناحية األخرى، فإن قرار اجلمعية العامة ذا الرقم 262/68 -الذي يطلق عليه اسم قرار 
السالمة اإلقليمية ألوكرانيا- يوضح كيف ميكن لقرار اجلمعية العامة أن يفرض ضغطاً على القوى الكربى، 
ومت اقرتاح القرار من قبل كندا، وكوستاريكا، وأملانيا، وليتوانيا، وبولندا، وأوكرانيا رّداً على أزمة القرم، ويف 
العادة فإن مثل هذه القضية تقع حتت سلطة جملس األمن الدويل، ومع ذلك استخدمت روسيا حق الفيتو 

ملنع أي قرار يدين أفعاهلا يف شبه جزيرة القرم، إاّل أن القرار قد مت متريره يف اجلمعية العامة]5[. 
إناَّ مترير القرار أّدى إىل زيادة الضغط السياسي على روسيا، فضاًل عن تعزيز نظام العقوبات الذي 
مت تطبيقه بالفعل من قبل الواليات املتحدة واالحتاد األورويب وحلفائهم؛ فقد أظهر هذا القرار أنه مع وجود 
معارضة كافية –اليت تتجلى من خالل وجود عدد رمزي من الدول اليت صوتت ضد تصرفات روسيا- فإن 
قرار اجلمعية العامة ميكن أن يكون فعااًل على الرغم من أنه غري ملزم قانونياً -وسيتم توضيحه الحقًا-، 
فإن مترير قرار عراقي خيص اإلعمار والتنمية من خالل اجلمعية العامة له احتمالية أكرب من أن يتم متريره 
من خالل جملس األمن الدويل، ومن املهم أن نقر بالقوى احملركة اليت تؤثر على جهازي األمم املتحدة، 

وكيفية تفوق اجلمعية العاّمة على جملس األمن الدويل.
مل تكن هناك قرارات سابقة لقرار اجلمعية العامة فيما خيص طلب املساعدة حول إعادة اإلعمار 
والتنمية، ولكن القرارات اليت مت ذكرها سابقاً تشري إىل وجود سابقة فيما يتعلق بقرارات تصديق القضايا 
القرار  التقت االهتمامات اإلنسانية واألمنية )كما كان احلــال يف  اإلنسانية، وفضاًل عن ذلــك، حينما 
56/55(، فقد تبّي أن اجلمعية العامة لديها اإلرادة الختــاذ اإلجـــراءات الــالزمــة، ووضــع سياسات يف 
السعي لتحقيق أهداف القرار، والسيما يف حال دعمتها املنظمات الدولية. وأخرياً فإن حقيقة مترير قرارات 
168/63 و262/68 على الرغم من وجود معارضة من عضو واحد أو أكثر يف جملس األمن يدل على 
أن قرارات اجلمعية العامة لديها القدرة على إحداث تغيري سياسي مفيد من دون الوقوع فريسًة حتت أيدي 

القوة العظمى املنافسة.

5.دعم قرار السالمة اإلقليمية ألوكرانيا، أعلنت مجعية األمم املتحدة “أن االستفتاء حول شبه جزيرة القرم باطل”، املركز 
اإلخباري لألمم املتحدة،27 آذار،2014.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47443&Cr=ukraine&Cr1=#.V6HbXdIrIdV> , [Accessed 03-August-201
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جملس األمن التابع لألمم املتحدة:
جملس األمــن الــدويل هو جهاز رئيس آخــر لألمم املتحدة مكلف باحلفاظ على السلم واألمــن 
الدوليي، وكذلك قبول أعضاء جدد يف األمــم املتحدة، واملوافقة على أي تغيريات يف ميثاقها، يتكون 
الثانية؛ )االحتــاد  العاملية  التابع لألمم املتحدة من القوى العظمى اليت انتصرت يف احلــرب  جملس األمــن 
السوفيايت -ممثلة اآلن من قبل روسيا-، واململكة املتحدة، وفرنسا، ومجهورية الصي -ميثلها حالياً مجهورية 
الصي الشعبية-، والواليات املتحدة( الذين ميثلون األعضاء اخلمسة الدائميي يف اجمللس، وبإمكان الدول 
دائمة العضوية استعمال حق الفيتو ألي قرار يطرحه جملس األمن الدويل، ويضم جملس األمن أيضاً عشرة 
أعضاء غري دائميي يتم انتخاهبم على أساس إقليمي ملدة عامي، وتكون رئاسة اجمللس على أساس دوري 

- شهري بي أعضائها.
تُعدُّ القرارات الصادرة من جملس األمن ملزمًة قانونياً، وحي اقتضاء األمر، ميكن تنفيذها من خالل 
قــوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أو غريها من التدابري. ويرجع ذلك إىل حّق الفيتو املمنوحة 
لألعضاء الدائميي. واإلجراءات الوحيدة اليت من املمكن أن يتم اختاذها هي تلك اليت يوافق عليها مجيع 
أعضاء جملس األمن الدويل، ونتيجة لذلك فقد وصل جملس األمن الدويل إىل طريق مسدود يف كثري من 
األحيان وكــان غري قــادر على مترير أي قــرار خالل فرتة احلــرب الباردة، كانت هناية احلــرب الباردة )ولو 
بنحٍو مؤقت( وتراجع روسيا والصي سبباً يف إهناء مجود اجمللس؛ مما سح جمللس األمن الدويل مترير قرارات 

استباقية على حنو متزايد، بدءاً من بعثة األمم املتحدة إىل الكويت خالل حرب اخلليج.
قام بطرس بطرس غايل األمي العام لألمم املتحدة آنذاك، بتأييد النشاط االستباقي جمللس األمن 
الدويل، وأعرب عن اعتقاده بأن جملس األمن الدويل كان من احملتمل أن يستجيب لألزمات يف مجيع أحناء 
العامل الناجتة عن التوترات العرقية، وندرة املوارد والتطرُّف، وأن السلطة جيب أن يتم توسيعها ملنع نشوب 
الصراعات ومحاية حقوق اإلنسان]6[، كانت وجهات نظره حول توسيع سلطة جملس األمن الدويل السبب 
الذي أداَّى إىل إصدار سياسات جديدة ذات صلة مباشرة باألمن )مثل مسؤولية احلماية ومفهوم التدخل 

اإلنساين(، ولكنها أّدت كذلك إىل التطرق إىل عدد من القضايا اليت ال تُعدُّ ضمن املخاطر األمنية.
ونتيجة “لعملية فرض األمن” اجلارية -اليت تعد عملية حتويل القضايا إىل مسائل “أمنية” متثل 
نسخة متطرفة من عملية التسييس اليت تتيح استخدام وسائل غري عادية باسم األمن]7[- فإن جملس األمن 

الدويل قد صادق على العديد من القرارات اليت ال تقع ضمن صالحيتها.
6.بطرس غايل، »برنامج السلم«، األمم املتحدة، 31 كانون الثاين 1992. 

<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/47/277>, [2016 مت زيارة املوقع يف 4 آب[
7.Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for 
Analysis, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 25.
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مت اقرتاح قرار جملس األمن ذي الرقم 1308 من قبل الواليات املتحدة الذي اعتمد يف 17 متوز 
عام 2000، ويعد املرة األوىل اليت تناول فيها قرار جملس األمن الدويل قضية صحية. كان القرار يتحدث 
عن وباء فريوس نقص املناعة )اإليدز( الذي كان له تأثري كبري على اجملتمع وتفاَقَم بسبب العنف، الذي 
سيؤدي إىل حالة انعدام االستقرار إن مل تتم معاجلته، وأكد القرار على أمهية وجود استجابة دولية منسقة. 

كان لقرار جملس األمن الدويل أثر كبري يف إدارة هذه األزمة]8[.
يف كانون األول عام 2005 مت اعتماد قرار جديد صدر عن جملس األمن يف وقت الحق ذي 
العدد 1645، يشري هذا القرار إىل أن حقوق اإلنسان والتنمية والسالم واألمن يعزز كل منهما اآلخر، 
السالم  اتــبــاع هنــج منسق ومتسق ومتكامل إلحـــداث  إىل  بعضاً، هناك حاجة  مــع بعضهم  ومــرتابــطــي 
األولويات  الوطنية هو حتديد  للحكومات  األساسية  املسؤولية  أن  النص  ويؤكد  الصراعات،  انتهاء  بعد 
املــدين، واملنظمات  الــدول، واجملتمع  بينما يكون دور مجيع  الــصــراع،  واالسرتاتيجيات يف مرحلة ما بعد 
اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية مهّماً يف إحداث السالم، أّدى القرار أيضاً إىل إنشاء املنظمة احلكومية 
الدولية، وجلنة األمــم املتحدة لبناء السالم الــيت هتــدف إىل مجع األطــراف املعنية لتقدمي املشورة واقــرتاح 
الدولة  استعادة مؤسسات  على  والرتكيز  الــصــراع،  انتهاء  بعد  واملصاحلة  السالم  اسرتاتيجيات إلحــداث 

وتقدمي التوصيات لتحسي عملية التنسيق داخل األمم املتحدة وخارجها]9[.
من خالل التصديق على هذه القرارات، فقد أظهر جملس األمن الدويل أنه يؤيد رؤية بطرس غايل 
لألمم املتحدة يف أن “األمن” مل يعد يقع ضمن جمال األمن العسكري فقط، ولكنه يغطي جمموعة واسعة 
من العالقات املعقدة اليت تشتمل على الصحة العامة، وسيادة القانون واالقتصاد والتنمية، وقد مت تبين 
هذه الفكرة من قبل عدد من املنظمات األخرى، وأمهها جيش الواليات املتحدة، وتطبيق فرضية العالقة 
بي التنمية واألمن حمل عقيدة مكافحة التمرد. إن تعميم مبدأ العالقة بي التنمية واألمن يعين أن القرار 
العراقي للتعمري والتنمية -الذي يتوافق مع هذه الفكرة- من املرجح أن جيد آذاناً صاغية يف جملس األمن 

الدويل وبالتايل فهي ذات أمهية كبرية.

8.”جملس األمن، يعتمد قرار فريد من نوعه 1308 )2000( حول فريوس نقص املناعة / اإليدز، ويدعو إىل أن يتم تدقيقه قبل 
النشر، واستشارة أفراد حفظ السالم” ، األمم املتحدة ، 17 متوز 2000 ، 

http://www.un.org/press/en/2000/20000717.sc6890.doc.html , 
 [مت زيارة املوقع يف 4 آب 2016]

9. قام جملس األمــن بالتعاون مع اجلمعية العامة بتأسيس جلنة بناء السالم لتقدمي املشورة بشأن حــاالت ما بعد الصراع، األمم 
املتحدة، 20 كانون األول 2005.

<http://www.un.org/press/en/2005/sc8593.doc.htm>, [Accessed 04-August-2016]
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االستخدام االسرتاتيجي لقنوات األمم املتحدة: اجلمعية العامة أو جملس األمن الدويل؟
حىت اآلن فقد تبّي أن هناك أسبقيًة يف األمم املتحدة حول قبول قرارات مقرتحة من دولة واحدة 
اليت تستند إىل اعتبارات إنسانية أو تنموية، وفضاًل عن ذلك، فقد أظهرت اهليئات التابعة لألمم املتحدة 
مرونة ملحوظة يف سن القرارات، وخلق أنظمة شبه ملزمة لقرارات غري ملزمة صادرة من اجلمعية العامة أو 
مترير قرارات ذات صلة بالتنمية من خالل جملس األمن الدويل اليت من عادهتا أالاَّ تأخذها بنظر احلسبان؛ 
وبالتايل فإن عملية اختيار إحدى اهليئتي ليتم مترير قرار من خالهلما مل يـَُعدنْ أمراً مهّماً، ومع ذلك، فهناك 
عدٌد من العوامل العملية والتكتيكية ليتم أخذها باحلسبان فيما خيّص هذه املسألة، يرى هذا التقرير أن 
اجلمعية العامة ينبغي أن تكون اهليئة األساسية لألمم املتحدة، ليتم مترير القرارات من خالهلا، ومع ذلك 
فإن جملس األمن الدويل جيب أن يبقى خياراً متاحاً يتم اللجوء إليه يف حال فشل التصويت على قرار ما 

يف اجلمعية العامة أو فيما إذا أحالت اجلمعية العامة القرار إىل جملس األمن الدويل. 
إذا اختار الوفد العراقي لدى األمم املتحدة اللجوء إىل اجلمعية العمومية، فبإمكاهنم أن يقرتحوا قراراً 
بنحٍو مباشر ومن دون أي مساعدة، على الرغم من أن احلصول على دعم األعضاء اآلخرين، واملشاركة 
يف اقرتاح القرار معهم سيكون ذا فائدة إلصدار بيان قوي، وهذا يُعدُّ خياراً تكتيكياً وليس شرطاً، ومع 
ذلك، فإذا مت عرض القرار املقرتح يف جملس األمن الدويل، فسيحتاج العراق إما إىل تأمي الدعم من أحد 
األعضاء يف جملس األمن الدويل وإما أنه سيحتاج إىل تقدمي طلب للحصول على مكان غري دائم يف جملس 
األمن الدويل، فليس هناك ما يضمن متكن العراق من احلصول على مكان غري دائم أو حصوله على دعم 
موثوق من أحد أعضاء اجمللس لعرض القرار نيابة عنه، وفضاًل عن ذلك وحىت إذا وافق أحد أعضاء جملس 
األمن الدويل على عرض القرار نيابة عن العراق، فإن األمر قد خيوض يف مفاوضات قد تتسبب يف متييع 
القرار مع مصاحل أخرى؛ ولذلك فإن خيار مترير القرار من خالل اجلمعية العامة هو اخليار األفضل للوفد 

العراقي إذا كان يرغب يف االحتفاظ بالسيطرة على اإلجراءات.
هناك سبب آخر القرتاح القرار من خالل اجلمعية العامة وهو أن غالبية أعضاء األمم املتحدة من 
البلدان النامية يستخدمون اجلمعية باعتبارها مصدراً للنفوذ الدبلوماسي واملنفذ الرئيس للعالقات اخلارجية، 
وغالباً ما تكون قــادرة على حتديد جدول أعمال اجلمعية باستخدام جمموعة منسقة مثل جمموعة سبع 
وسبعي*]10[، اليت يعدُّ العراق جــزءاً منها، إذ من املرجح أن جيد العراق مجهوراً متعاطفاً من املعارضي 
حلرب عام 2003 يوافق على القرار العراقي الذي خيص إعادة اإلعمار والتنمية، وقد الجيد العراق مجهوراً 
10.*جمموعة سبع وسبعي: هي حتالف جمموعة من الدول النامية، وهدف هذه اجملموعة هو ترقية املصاحل االقتصادية ألعضائها 
جمتمعة، فضاًل عن خلق قدرة تفاوضية مشرتكة ضمن نطاق األمم املتحدة، حتقيقاً هلذه الغاية فإن واحدة من أهم القضايا اليت جيب 

أن يتم البحث فيها هو إجياد تربير مقنع حلاجة العراق للحصول على املساعدة يف إعادة اإلعمار والتنمية. 
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متعاطفاً مع قراره يف جملس األمن الدويل الذي يضم القوى املسؤولة عن احلرب على العراق، واملتخمي من 
القضايا املتعلقة به، فضاًل عن أهنم حالياً مشغولون يف حل الصراعات يف سوريا  وشبه جزيرة القرم، وعلى 
هذا وكي يتمكن العراق من اقرتاح القرار بنحٍو منفرد، فإنه ال يزال حباجة إىل أن ميتلك طريقة تكتيكية 

حول كيفية االستفادة من الدعم كي تكون نتائج التصويت ناجحة. 
وأخرياً، فإن اقرتاح القرار من خالل اجلمعية العامة يعطي للوفد العراقي فرصًة لقياس ردود الفعل 
وإدخــال تعديالت على االقــرتاح إذا استدعي األمر ذلك، ويعدُّ ذلك أمــراً ضرورياً للحصول على دعم 
القوى الكربى الذي سيكون مفيداً جداً يف عملية تأسيس اجتاه سياسي جديد، حىت وإن فشل الوفد 
باحلصول على إمجاع يف التصويت على قراره، وإذا حصل االقرتاح العراقي يف اجلمعية العامة على ردود فعل 
)معارضة( بي القوى العظمى، فإنه سيتم إبالغ الوفد العراقي بذلك؛ وبالتايل بإمكان الوفد أن يدخل يف 
مفاوضات ثنائية مع هذه القوى وإجراء تعديالت على االقرتاح؛ مما جيعلها أكثر جاذبية، وبالتايل احلصول 
على موافقة الدول اليت سبق أن عارضته، ويف حال إحالة القرار على جملس األمن الدويل ليتم التصويت 
على القرار مرة أخرى، فإن معرفة دول األعضاء الذين وافقوا على القرار يف تصويت اجلمعية العامة سيزيد 

من احتمالية حصول الوفد العراقي على نتائج ناجحة. 

اإلرشادات لقرار حمتمل:
العامة أو جملس  بغض النظر عّما إذا كان التصويت على القرار سيتم من خالل قــرار اجلمعية 
األمن الدويل، فإن الوفد العراقي لدى األمم املتحدة حباجة إىل التأكد بأن املقرتح سوف يتم البحث به 
بقوة للتعرف على استفسارات الدول األعضاء وتناوهلا من أجل توليد الدعم، أو على أقل تقدير، منع 

املعارضة.
مت العمل بربنامج التنمية وإعادة اإلعمار يف العراق الذي صدر من قبل قوات التحالف بعد عام 
2003 وذلك كجزء من عقيدة مكافحة التمرد اليت أسسها اجلنرال ديفيد برتايوس، وبنحٍو مشابه متاماً 
لروابط بطرس غايل فيما يتعلق بالتنمية واألمن، ربط برتايوس البيئة اآلمنة كأحد شروط إعادة اإلعمار، 
مثل إنشاء اإلدارة الفعالة، وإعادة بناء البنية التحتية، وإعادة العمال العاطلي عن العمل إىل وظائفهم؛ 
وهــذا بــدوره -حسب رؤيــتــه- يــؤدي إىل املزيد من األمــن حينما يتم استمالة الشعب حنو تقبل قوات 
مكافحة التمرد واحلكومة املدعومة]11[، ومع ذلك، فشلت قوات التحالف بتوفري األمن الكايف يف املناطق 
اليت تعمل فيها؛ ونتيجة لذلك -بداًل من جذب العمال وتوفري فرص العمل- فقد كانت مشاريع التنمية 

11.  David H. Petraeus, James F. Amos, “Counterinsurgency”, Department of the Army, 
December 2006.
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أهدافاً مغرية للمتمردين، وشّككت مبا كانت قوات التحالف حتاول حتقيقه يف هذه العملية]12[.
 وفضاًل عن ذلك فقد مت توزيع مشاريع التنمية بنحٍو غري متساٍو، ويوضح التقرير املرحلي للصندوق 
االئتماين العراقي التابع للبنك الــدويل أن غالبية مشاريع التنمية ترّكزت يف وسط العراق وجنوبه، إذ إنه 
من 24 مشروعاً قد مت تنفيذها، تلقت نينوى واألنبار -يف املناطق اليت يكون فيها تنظيم داعش متواجد 
فيها- أقل عدد من املشاريع، وبعض املشاريع يف األنبار مت إيقافها بسبب قضايا تتعلق بتوّفر األراضي 
واألمــن]13[، فإخفاقات مثل هذه أّدت إىل استمرار ضعف التنمية املزمن، والنقص والفقر يف السنوات 
اليت تلت احلرب]14[، ويف الواقع -حي الرد على النقاط اليت ذكرت يف حتقيق تشيلكوت- اعرتف رئيس 
الوزراء توين بلري بنفسه آنذاك بأن إعداد اململكة املتحدة لعراق ما بعد صدام كان غري مناسب بتاتًا]15[.
مل تسهم هذه الظروف فقط مبعاناة العراقيي، لكن كانت تستخدم أيضاً كأداة للدعاية من قبل 
تنظيم داعــش، إذ إنه خالل اهلجوم االول يف عام 2014 قدم التنظيم نفسه على أنه قوة أكثر قدرة 
وكفاءة على إعادة اإلعمار من احلكومة العراقية، وذلك باستخدام األموال الضخمة واملعدات اليت استوىل 
عليها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية يف املناطق اليت احتلها للحصول على الدعم احمللي]16[، ومنذ ذلك 
احلي تضررت أو تدمرت البنية التحتية القليلة اليت كانت موجودة يف املنطقة خالل بدء املعركة ضده]17[.
هلذه األسباب، فإن اقرتاح قرار إعادة اإلعمار والتنمية العراقي حباجة إىل أن يتم توضيح سبب 
فشل احملاوالت السابقة يف توفري مستويات كافية من التنمية، وبإمكان الوفد اللجوء إىل املعلومات القادمة 

12. Eric T. Olson, “When the Islamic State is Gone, What Comes Next?”, War on the 
Rocks, 09-August-2916, <http://warontherocks.com/2016/08/when-the-islamic-state-is-
gone-what-comes-next/>, [2016 تم زيارة الموقع قي 9 آب]
13.  “International Reconstruction Fund Facility for Iraq: World Bank Iraq Trust Fund 
Progress Report”, The World Bank, 06-December-2010, p. 12
14.Lionel Beehner, “Iraq’s Faltering Infrastructure”, Council on Foreign Relations, 
22-June-2006, <http://www.cfr.org/iraq/iraqs-faltering-infrastructure/p10971>, [تم زيارة 
[الموقع في 9 آب 2016
15.  FULL SPEECH : Tony Blair Speech : I Accept Full Responsibility For Iraq War 
- Chilcot Report. Perf. Tony Blair. YouTube. BBC, 6 July 2016. Web. 10 Aug. 2016. 
<https://youtu.be/iIAB9AEHVQc>.
16. Nour Malas, “Iraqi City Mosul Transformed A Year After Islamic State Capture”, 
The Wall Street Journal, 9-June-2015, <http://www.wsj.com/articles/iraqi-city-of-
mosul-transformed-a-year-after-islamic-state-capture-1433888626>, [Accessed 
09-August-2016]
17.  Eric T. Olson, “When the Islamic State is Gone, What Comes Next?”, War on the 
Rocks, 09-August-2916, <http://warontherocks.com/2016/08/when-the-islamic-state-
is-gone-what-comes-next/>, [Accessed 09-August-2016]
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من جمموعة متنوعة من املصادر؛ مبا يف ذلك البيانات من احلكومة العراقية، وبرامج األمم املتحدة اإلمنائية 
أعقاب  بلري يف  تــوين  مثل  املستوى  رفيعة  لشخصيات  تصرحيات  عن  فضاًل  التحالف،  وأنشطة  احلالية 
»حتقيق تشيلكوت«؛ وذلك لدعم فكرة أن سياسات إعادة اإلعمار والتنمية اليت صدرت يف العراق بعد 
عام 2003 مل تكن كافية ومت إجراؤها مع إدراك ضعيف لواقع العراق الفعلي، وستحتاج احلكومة العراقية 
إىل تقدمي عرض مفّصل حول ما مت تعلمه من الدروس املستفادة من املاضي، وكيفية تنفيذ سياسات إعادة 
اإلعمار وإعادة البناء بناًء صحيحاً من خالل النظر إىل سياسة التنمية واألمن ومكافحة التمرد املطبقة 
حالياً، فإعادة بناء العراق واالستقرار والتنمية ال يسهم يف مصلحة الشعب العراقي فقط، ولكن أيضا يف 
مصلحة العامل، إذ سيكون لذلك دور أساسي لضمان عدم عودة التمرد واإلرهاب وأزمة الالجئي بعد 

زوال تنظيم داعش.
وكما ذكر آنفا، ميكن أن تستخدم النتائج اليت توصل إليها حتقيق تشيلكوت مبنزلة نقطة مرجعية 
للحصول على الدعم، وذلك بتسليط الضوء على أن استعداد التحالف لعراق ما بعد صدام، واحملاوالت 
أخطاء  لتصحيح  فرصة  لديها  العاملية  الــقــوى  وأن  تكن كافية،  والتنمية مل  اإلعــمــار  إعـــادة  الالحقة يف 
املاضي، ومع ذلك، فإن الرتكيز على نتائج التحقيق ينطوي على خماطر قد تضع اجلهات املاحنة احملتملة 
مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة يف موقف دفاعي، مما يدفعهم لتربئة أنفسهم من املسؤولية بداًل 
من دعم القرار يف حي أنه من املرجح أن يتم حشد استجابة أكثر إجيابية بي منافسيهم )مثل روسيا( أو 
جمموعة سبع وسبعي، وإن كيفية تأطري هذه الفكرة هو خيار تكتيكي يعتمد على األعضاء الذين يرغب 

الوفد العراقي بكسب دعمهم.
يف الواقع أن فهم مشاعر دول األعضاء مع معرفة قلقهم وحتيزهم وخماطبتهم )أو مناشدهتم( هو 
يف مصلحة العراق، وهذا أمر مهم والسيما إذا كان القرار سيمرُّ َعبنـَْر جملس األمن الدويل حيث إن أي 
دولة ذات عضوية دائمة يف اجمللس لديها حق االعرتاض، على سبيل املثال، فإن الغرب يعاين من إرهاق 
سياسي كبري؛ نتيجة للصراعات يف العراق وسوريا وأفعاهلا املؤطرة بنحٍو متزايد حبسب عالقاهتا مع قوى 
أخرى مثل: روسيا أو تركيا، أو من خالل املخاوف من اإلرهــاب الداخلي، أو مؤطرة من االنتخابات 

املقبلة يف حالة الواليات املتحدة. 
إن املزيد من التدخل العسكري واالقتصادي والسياسي، هو أمر من غري املرجح أن يرغب به 
الناحية  فــإن روسيا تشارك حالياً يف صراعي، مها صراعا أوكرانيا وســوريــا، وتعاين من  الــعــراق، وباملثل، 
االقتصادية بسبب اخنفاض أسعار النفط والعقوبات املفروضة عليها؛ ولذلك فمن غري املرجح أن حيصل 
العراق على دعم كبري من روسيا إاّل إذا مت ربط القرار مبخاوف روسيا األمنية احلالية، ولذلك ينبغي على 
املقرتح معاجلة أي خماوف تتعلق بتدخل املاحني احملتملي وجتنب التورط يف منافساهتم اخلاصة مع التأكيد 
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على أن دعم القرار يصبُّ يف مصلحتهم، وميكن حتقيق ذلك من خالل إنشاء خطة ملموسة وواضحة 
حول حجم املساعدات املطلوبة وأين وملاذا حيتاج العراق هلا وكيف سيتم تنفيذها؟ وإن كان ذلك ممكناً 
فسيتضمن االقرتاح استخدام وكاالت األمم املتحدة اإلمنائية احلالية، مثل جلنة األمم املتحدة لبناء السالم، 
وبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي( أو املنظمات الدولية غري التابعة لألمم املتحدة مثل صندوق 
النقد الدويل -الذي سبق له أن قّدم قرضاً للعراق بقيمة 5.34 مليار دوالر، وبالتايل لديه اهتماٌم نشٌط 
يف عراق مستقر ومتجدد]18[- أو البنك الدويل. إن لدى هذه املنظمات خربًة كبرية يف قضايا بناء السالم 
وإعــادة اإلعمار والتنمية بعد احلرب، أما يف حالة بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي( والبنك 
الدويل، فكالمها لديهما خربة يف تقدمي املساعدة إىل العراق، وأن إمكانية ختفيض التكاليف وااللتزام من 
خالل إعادة تشغيل هذه اآلليات القائمة ستناشد الدول املاحنة، فضاًل عن تسريع تنفيذ إجراءات اإلعمار 

والتنمية، وهذا بدوره من املرجح أن جيذب القوى العاملية؛ مما يزيد من احتمالية دعمهم للقرار.

االستنتاج:
مع وصول احلرب ضد داعش يف العراق إىل املرحلة النهائية، أصبح من املهم البدء بالتفكري يف 
ما سيأيت بعد ذلك، وكيف ميكن جتّنب تكرار الكوارث اليت حصلت يف السنوات القليلة املاضية، واختاذ 
خطوات ملموسة حنو إعادة إعمار وتطوير دائميي يف اجملتمع العراقي. مع وجود معاناة كبرية يف االقتصاد 
العراقي ستكون هناك حاجة إىل وجود دعم خارجي، وتـَُعدُّ األمم املتحدة من أفضل السبل لتحقيق ذلك، 
ومن خالل النظر يف القرارات اليت مرت من خالل اجلمعية العامة وجملس األمن الدويل، فإن هذا التقرير 
يؤكد بأن هناك مثااًل يف جملس األمن الدويل بأن أحد األعضاء قد يقوم باقرتاح قرار مبين على اهتمامات 
إنسانية غري ملحة واحلصول على الدعم والتصويت على مترير هذا القرار. ويوضح هذا التقرير بأن مثل 
هذه القرارات من املمكن أن يتم التصويت عليها يف اجلمعية العامة على الرغم من وجود معارضة من 
القوى العظمى، طاملا أهنا حتفز بقية دول االعضاء يف اجلمعية العامة، وحيدد التقرير أيضاً أن عدداً من 
قرارات اجلمعية العامة -على الرغم من كوهنا غري ملزمة- قد أّدت إىل تغريُّ يف اجتاه السياسات؛ وبالتايل 
إبراز قوهتا؛ ونتيجة لذلك، اقرتح التقرير أن يقوم الوفد العراقي يف األمم املتحدة بتمرير القرار من خالل 
اجلمعية العامة بداًل من جملس األمن الدويل، إذنْ إن هناك احتمااًل كبرياً يف فشل التصويت. وسلط التقرير 
الضوء على أمهية وضع خطة واضحة حول الكيفية اليت سيتم فيها استخدام الدعم وتوفري مبادئ توجيهية 
18. “حصل العراق على دعم مايل يقدر 5.34 مليار دوالر من صندوق النقد الدويل لدعم االقتصاد املايل” ، صندوق النقد 

الدويل، 14 متوز 2016،
<https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/07/12/14/31/NA071416-Iraq-Gets-IMF-
Loan-to-Support-Economic-Stability>, [2016 تم زيارة الموقع 14 آب]
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التقرير بتقدمي  اختُِتَم  القرار. وأخــرياً  اقــرتاح  العراقي بنظر احلسبان حي  الوفد  بشأن ما جيب ان يأخذه 
احتماالت جناح هذا القرار -وهــو أمر مرجح جــدًا- ولكن فقط حينما يتعّرف الوفد على اهتمامات 
األعضاء، واحنيازاهتم، ومعرفة كيفية االستفادة من اآلراء املطروحة داخل األمم املتحدة لكسب الدعم من 

أجل مترير القرار.
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2016/10/17
لطاملا ُعداَّ النفط كالغراء الذي جيعل العراق متماسكاً، إالاَّ أن العديد من القضايا قد أثبتت انقسام 
النسيج املكون للدولة منذ عام 2003 أكثر من تلك القضايا املتعلقة بإدارة قاعدة املوارد الطبيعية وتوزيع 
العائدات القادمة من تلك املصادر، فبداًل من عدِّ النفط كعامل حيّفز على تعزيز العالقات املالية والسياسية 
بي بغداد وأربيل، وتشجيع الوصول إىل توافق بينهما حول القضايا الدستورية الرئيسة املتعلقة بالسيادة، 
فقد جلأ كل منهما إىل السيطرة على قطاع النفط اخلاص هبم )وآليات إيرادات التوزيع ذات الصلة( وذلك 
كآلية لتعزيز أجندات تقاسم السلطة اليت ال ميكن إحداث أي حتسُّن فيها إىل اآلن، إن حجر األساس 
جلهود حكومة إقليم كردستان يف دعم احلصول على احلكم الذايت بعيداً عن احلكومة املركزية يكمن يف 
وبيعه، فضاًل عن وضــع األسس  اخلــام  النفط  إنتاج  وإدارة  لألراضي  املستقل  الرتخيص  امتالكهم حرية 
الحتمالية االنفصال، بينما اعرتفت احلكومة االحتادية هبذه احلقيقة، إذ فرضت احلكومة عقوبات أكثر 
قسوة يف عملية تقاسم العائدات وقامت مبنع أربيل من احلصول على معظم حصتها من امليزانية الوطنية؛ 
ونتيجة لذلك تزايد اخلالف بي الطرفي يف الوقت الذي شكلت األمور املالية واألمنية ضغطاً أكرب على 

التعاون وتعظيم إدرار اإليرادات.
هذا الوضع هو نتيجة لوضع األهــداف السياسية طويلة األمــد فوق املخاوف بشأن االستثمار 
والتنمية املثلى لقطاع النفط والغاز )وحتويله إىل نظام نقدي(، إناَّ محاية احلق السياسي يُعدُّ اهلدف األسى 
لكل من بغداد وأربيل، ويف ظلِّ انعدام وجود صيغة توافقية لتقاسم السلطة، فإن كل جهة تعمل على 
وفق تفسريها اخلاص للدستور؛ ونتيجة لذلك مت حظر مرور تشريعات جديدة هتدف إىل توجيه تنمية هذا 
القطاع، فضاًل عن القواني املتعلقة بتوزيع الدخل وهيكل الصناعة احمللية، تضافرت هذه العوامل لتزيد 
من شكوك املستثمرين يف العراق وإحساسهم باملخاطر؛ األمر الذي أّدى إىل تقويض تنمية هذا القطاع 
بنحٍو كامل وبالتحديد يف كردستان، واألهم من ذلك أناَّ هذا الصراع بي احلكومتي اإلقليمية واالحتادية 

كبدهتما إيرادات بقيم كبرية.

قراءة في النزاع النفطي بين الحكومة
 االتحادية وحكومة إقليم كردستان

رعـد القـادري*

 * حملل مستقل خمتص بشؤون النفط والغاز، وعمل سابقاً كشريك يف PFC للطاقة -جمموعة خمتصة بكتابة األحباث وتقدمي 
االستشارات حول قطاع الطاقة العاملي -وشغل منصب املستشار السياسي للممثل اخلاص للمملكة املتحدة يف العراق.
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هناك إشارات إىل أن الوضع السياسي الراهن الذي يشّكل هذه املشكلة من املمكن أن يصبح 
أكثر هشاشة، وما حيتاجه العراق هو صيغة جديدة دائمة لتقاسم السلطة اليت حترتم احلقوق السيادية 
إقليم كردستان  تليّب احلد األدىن من مطالب حكومة  الوقت نفسه  األساسية للحكومة يف بغداد، ويف 
للحكم الــذايت، وفضاًل عن ذلك من الضروري أن تقرر الشرائح العراقية -العرب والكرد- ما إذا كان 
ممكناً حتقيق ذلك داخل هيكل دولة موحدة، أو إذا كان ال بدُّ من إجراء املزيد من املفاوضات من أجل 

ترتيبات االنفصال اجلذري.
العراقي -يف الشمال واجلنوب- يف  النفط  الــقــرارات ستحدد كيفية تطوُّر هيكل قطاع  إن هذه 
املستقبل، واألمر الوحيد الواضح من السنوات الـ13 املاضية هو أن آليات تقاسم عائدات القطاع النفطي 
وما يتعلق به ال ميكن أن تكون الوسيلة لتسوية نزاع تقاسم السلطة، بل على العكس متاماً إن اتباع النهج 
التصاعدي الذي يتبع احللول العملية للقطاع النفطي كأساس لبناء الثقة وتعميق التعاون بي بغداد وأربيل 
مل يثبت أنه أمر مستحيل فقط بل مت جتنبه بنحٍو فّعال؛ ومن أجل املبدأ السياسي فقد قامت كل من 
احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان باختاذ إجراءات مضرة، ويف حالة بعض القيادات الكردية، فقد 
كان االستقالل هو احللم الذي لطاملا حلموا به )مهما كان هدفهم غري عملياً(، وهكذا فإن إمكانات 
العراق وإقليم كردستان يف قطاع النفط والغاز، وفوائد اإليــرادات القادمة منه، تعتمد على قدرة القادة 
العراقيي بالتفاوض على اتفاق جديد لتقاسم السلطة، حيث ال يعدُّ النفط كوسيلة للوصول إىل تسوية، 

بل أحد العناصر اليت تساعد على احلفاظ عليها على املدى الطويل.

خطوط الصدع اهليكلية يف السياسة العراقية:
كانت إدارة قطاع النفط والغاز والقضية اليت تتعلق بتقاسم عائدات النفط والغاز نقطة خالٍف 
كبرٍي بي احلكومة العراقية االحتادية وحكومة إقليم كردستان منذ إزالة نظام صدام حسي يف عام 2003، 
ابتداًء من سلطة التحالف املؤقتة بقيادة الواليات املتحدة )CPA(، فقد حاولت احلكومات العراقية 
املتعاقبة بعد احلرب بالتفاوض على تسوية حلل هذا املأزق من خالل التدابري التشريعية والدستورية، ولكن 

دون جدوى.
ظلت كل من بغداد وأربيل متشبثتان بتفسريات خمتلفة للصالحيات الدستورية والسلطة القانونية 
املختصة، وكان النهج الذي يتبعانه يعتمد على السياسة على وجه اخلصوص، ووجهات النظر خمتلفة جداً 
-وغري قابلة للحل- بشأن تقاسم السلطة يف الدولة العراقية بعد عام 2003، كان القادة السياسيون 
الــعــرب يف بــغــداد يفضلون نظاماً مــن شــأنــه محــايــة سلطة احلكومة املــركــزيــة، وعــلــى الــرغــم مــن أن بعض 
األحــزاب الشيعية -وأبرزها اجمللس األعلى اإلسالمي يف العراق- دعم هيكلية مرنة بنحٍو أكــرب، فعلى 
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النقيض من ذلك دعمت األحــزاب الكردية الرئيسة »الالمركزية للسلطة السياسية واإلداريــة« اليت تنقل 
مجيع الصالحيات احملددة إىل جمالس احملافظات ويف حالة حكومة إقليم كردستان -احلكومات اإلقليمية 
يف نظر األكراد- فإن على السلطة املختصة يف احلكومة االحتادية أن ختضع ملوافقة األقاليم واحملافظات1، 
ومع مرور الوقت فإن الطموح باالستقالل الكردي قد أصبح وشيكاً على حنو متزايد؛ مما أدى إىل اعتماد 
أربيل سياسة شديدة لفصل اإلقليم من براثن سيطرة احلكومة االحتادية، ويف الوقت نفسه تعزيز مفاوضات 

واسعة النطاق النتقال السلطة من بغداد إىل احملافظات العراقية العربية.
كــان الــتــوتــر بــي هــذه اآلراء املتنافسة واضــحــاً جـــداً منذ حلظة ســقــوط نــظــام صـــدام، وأظــهــرت 
املقرتحات ما قبل احلرب من قبل مجاعات املعارضة العراقية -مبا يف ذلك احلزب الدميقراطي الكردستاين 
واالحتاد الوطين الكردستاين- تصوراً الحتاد بي األكراد واحلكومة اإلقليمية العربية، مشريين إىل واقع دولة 
أكثر توحًُّدا يف حالة الفوضى اليت خلفتها حرب عام 2003 2، وأكــدت سلطة التحالف املؤقتة اليت 
أدارت البالد يف فرتة ما بعد احلرب احلاجة إىل وجود حكومة ال مركزية يف بياناهتا السياسية، لكّنهم مل 
حيددوا بالضبط العالقة بي احلكومة املركزية واألقاليم/احملافظات يف النظام الفيدرايل اجلديد، وفضاًل عن 
ذلك فإن وجود عدد قليل من املؤسسات املختصة الواقعة خارج إقليم كردستان يعين أن سلطة احلكومة 

املركزية قد سادت يف املمارسة العملية.
إن اجلهود املبذولة لتوضيح هيكلية تقاسم السلطة فشلت يف سد هذه الفجوة، يف حي تنصُّ املادة 
)1( من الدستور أن العراق “دولة احتادية واحدة”3، استمّر اخلالف بي كل من بغداد وأربيل بشأن إطار 
تقاسم السلطة الدقيق الذي ينبغي أن يتم تطبيقه وموازنة القوى اليت جيب أن تكون موجودة بي احلكومة 
املركزية وحكومة إقليم كردستان، وقد أثبتت اجلهود الوطنية التشريعية املتكررة لتحديد املعايري الفيدرالية 

بأهنا غري جمدية، ألناَّ كال اجلانبي قد متسك بتفسريه املتعارض لال مركزية.
ليس من املستبعد، أن تكون إدارة املوارد النفطية والغازية وإيراداهتا هي النقطة احملورية هلذا النزاع4، 
1. انظر على سبيل املثال، رعد القادري، »النفط ومسألة الفيدرالية يف العراق«، الشؤون الدولية، اجمللد. 86، العدد 6، ص. 
1315-1328، تشرين الثاين 2010. شون كي، جوست هلرتمان ، رعد القادري، »عقدة العراق الفدرالية »، املصلحة الوطنية، 

آذار ونيسان 2012،
http://nationalinterest.org/article/iraqs-federalism-quandary -6512.

2. انظر على سبيل املثال يف متوز 2002 إعالن شيعة العراق،
http://www.albab.com/arab/docs/iraq/shia02a.htm #9.

3. لالطالع على نص الدستور العراقي 2005، انظر
http://aceproject.org/ero-en/regions/mideast/IQ/Full٪20Text٪20of٪20Iraqi٪20C
onstitution.pdf/view.. 

4. كريستوفر بالنشارد، »العراق: تشريع النفط والغاز، تقاسم اإليرادات، وسياسة الواليات املتحدة«، تقرير الكونغرس،
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فدائماً ما يؤكد القادة السياسيون يف كل من بغداد وأربيل أن املال يساوي السلطة؛ وبالتايل فإن السيطرة 
على املوارد املدرة للدخل الرئيس يف العراق يعد أمراً بالغ األمهية لنجاح برناجمهم السياسي؛ ونتيجة لذلك 
والغاز  النفط  قطاعي  أدارا  الكردستاين-  الدميقراطي  احلــزب  الرئيسي، -والسيما  الكرديي  احلزبي  فإن 

وكانت إدارة نظام تقاسم اإليرادات -وحلد كبري- تقع ضمن سيطرة بغداد.
إن إدارة احلزب الدميقراطي الكردستاين لقطاعي النفط والغاز من شأنه أن يقوم بتيسري االستقالل 
املايل؛ وبالتايل تلبية الشروط املذكورة من أجل االستقالل السياسي، وفضاًل عن ذلك فقد سعت حكومة 
إقليم كردستان على جذب الشركات األجنبية، ومنحتهم حصة يف اقتصاد كردستان على أمل بإن ذلك 
سيعزز من قوة ضغط أربيل يف العواصم الدولية الرئيسة، مبا يف ذلك واشنطن، وعلى النقيض من ذلك، 
قامت احلكومة االحتادية باتباع هنجاً معاكساً، ورفضت أي مقرتحات فيدرالية من شأهنا أن تضعف القوة 
املالية والسياسية يف قطاع النفط والغاز، وبسبب ذلك كانت بغداد مستعدة -وعلى مضض- للنظر يف 
قدر بسيط من التنازل اإلداري، ويف واقع األمر فإن احلكومة االحتادية كانت حريصة وبشدة على إدارة 
النفط وتوزيع عائداته، ليس فقط بسبب حكومة إقليم كردستان، ولكن أيضاً بسبب احلكومات احمللية 

يف العراق5.

الغموض الدستوري وقطاعا النفط والغاز:
ليس من املستغرب أن اجلهود التشريعية على مدى السنوات الثالث عشرة املاضية للتوفيق بي 
وجهات النظر املختلفة بي احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان فيما خيص قطاع إدارة النفط والغاز 

وتقاسم عائداته قد فشلت بنحٍو كامل تقريبا.
بدأت اجلهود الكردية على تضمي القانون الوطين وبدأ اهتمام حكومة إقليم كردستان يف إدارة 
قطاع النفط والغاز يف عام 2004 أثناء املفاوضات حول قانون إدارة الدولة يف الفرتة االنتقالية، ومع ذلك، 
فقد مت رفض هذه احملاوالت من قبل سلطة االئتالف املؤقتة، اليت اعرتفت بأمهية هذه القضية )وما يرتبط 
هبا من خماطر اليت ستقضي على اجلهود املبذولة للتوّصل إىل قانون إدارة قطاع النفط والغاز(، وبداًل من 
ذلك فقد سح كبار املسؤولي يف سلطة االئتالف املؤقتة على استمرار السيطرة املركزية للقطاع كما كان 
الوضع قبل احلرب، معتقداً أن األحزاب العراقية ستكون قادرة على التوصل إىل اتفاق حل وسط بشأن 

الرتتيبات اجلديدة يف وقت الحق.

 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rl34064.pdf.
 ،)2009 ،ICG :5. جمموعة األزمات الدولية، العراق واألكراد: مشكلة على طول اخلط، تقرير الشرق األوسط 88. )بروكسل

ص 3-1.
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ومع ذلك، فقد أظهرت آمال الواليات املتحدة بأهنا غري واقعية فيما خيص سرعة الوصول إىل 
حل وسط بي األطراف؛ إذ إن اجلهود املكثفة من قبل القادة العراقيي على حل النزاع حول الفيدرالية 
أثناء صياغة الدستور اجلديد يف عام 2005 قد فشلت، حيث ظلت األطراف املتناحرة متشبثة مبواقفها؛ 
وبسبب عدم وجود حل وسط، جلأ واضعو مسودة الدستور إىل وضع صيغة غامضة الذي كان حيتمل 
تفسريات عديدة؛ األمر الذي أدى إىل تأجيج العداء بي بغداد وأربيل منذ ذلك احلي6، كان اجلانبان 
على استعداد لقبول املادة )111( من الدستور اليت تنص على أن »النفط والغاز هو ملك كل الشعب 
العراقي يف كل األقاليم واحملافظات«، ولكن األحكام املتضمنة يف املواد الالحقة واملتعلقة بالسلطة املختصة 
)والسيما املــادة )112( وهي املــادة الوحيدة األخــرى اليت تشري إىل النفط والغاز بنحٍو مباشر( كانت 
املــادة )112( اليت تنص على أن »احلكومة االحتادية  مثرية للجدل، وقد فسر أنصار احلكومة املركزية 
تقوم بإدارة النفط والغاز املستخرج من احلقول احلالية مع حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة« تعطي 
األولوية لبغداد يف توجيه اإلنتاج النفطي وتطوير املساحات املكتشفة، وفضاًل عن ذلك فقد عّدوا احلكم 
السياسات  الثالثة )احلكومة املركزية واألقاليم واحملافظات( برسم  قيام مستويات احلكومة  الالحق حول 
االسرتاتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز مبا حيقق أعلى منفعة للشعب العراقي، وعلى النقيض من 
ذلك تصرُّ حكومة إقليم كردستان على أن الدستور يهدف إىل احلد من سلطة احلكومة االحتادية إىل إدارة 
املساحة اليت كانت تنتج النفط والغاز يف عام 2005، وأنه حىت ذلك احلي جيب أن يتم ذلك بالتزامن 
مع احملافظات املنتجة واحلكومات اإلقليمية، وبررت أربيل مطالبتها باحلصول على السلطة املختصة بناًء 
على مادتي يف الدستور مها )115 و121(، إذ تنص املادة 115 على حدود سلطة احلكومة االحتادية 
يف االختصاصات احلصرية املنصوص عليها يف املادة 110 اليت ال تشمل إدارة النفط والغاز، واليت تشري 
إىل أنه فيما يتعلق إىل القوى املشرتكة األخرى »تكون األولوية فيها لقانون األقاليم واحملافظات غري املنتظمة 
يف اقليم، يف حالة اخلالف بينهما«، ويف الوقت نفسه، تنص املــادة )121( »بأنه حيق لسلطة اإلقليم 
تعديل تطبيق القانون االحتادي يف اإلقليم، يف حالة وجود تناقض أو تعارض بي القانون االحتادي وقانون 

اإلقليم، خبصوص مسألة ال تدخل يف االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية7”.
بقيت هذه املشكلة الدستورية من دون حل، ويف عام 2008 سعت أربيل حنو احلصول على رأي 
قانوين مستقل من مكتب احملاماة الدويل “كليفورد تشانس” لدعم تفسريها بأن لديها السلطة إلدارة 

وتداعيات  اهليكلية  العيوب  العراقي:  الدستور  املثال، سعد جواد،  انظر على سبيل  الدستور،  النزاع يف صياغة  قضايا  6. حول 
سياسية، ومركز بورصة لندن يف الشرق األوسط ورقة سلسلة / 1، تشرين األول 2013، ص 13-10.

7. الدستور العراقي، مرجع سابق.



106

حصاد البيان

قطاع النفط والغاز بنحٍو مستقل وعلى وفق أحكام قانون النفط والغاز اإلقليمي اخلاص هبا8. ورأى التقرير 
أن املادتي )115 و121( تعطيان احلق للقانون اإلقليمي على القانون االحتادي يف مجيع اجملاالت غري 
املنصوص عليها يف املادة 110 من الدستور، مبا يف ذلك قطاعا النفط والغاز والرتاخيص واإلدارة؛ وأن 
املادة 112 أعطت للحكومة االحتادية سلطة مشرتكة يف جماالت التجهيز والنقل والتصدير، وحىت ذلك 

احلي كانت هذه املادة تتعلق بإنتاج مساحات النفط والغاز حينما مت مترير الدستور.
أكد تقرير شركة احملاماة أيضاً أن املــادة 112 مل متنح أي سلطة تشريعية )حصرية أو مشرتكة( 
للحكومة االحتادية إلدارة قطاع النفط والغاز يف كردستان، وفضاًل عن ذلك فقد توصلت الشركة إىل أن 
إدارة حكومة إقليم كردستان هلذا القطاع ال يتطلب منهم املرور مسبقاً بالقواني الوطنية اخلاصة بالنفط 
والغاز أو تقاسم العائدات، على الرغم من أهنا تقرُّ بأناَّ احلكومة االحتادية ملزمٌة دستوريّاً بسنِّ هذا التشريع 

نظراً حلقها يف إدارة النفط والغاز من احلقول املنتجة بعد استخراجه.
ومع ذلك مل يؤثر هذا الرأي على وجهة نظر احلكومة االحتادية؛ إذ رفض الرأي السائد يف بغداد 
وباستمرار املطالبات الكردية باحلصول على السيطرة الدستورية يف قطاعي النفط والغاز، وعمل صانعو 
السياسات احلكومية االحتادية على وفق تفسرياهتم اخلاصة للدستور وعلى وفق أولوياهتم السياسية واملالية9، 
وقد جتاهلوا ما أشارت إليه أربيل وبنحٍو متكرِّر إىل التقرير القانوين، وأصروا بداًل من ذلك على سيطرة 
النفط والــغــاز، ومجــع عائدات  املنبع، وبيع  السياسات واملوافقة على عقود  احلكومة االحتــاديــة يف وضــع 

التصدير على الصعيد الوطين وتوزيعها.

حماوالت غري جمدية يف التشريع:
كان غياب احلل هلذا النزاع الدستوري تأثري انعكس على اجلميع، ومنع كل احملاوالت على مترير 
-القواني  عــام 2005  منذ  الــعــائــدات  وتقاسم  والــغــاز  النفط  لقطاعي  الوطنية  لـــإلدارة  تشريعي  خمطط 
اليت كان ينظر إليها على أهنا حاسة لتوضيح الدستور والتصرف بناًء عليها-، قامت مجيع اجلهود يف 
احلكومات املتعاقبة لتمرير قواني النفط والغاز وتقاسم العائدات يف جملس النواب بتسليط الضوء على 
طبيعة التعارض بي وجهات النظر املختلفة حول تقاسم السلطة، وسلطت الضوء على نسبة اختالف 
آرائهم حول احلكم وبناء عراق موحد. وكما قال نائب رئيس الــوزراء السابق حسي الشهرستاين -يف 

8. لالطالع على نص التقرير، انظر حكومة إقليم كردستان »يؤكد خبري القانون الدويل سلطة حكومة إقليم كردستان إلدارة موارد 
النفط والغاز«، 5 فرباير 2008.

 http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=010000&l=12&a=22631.
9. بالنشارد، مرجع سابق. ص، 10-8.
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حديث خاص مع الكاتب يف عام 2012-: مل يكن اخلالف مع حكومة إقليم كردستان حول قضية 
إدارية أو مالية بل كان سبباً يتعلق بالوجودية.

بلغت اجلهود األولية ما بعد احلرب ذروهتا لتمرير تشريعات النفط والغاز يف شباط 2007، حينما 
مت نشر مشروع القانون برعاية سفارة الواليات املتحدة يف بغداد، يف حي أن القانون أظهر تقدماً كبرياً يف 
بعض الدوائر، إال أن النص أكد الصعوبات يف التوفيق بي وجهات النظر املختلفة بي احلكومة االحتادية 
وحكومة إقليم كردستان حول تقاسم السلطة10. ركزت مسودة الدستور يف سيطرة احلكومة االحتادية على 
صنع السياسة، لكنها اعرتفت أيضاً باملواد الدستورية اليت جعلت سلطة بغداد جدليًة يف تصّور أربيل، وقد 
مت جتّنب سلطة املوافقة على عقود املنبع وكذلك مل تكن األحكام بشأن امللكية والسلطة واإلدارة حول 

البنية التحتية متناسقة يف النص.
إن عمق اخلالف العام على إدارة النفط والغاز، وغياب أي آلية فعالة لتحقيق املصاحلة لوجهات 
النظر املختلفة، مت تأكيده بنحٍو سريع حينما قام جملس شورى الدولة - الذي استعرض مسودة القانون 
يف شهر شباط لضمان مطابقته للدستور- بإنتاج نسخة منقحة يف متوز عام 2007 الذي كان خمتلفاً إىل 
حدٍّ كبري عن النّص األصلي يف اجملاالت الرئيسة؛ وهو ما يعكس الرأي السائد لرئيس الوزراء نوري املالكي 
وحلفائه اإلسالميي الشيعة يف احلكومة وجملس النواب، قدمت مسودة الدستور يف متوز حل للغموض 
يف نّص الدستور السابق من خالل التأكيد على سيادة احلكومة املركزية بداًل من حكومة إقليم كردستان، 
استعادت احلكومة املركزية وحبزم إدارة عملية البحث عن النفط واستخراجه واملوافقة على العقود، وإعادة 
حق وزارة النفط االحتادية بأن تكون اهليئة الرئيسة لصنع السياسة، قام جملس شورى الدولة أيضاً باستخدام 
لغة مبهمة فيما خيص العقود النفطية، وابتعد عن اتفاقيات تقاسم اإلنتاج اليت فضلتها أربيل )وبعض من 

منافسي املالكي الشيعة(.
لتنهار  املــســودة؛  هــذه  إقليم كردستان  رفضت حكومة  فقد  للدستور  التفسريات  هــذه  وبإعطاء 
احملادثات اليت أجريت حلل هذه املشكلة بسرعة، وحترك األكراد بسرعة لتمرير تشريعات خاصة هبم إلدارة 
قطاع النفط والغاز يف كردستان بنحٍو مستقل11، ومنذ ذلك احلي، مل يتم إحراز أي تقدم ملموس للخروج 
من هذا املأزق، وكانت آخر حماولة جادة للحصول على موافقة جملس النواب على قانون يف عام 2011، 

10. لالطالع على نص مشروع القانون، انظر: 
http://www.krg.org/uploads/documents/Draft%20Iraq%20Oil%20and%20
Gas%20Law%20English__2007_03_10_h23m31s47.pdf.  

11.  بالنشارد، مرجع سابق، ص 8-9، حكومة إقليم كردستان،
 http://www.krg.org/pdf/2_English_Version_Kurdistan_Petroleum_Law.pdf.
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وانتهت مبأزق مماثل، ومت إثبات أن الوصول إىل حل وسط فيما خيص السلطة املختصة أمٌر مستحيٌل، إذ 
مت رفض مسودة جلنة جملس النواب للنفط والغاز اليت ُكتبت يف شباط عام 2007 12 -اليت مت تأييدها 
من قبل حكومة إقليم كردستان وحزب القائمة العراقية يف جملس النواب- من قبل حكومة املالكي، اليت 
أنتجت يف وقت الحق مسودة أخرى تشابه إىل حد كبري مسودة مشروع الدستور الذي أصدر يف متوز عام 
2007، وفضاًل عن ذلك فقد أصّرت احلكومة على أن املسودة اخلاصة هبم هي املعتمدة والوحيدة، ومل 
يكن لدى جملس النواب السلطة الدستورية القرتاح التشريعات، بل هلم احلق باملوافقة عليها فقط، وكانت 
املالكي  الـــوزراء، واهتمت حكومة  املقدم من قبل جملس  النص  أربيل فورية وغاضبة، ورفضت  ردة فعل 
»خبيانة الثقة؛ وذلك ألن قرارهم قد أجري بطريقة استبدادية ومت تصميمه لفرض املركزية وتعزيز عملية 
صنع القرار االقتصادي الدكتاتوري، ووضع مقاليد كل شيء يف أيدي قلة قليلة«13. ويف خضم مكافحة 
االهتامات القاسية، مت  ترك عملية التشريع بنحٍو مؤقت، مع عدم وجود عالمات منذ ذلك الوقت ألي 

مبادرة إلحيائه مرة أخرى14.
الــعــائــدات سيئة كــذلــك، وتعرضت لوجهات نظر  قــانــون تقاسم  لتمرير  املــبــذولــة  اجلــهــود  كانت 
متناقضة بي حكومة إقليم كردستان واحلكومة االحتادية حول بنية الدولة، إذ بلغت املناقشات يف عام 
2007 ذروهتا يف مبادرة للتصويت على مسودة القانون يف جملس النواب يف صيف ذلك العام15، ولكن 
يف هناية املطاف مل يتم العثور على أي حل وسط بي جهود حكومة إقليم كردستان اليت تسعى حنو 
احلدِّ من دور احلكومة ليشمل توزيع النفط فقط وإصرار بغداد على احلفاظ على درجة أكرب من السلطة 
املالية والنقدية، اتفق الطرفان على أن مجيع اإليرادات من مبيعات النفط والغاز املستحقة للدولة والعوائد 
والضرائب وأي إيرادات إضافية قادمة من عقود النفط والغاز جيب أن حتفظ يف البنك املركزي العراقي، 
كانت هناك رغبة واضحة للحد من اإلنفاق على املشاريع السيادية واالسرتاتيجية من قبل بغداد، ونقل 

12. جملس الوزراء العراقي يوافق على تأجيل مشروع قانون النفط، رويرتز، 28 آب 2011،
 http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL5E7JS0AM20110828
13. حكومة اقليم كردستان، »بيان الرئاسة يف جملس العراق من مرور الوزراء من قانون النفط والغاز االحتادي،« )الرتمجة ليست 

واضحة( 6 سبتمرب 2011،
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?a=41371&l=12&s=010000;

“بإمكان األكراد إسقاط املالكي على وفق قانون النفط والغاز العراقي” يومياً، 7 تشرين األول 2011،
http://ekurd.net/mismas/articles/misc2011/9/invest728.htm.

14. انظر، على سبيل املثال، العراق ليس مهتم بتمرير قانون النفط –جنايب، رويرتز، 7 شباط 2013،
http://www.reuters.com/article/iraq-oil-idUSL5N0B790Z20130207

15. للمشروع، انظر حكومة إقليم كردستان،
 http://web.krg.org/pdf/English_Draft_Revenue_Sharing_law.pdf
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إقليم كردستان؛ وذلــك قبل متويل وزارات احلكومة  القومي إىل حكومة  الدخل  نسبة 17٪ من صــايف 
االحتادية.

ومع ذلك طالبت حكومة إقليم كردستان أيضاً بأن تقوم احلكومة االحتادية -على الفور- بتوزيع 
أي فائض مايل يف املستقبل، وأن يتم احتساهبا شهرياً، وتتحمل املسؤولية عن أي نقص مايل16، عارض 
هذه املطالب أحزاب إسالمية شيعية كانت فيما سبق متحالفة بنحٍو وثيق مع حكومة كردستان حول 
القضايا الفيدرالية- إذ مت تفسري حماوالت أربيل بأهنا تسلب السلطة املالية من احلكومة املركزية الذي من 
احملتمل أن يضعف متاسك األقاليم يف العراق مع متسك كل طرف مبوقفه فإن نظام احلكومة املركزية املسيطر 

بقي يف مكانه.
     كما كان األمر عند تشريعات النفط والغاز، فقد استمرت املفاوضات الالحقة حول قانون 
تقاسم العائدات غارقة يف نزاع كبري لتقاسم السلطة، مع عدم وجود أي تغيري يف موقف كل من بغداد أو 
حكومة إقليم كردستان بشأن هذه املسألة، وقد كان االتفاق على مترير كل هذه القواني سبباً لعدد من 
الصفقات السياسية على مدى السنوات القليلة املاضية -مبا يف ذلك تلك اليت سهلت تعيي رئيس الوزراء 
حيدر العبادي يف عام 172014-؛ األمر الذي يعكس أمهية القواني من الناحية السياسية هلذه القضايا، 
وتقديراً من كال الطرفي فإن كيفية حل هذا النزاع سيشّكل حجر األساس يف أي ترتيب مستقبلي لتقاسم 
السلطة على املدى البعيد، ولكن يف حالة عدم وجود حل وسط لتحديد هيكل احتادي يف العراق، فإن 

التشريع الفعلي سيكون أمراً مستحياًل .

اتفاقيات جزئية حمكوم عليها بالفشل أيضاً:
إن حمــاوالت التوصُّل إىل اتفاقات جزئية حول صــادرات النفط قد مت تقويضها بسبب اخلالف 
األساسي حول تقاسم السلطة وإدارة قطاع النفط والغاز، وقدرة أربيل على تطوير قطاع النفط يف اإلقليم 
املالية أجــرب ذلــك كــاّلً من احلكومة االحتادية  السياسية واحلاجة  الرغم من معارضة بغداد واملنفعة  على 
وإقليم كردستان بإبرام ثالثة اتفاقيات لتصدير النفط -يف عهد ما بعد صدام حسي- يف عام 2009، 
وذا شــروط سطحية نسبياً؛ مما يعكس رفــض كل من  و2011، و2014 كــان نطاق كل منها ضيقاً 
الدستورية  باملطالبات  إقليم كردستان إلقامة أي سابقة من شأهنا أن تضر  احلكومة االحتادية وحكومة 
والقانونية على املدى البعيد، ولكن مت إثبات أن كل من هذه االتفاقيات مل تكن دائمة، إذنْ طغت عليها 

16. املقابالت الشخصية مع املسؤولي يف وزارة اخلارجية األمريكية، متوز 2007.
 17. انظر، على سبيل املثال، »األكراد يرسلون 19 شرطاً لعالوي واملالكي،« ايكرد اليومية، 18 آب 2010،

 http://ekurd.net/mismas/articles/misc2010/8/state4137.htm.
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اخلالفات حول تقاسم السلطة -والسيما السلطة املختصة حول مبيعات النفط-.
أوىل هذه االتفاقيات كان يف عام 2009، واستغرقت عدة شهور للتفاوض عليها بسبب رفض 
مبيعات  بـــإدارة مجيع  النفط احلكومية )ســومــو(  تقوم مؤسسة تسويق  بــأن  بغداد  اإلذعـــان لطلب  إربيل 
 )ITP( وحتصيل اإليرادات من النفط اخلام الكردي وبيعها عرب خط األنابيب بي العراق وتركيا الرئيس
اخلزينة  إيـــرادات  من  نسبة ٪17  إقليم كردستان  وتتلقى حكومة  ميناء جيهان،  اىل  وذلــك من كركوك 
االحتادية، مت إبرام االتفاق الثنائي يف هناية املطاف يف آيار عام 2009 لتصدير 60 ألف برميل من النفط 
اخلام يف اليوم من حقل طاوكي عرب خط األنابيب بي العراق وتركيا 18ITP، ولكن مت الرتاجع بسرعة عن 
هذه االتفاقية بسبب نزاع حدث بي الشركة املشغلة حلقل طاوكي )DNO( وحكومة إقليم كردستان؛ 

األمر الذي أدى إىل تعليق مجيع الصادرات الكردية للنفط اخلام يف أيلول من ذلك العام.
مت توقيع اتفاقية تصدير النفط الثانية يف عام 2011، وذلك بعد انتهاء حكومة إقليم كردستان 
من املراحل األوىل إلنشاء خط أنابيب مستقل لربط احلقول املنتجة يف كردستان مباشرة مع اجلزء الرتكي، 
الذي أعطى أربيل وسيلة لنقل النفط اخلام بنحٍو مستقل عن بغداد، ومرة أخرى كانت املوافقة على أن 
تكون سلطة املبيعات الوحيدة بيد )سومو( هو حجر األساس يف اتفاقية تصدير النفط، وحاولت احلكومة 
االحتادية ربط إقليم كردستان بالتزامات حجم التصدير اخلاص هبا باستحقاقات أربيل للميزانية االحتادية، 
على الرغم من أنه مت منع هذه املبادرة يف جملس النواب إاّل أن اتفاقية التصدير توقفت يف السنة التالية؛ 

وهذه املرة بسبب خالف على مستويات اإلنفاق املالية من احلكومة االحتادية19.
ومـــع ذلـــك فـــإن االتــفــاقــيــة مثلت ســابــقــة بــربــط صــــادرات حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان للنفط اخلــام 
باالستحقاقات املتعلقة بامليزانية، إذ إن حكومة إقليم كردستان ملزمة بتزويد 175 ألف برميل من النفط 
يف اليوم كجزء من ميزانية عام 2012، وقد حاولت بغداد ولكنها فشلت يف إدراج شرط جزائي يف ميزانية 

عام 2012 وميزانية السنة اليت تليها.
يف عام 2014 كان اخلالف حول بنود الصادرات الكردية، وإصرار احلكومة االحتادية على إدارهتا 
والسيطرة على تدفق اإليرادات قد منع مرور امليزانية الوطنية متاماً، وأّدت إىل قطع بغداد إيرادات اإلقليم، 
كان ذلك السبب الذي دفع أربيل إىل املوافقة على استئناف بيع كميات حمددة من النفط اخلام من خالل 

18. http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?r=223&l=12&s=02010100&a=29364&s=010000;
إن العراق سيقوم بتصدير النفط من حقول كردستان، أخبار بيديا للطاقة، 10 آيار 2009،

http://www.energy-pedia.com/news/iraq/iraq-will-export-oil-from-kurdistan-fields. 

19. قد تقوم كردستان العراق بإعادة تصدير النفط بنحٍو مؤقت، رويرتز، 2 آب 2012،
 http://www.reuters.com/article/us-kurdistan-oil-idUSBRE8710E120120802.
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)سومو( يف تشرين الثاين عام 2014 كجزء من صفقة الصادرات احملدودة مقابل اإليرادات، حيث مت استعادة 
مدفوعات احلكومة االحتادية عرب بيع أربيل لـ150 ألف برميل من النفط اخلام يف اليوم مقابل حصوهلم على 500 

مليون دوالر من اخلزينة االحتادية.20
أثبتت الصفقة الثالثة أن تكون حماولة أكثر طموحاً التفاقيات التصدير بي بغداد وحكومة إقليم كردستان، 
وبدأت يف كانون األول عام 2014 يف الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط، وقد َوَرَدتنْ يف ميزانية عام 2015، 
وتطلبت استعادة حتويالت امليزانية الشهرية حلكومة إقليم كردستان مقابل موافقة أربيل على نقل 550 ألف برميل 
من النفط اخلام يف اليوم عرب شبكة خطوط األنابيب اخلاصة هبم لتصب خبطوط األنابيب بي العراق وتركيا -300 
ألف برميل من النفط اخلام يف اليوم تصدر من األحواض اليت تسيطر عليها احلكومة االحتادية يف كركوك، و250 
ألف برميل من النفط اخلام يف اليوم تصدر من كردستان-21. كانت سومو -مرة أخــرى- هي اليت تسيطر على 

تسويق هذا اخلام، ومت إدراج شرط جزائي يف امليزانية الوطنية إذا مل يتم تصدير الكميات املتفق عليها .
وكما هو احلال مع االتفاقيات السابقة، مل ُيكَتب هلذه االتفاقية البقاء طوياًل، فبحلول شهر آب عام 
2015، أصبحت االتفاقية بوضع يرثى له، إذ رفضت حكومة إقليم كردستان نقل صادراهتا من النفط؛ مما أدى 
إىل قطع احلكومة االحتادية حتويالت امليزانية الشهرية. إن سرعة انتهاء االتفاقية واالهتامات اليت مت تبادهلا يف وقت 
الحق من قبل بغداد وأربيل، يوضح استحالة إبرام أي اتفاق متعلق بإدارة القطاع النفطي من دون حل القضية 

األكرب وهو تقاسم السلطة.
مت الرتاجع عن االتفاق بسبب خالف حول تنفيذ بنوده: إذ رفضت بغداد إصرار حكومة إقليم كردستان 
بأن حساب كمية الصادرات الكردية ومشال العراق ينبغي له أن يكون على أساس سنوي وليس شهريا، -مما 
يؤدي إىل عدم توجيه عقوبة مالية هلم عند حدوث نقص يف التسليم يف األشهر األوىل-؛ ورفضت حكومة إقليم 
كردستان من جانبها أن تعرتف بأن املدفوعات الشهرية ال ميكن أن حتدد -بنحو واضح- اإليرادات املستحقة 
الفعلية، اليت كانت أقل من امليزانية نتيجة الخنفاض أسعار النفط عما كان متوقع؛ وهذا يعين أن نسبة حكومة 
إقليم كردستان املتمثلة بـ 17٪ قد اخنفضت بسبب سعر قيمة الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي22، ولكن 
األمر الذي أّدى فعال إىل اهنيار االتفاق كان تصميم اجلانبي بعدم التخلي عن امتيازاهتم حول إدارة إنتاج النفط 
اخلام واملبيعات وحتصيل اإليرادات، بغض النظر عن التكلفة املالية أو التأثري على قطاع النفط والغاز مبا يف 

ذلك مصاحل املستثمرين، لتنتصر مرة أخرى االعتبارات السياسية على املخاوف العملية املباشرة.
20. العراق واألكراد يتوصلون التفاق بشأن صادرات النفط وامليزانية املدفوعات، نيويورك تاميز، 13 تشرين الثاين 2014.

21. العراق وكردستان يتفقان على صفقة النفط، وول سرتيت جورنال، 2 كانون الثاين 2014.
22. كشف النقاب عن صفقة النفط الكردي مع بغداد مع ارتفاع حدة التوتر، رويرتز، 13 آذار 2015

http://www.reuters.com/article/us-iraq-kurdistan-oil-idUSKBN0M91MQ20150313;
 العراق وكردستان: صفقة النفط على وشك االهنيار، وول سرتيت جورنال، 3 آذار 2015.
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كان هذا القرار شديداً وال سيما من جانب حكومة إقليم كردستان، اليت دفعت مثناً باهظاً لقرارها من حيث 
السيولة املالية وقدسية االتفاق، وإن إصرار أربيل باملطالبة بإيراداهتا الشهرية من بغداد كانت ثابتة وهلا شرعية ظاهرية 
فقط، ومل يتم إدراج أي نفقات طارئة يف قانون موازنة 2014 لنقص اإليرادات، ولكن كان النهج الكردي ضّيق األفق 
من الناحية السياسية وذلك يف أحسن األحوال، أما يف أسوأ األحوال فكان املتشددون يف أربيل حريصون على إجياد 
ذريعة مرحية لتقويض االتفاق يف أسرع وقت ممكن قبل إنشاء أي رابط من شأنه أن يقوض استقاللية حكومة إقليم 
كردستان، وأجرب اخنفاض اإليرادات من تصدير النفط خالل األشهر األوىل من عام 2015 احلكومة االحتادية على 
فرض حالة التقشف يف أرجاء البالد، وأدى ذلك إىل اخنفاض املصروفات جلميع احملافظات العراقية. إن هذا التقشف 
لرئيس الــوزراء حيدر العبادي وحكومته االحتادية بالتعامل مع حكومة إقليم كردستان  جعل من املستحيل سياسياً 
بنحٍو خمتلف، وفضاًل عن ذلك جتاهل قادة حكومة إقليم كردستان الوعود العلنية لوزير املالية االحتادي هوشيار زيباري 
-وهو أحد زعماء احلزب الدميقراطي الكردستاين- بأن املدفوعات ستعود إىل مستويات امليزانية السابقة ما إذا ارتفعت 
أسعار النفط ومنت اإليرادات23، وحدث هذا يف الوقت الذي كانت فيه حكومة إقليم كردستان تصرُّ على أنه ليس 
باستطاعتها أن تنقل كميات النفط املتفق عليها مع بغداد، ولكنها يف الوقت نفسه حافظت على تصدير الكميات 

الضخمة املستقلة واليت تعوض اإليرادات املستقطعة )انظر الشكل 1(.

الشكل )1( : تصدير النفط حلكومة اقليم كردستان كانون الثاين 2015 -  آيار 2016

حكومة إقيلم كردستان - جيهان  سومو - جيهان 
املصدر :جينيل إنريجي - عرض املستثمر حزيران 2016

23. انظر: »منتدى السليمانية السنوي الثالث: هالل اخلصيب يف اضطراب: التحديات والفرص«، ص 37-36،
http://auis.edu.krd/sulaimaniforum/sulaimaniforum_procedings_2015.pdf .
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وأصر املسؤولون األكراد على أن هذا النقص املبكر يف التصدير واملبيعات املستقلة كان جزءاً 
من صفقة التصدير مقابل اإليرادات، وتـَُعدُّ املبيعات املستقلة مهمًة بنحٍو يسري كي يتم الدفع للمنتجي 
األجانب يف كردستان، ولكن كان هنج حكومة إقليم كردستان العام حنو االتفاقية مؤشراً على أولويات 
أربيل ورغبتها يف احلفاظ على السيطرة املستقلة الذاتية على قطاع النفط مهما كلف األمر، وقد حّققت 
أربيل آلية لتصدير النفط اخلام بنحٍو مستقل ومبساعدة تركية يف عام 2014، وارتفاع وحدات التخزين 
اإلمجالية والسيما مع إدراج الرباميل اليت تسيطر عليها احلكومة االحتادية وذلك كجزء من صفقة التصدير 
مقابل اإليرادات، وبدا أن أربيل مستعدة للتخلي عن مصدر االستقالل املايل الذي كانت حتلم به منذ 
مدة طويلة، وفضاًل عن ذلك فقد كان من الواضح أهنا كانت على استعداد إلعطاء األولوية للمبيعات 
املستقلة، وجتنب اإليرادات من بغداد يف هذه العملية، حىت ولو كان ذلك على حساب إجبارهم على 
بيع النفط اخلام الكردي بسعر أقل من أسعار السوق )بسبب وضع بغداد العراقيل القانونية اجتاه تصدير 

النفط اخلام(24، وبالتايل يؤدي إىل تفاقم األزمة املالية اليت كانت تعاين  كردستان منها بالفعل.

ماذا تريد أربيل؟
إن استعداد أربيل يف وضع نفسها حتت الضغوط املالية منذ عام 2015، واألثر الذي تركته على 
االقتصاد احمللي، يعدُّ مؤشراً واضحاً على كيفية رؤية حكومة إقليم كردستان للقطاع النفطي احمللي الذي 
يساهم يف وضع أجندة سياسية أوسع، وهي تؤكد على فكرة أكرب: بأن قطاع النفط مل يكننْ ولن يكون 
وسيلة لتسهيل التسوية السياسية واالستقرار بي بغداد وأربيل. وقامت احلكومة اإلقليمية بإعالن حدوث 
التصدير مقابل اإليـــرادات، وأصبحت عائدات الصادرات  عجٍز مايل ضخم وذلــك منذ توقف صفقة 
املستقلة أقل بكثري من امليزانية التشغيلية حلكومة إقليم كردستان25. وتشري التقديرات يف بداية عام 2016 
أن ميزانية رواتب العاملي يف القطاع العام وحده هو   730 مليون دوالر/شهر26، بينما قدرت امليزانية 

24. يستعد العراق حلملة قانونية على مبيعات النفط الكردية، فاينانشال تاميز، 4 أيلول 2014. »مناورة النفط الكردية« وول 
سرتيت جورنال، 21 متوز 2014.

25. حممد صاحل، »أسعار النفط املنخفضة وتعقيد االستقالل الكردي العراقي«، معهد الشرق األوسط
http://www.mei.edu/content/low-oil-prices-complicate-iraqi-kurdish-independence. 
26. انظر الردود الرسية حلكومة إقليم كردستان على التصرحيات اليت أدىل هبا رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، 17 شباط 2016،
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=12&a=54240،

 نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان )قوباد طالباين( “عجز امليزانية الشهري يف كردستان العراق يصل إىل 406 ماليي 
دوالر”27 كانون الثاين 2016.

 http://ekurd.net/kurdistan-monthly-deficit-millions-2016-01-27. 
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بأكثر من 350 مليون دوالر/شهر27. ومنذ ذلك احلي أشار كبار مسؤويل حكومة إقليم كردستان إىل 
وجود عجز أقل، على الرغم من أن إمجايل اإليرادات من صادرات النفط قد تراوح متوسطها بي 450-
500 مليون دوالر/شهرياً   منذ بداية عام 2016 )وذلك قبل تسديد املدفوعات للمشغلي وسداد قيمة 
التمويل ما قبل التصدير(، ومع ذلك فقد اضطرت أربيل إىل تأخري دفع أجور املوظفي احلكوميي وبعض 
أجزاء من أجهزهتا األمنية، والنظر يف إصالح القطاع العام28، وكل ذلك بتكاليف سياسية مهمة، والسيما 
فيما خيص مصداقية احلزب الدميقراطي الكردستاين لدى الشعب، علماً بأن احلزب يسيطر على حنو فعال 

يف احلكومة اإلقليمية منذ عام 2015. 
تراكمت على حكومة إقليم كردستان ديون حملية ودولية كبرية، مبا فيها تلك املستحقة من صفقات 
التمويل ما قبل التصدير والعقود مع جتار النفط الدوليي يف عام 2015 اليت يبدو أهنا قد وقعت على 

أسعار نفط بتوقعات أعلى من أن تتحق يف الواقع29.
أدت الضغوط املالية إىل احلدِّ من نطاق مدفوعات حكومة إقليم كردستان للشركات املنتجة يف 
كردستان، الذي أدى بدوره إىل تباطؤ االستثمارات الرأسالية يف قطاع النفط والغاز. كانت أربيل قادرة 
على تسوية املدفوعات خالل النصف األول من عام 2016؛ وذلك استجابة لضغوط الشركة، ولكن 
هــذه املدفوعات مت تسديدها فقط  للمطالبات احلالية، إذ ال تــزال ديــون شركات اإلنتاج يف السنوات 
السابقة معلقة جزئياً، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن املدفوعات اجلارية قد الحقتهم يف أوقات معينة عند 

حدوث الضغط املايل30.
إن استمرار صفقة التصدير مقابل اإليـــرادات مع بغداد لن يكون حاًل سحرياً ملشاكل أربيل 
املالية، إذ عانت احلكومة االحتادية من أزمة مالية خاصة هبا منذ عام 2014؛ وذلك بسبب اخنفاض 
أسعار النفط، ومن غري املرجح أن تكون احلكومة االحتادية قد عرضت مهلة لتعويض املستثمرين يف 
حكومة إقليم كردستان )تصر بغداد دائماً على أن تكون حكومة إقليم كردستان مسؤولة عن الدفع 
للشركات العاملة يف كردستان من نسبة الـ17٪ من امليزانية، بينما استنتجت أربيل أن تلك الصفقات 

27. انظر رد الطالباين يف »احتياجات حكومة كردستان للدعم هبدف سد عجز 100 مليون دوالر«، رويرتز، 13 نيسان 2016، 
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-usa-idUSKCN0XA1SQ. 

28. »حكومة إقليم كردستان ختفض الرواتب للحيلولة دون اهنيار امليزانية« تقرير نفط العراق، 4 شباط 2016.
29. صاحل، مرجع سبق ذكره »تركيا تعطي قرضا لكردستان« ديلي الصباح، 25 شباط 2016. بيان صحفي صادر عن حكومة 

إقليم كردستان، وزارة املوارد الطبيعية، 20 آب 2015
 http://mnr.krg.org/index.php/en/press-releases/474-mnr-setting-the-record-straight-
on-oil-export-and-revenue-for-the-people-of-kurdistan-to-judge-for-themselves. 
30. »إيرادات حكومة إقليم كردستان تتناقص يف متوز، شركات النفط العاملية يف انتظار الدفع«، تقرير نفط العراق، 5 آب 2016.
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مستقلة عن وزارة النفط االحتادية( ومع ذلك لرمبا كانت حكومة إقليم كردستان يف وضع مايل أقل سوءاً 
فيما لو تفاوضت باستمرار مع بغداد يف ما خيص اتفاقية الصادرات مقابل اإليــرادات، إن ما تصدره 
أربيل اآلن يقارب 600 ألف برميل من النفط اخلام يف اليوم الواحد هو ما يقارب 17٪ من الصادرات 
العراقية الشاملة؛ ولذلك فإن االتفاق يكلف حكومة إقليم كردستان من حيث احلجم، ويف الوقت نفسه 
كان باستطاعة أربيل تصدير النفط اخلام بأسعار مرتفعة فيما لو سحت لسومو بالسيطرة على تصدير 
النفط، وحينها لن تكون هناك خماوف بشأن السيطرة ، وبالتايل فإن أي خصومات على النفط اخلام 

ستكون منخفضة. 
فضاًل عن ذلك، فإن سعر العائد الصايف حلكومة إقليم كردستان – واحلكومة العراقية - يف اخلزينة 
ستكون أعلى، حيث أن تكاليف نقل وتسويق النفط  اخلام سيصبح أقل مما اتفق عليه يف اإلتفاقية احلالية، 
مبا يف ذلك الوسطاء األتــراك، الذين استخدمتهم حكومة إقليم كردستان لضمان استقاللية صادراهتم، 
وقد نشرت وزارة املوارد الطبيعية يف حكومة إقليم كردستان نسب اإلنتاج والتصدير بانتظام، ولكن أسعار 
العائد الصايف الفعلي، واملبالغ اليت تدفعها حكومة إقليم كردستان للحفاظ على استقاللية صادراهتا، مل 
تعلن على املأل أبداً، يعرتف املسؤولون يف املؤسسات املالية الدولية العاملة يف كردستان أهنم ليسوا على 

اطالع على املبالغ الصافية الفعلية اليت تستلمها حكومة إقليم كردستان.31
تّدعي أربيل بأنه ال ميكن الوثوق ببغداد يف دفع املستحقات املالية32، وأنه من خالل االعتماد 
على الصادرات املستقلة، فإن حكومة إقليم كردستان تكون متأكدة بأهنا تتلقى مجيع األموال املستحقة 
هلا، ولكن هذا االدعاء مشكوك فيه، إذ أشارت احلكومة االحتادية مراراً إىل أهنا مستعدة إلحياء اتفاق 
التصدير مقابل اإليرادات، وكانت هناك حماوالت متقطعة للتفاوض على إعادة العمل به، مشلت امليزانية 
الوطنية لعام 2016 آلية التصدير مقابل اإليرادات نفسها يف قانون عام 2015 )550 ألف برميل يف 
اليوم مقابل 17٪ من صايف امليزانية(، ولكن امليزانية اجلديدة أضافت تعدياًل حلساب أسعار النفط املتقلب 

وبالتايل إمجايل اإليرادات. 

31. مقابلة شخصية مع مسؤول مؤسسة مالية دولية مسؤول عن كردستان، انظر أرقام جلف كيستون. على وفق عرض املستثمر 
جلف كيستون يف آب عام 2016، كانت تكاليف نوعية الربميل والشاحنات / النقل على النفط 37.50 مليار دوالر يف وقت 

،H1Results 2015 - كانت أسعار خام برنت حوايل 45 مليار دوالر )انظر جلف كيستون برتوليوم
 http://webcasting.brrmedia.co.uk/broadcast/55daf1b1f67ebc1c6ff85179. 

32. بيان صحفي صادر عن حكومة إقليم حكومة إقليم كردستان، وزارة املوارد الطبيعية، مرجع سبق ذكره.
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ويف ضوء أسعار النفط احلالية، فإن املصاريف اليت متنحها احلكومة االحتادية لن متأل العجز املايل الذي 
تواجهه أربيل، ومع ذلك فإن حكومة إقليم كردستان من املمكن أن تصبح يف وضع مايل أفضل، وقد تتمكن من 
الوصول إىل احتياطات احلكومة العراقية االحتادية واالقرتاض الدويل املتوقف حالياً؛ بسبب مجود تصدير النفط33.

وبعبارة أخرى فإن حكومة إقليم كردستان وضعت نفسها حتت الضغط السياسي واملايل احمللي للحفاظ 
على آلية تصدير مستقلة اليت تتوافق مع احلق الدستوري اخلاص هبا، وبالنسبة لبعض القيادات الكردية، فإن 
ذلك يشكل أساساً لالستقالل املايل والسياسي، إال أّن قطاع النفط يبدو أنه لن يكون قادراً على توفري ذلك 
األساس لالستقالل املايل ملدة من الزمن، يف حي انعدام وجود نسب دقيقة جيعل األمر مستحياًل لتقدمي أي 
تقدير دقيق، فمن الواضح أن ضمان إمجايل الربح الــالزم لتمويل اإلنفاق وااللتزامات احلالية مع املستثمرين 
يتطلب وجود صادرات أعلى بكثري من املستويات احلالية، وحىت مع ارتفاع أسعار النفط، وقد وعد مسؤولو 
النفط الكردي بزيادة سريعة يف الصادرات لبعض الوقت، مع تكرار هدف إنتاج مليون برميل يف اليوم بانتظام34. 
ومــع ذلــك فــإن زيــادة اإلنتاج يف واقــع األمــر كــان أكثر تواضعاً، إذ استفاد اإلنتاج الكردي من 
احلكومة  الــيت كانت حتــت سيطرة  عــام 2015  إقليم كــردســتــان عسكرياً  عليها  الــيت سيطرت  املساحة 
الفدرالية اليت تسببت بزيادة يف اإلنتاج احمللي35. وميكن إضافة نسب جديدة من )قبة بابا( التابع حلقل 
كركوك إىل هذه األرقام، اليت من شأهنا أن تضيف أكثر من 150 ألف برميل إضايف يف اليوم على املدى 
القصري، ولكن هذا لن يكون كافياً لوصوهلم إىل مستوى االكتفاء الذايت مالياً، وتشري اهلجمات األخرية 

إىل البنية التحتية يف منطقة كركوك وسهولة تعرضها للتخريب.36
33. قالت احلكومة االحتادية يف رسالة  هلا عام 2016 يف نواياها بطلب دعم صندوق النقد الدويل إهنا »تسعى حنو« إجياد سبل إلحياء 
اتفاق النفط مقابل الصادرات مع حكومة إقليم كردستان، مبا يف ذلك السماح لصادرات إقليم كردستان املستقلة بأن تتم مراجعتها 
يف هناية العام، وإجياد صايف الربح من تلك اإليصاالت من صرف أربيل يف إطار ميزانية عام2016. ومع ذلك، فإن اللغة املستخدمة 
مشروطة، مما يعكس غياب أي آلية للتغلب على املأزق السياسي. انظر صندوق النقد الدويل، »العراق: خطاب النوايا، مذكرة حول 

السياسات املالية واالقتصادية، ومذكرة تفاهم« 19 متوز 2016، ص 8.
34. انظر، نقلت حكومة إقليم كردستان عن وزير املوارد الطبيعية اشيت هورامي يف »عليك أن تبنيه بنحٍو أفضل: الطريق إقليم 

كردستان العراق يف املستقبل«، النفط والغاز، 17 كانون األول 2014،
 http://www.theoilandgasyear.com/interviews/build-it-better-the-path-forward-for-
the-kurdistan-region-of-iraq/. 

35. حكومة إقليم كردستان - اإلنتاج احمللي يف عام 2015 بلغ متوسطها حوايل 570 ألف برميل من النفط يف اليوم )انظر وزارة 
املوارد الطبيعية والزراعة يف حكومة إقليم كردستان »إنتاج النفط والتصدير، وتقرير االستهالك 2015«، ص 5،

 http://mnr.krg.org/images/monthlyreports/KRG_MNR_Full_Annual_Report_2015_2.pdf.
 يف أعقاب هجوم تنظيم داعش اإلرهايب يف مشال العراق يف حزيران عام 2015، استولت قوات حكومة إقليم كردستان البيشمركة 

السيطرة على قبة أفانا من حقل كركوك، فضاًل عن حقل باي حسن.
36. هجوم قنبلة يضرب حقل باي حسن النفطي« تقرير نفط العراق، 10 آب 2016«. وتقول شركة نفط الشمال إن بئراً نفطية 

مت تفجريها يف مشال العراق«، قناة العربية، 10 آب 2016.
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يبدو أن زيادة اإلنتاج هو أمر صعب املنال؛ إذنْ إن العقبة ليست سرية، على الرغم من أن التوصل 
إىل فهم أفضل لقاعدة املوارد وتعقيداهتا أدى إىل تقييم الشركات إلمكانات اإلنتاج يف كردستان أن تكون 
أكثر تفاؤاًل. وبداًل من ذلك فإن التحدي هو واضح، ويُظهر مرة أخرى املخاطر اليت اختذهتا حكومة إقليم 
كردستان يف انتهاج سياسات القطاع النفطي؛ من أجل أهداف سياسية واسعة، وسببت حكومة إقليم 
كردستان ضرراً طويل املدى لقطاع النفط من خالل تبين مسار مستقل يف وقت األزمة املالية، وتسبب 
عملية تأخري األجور واإليصاالت غري املدفوعة إىل فرض حدود على اإلنفاق الرأسايل؛ وبالتايل تقويض 

التوقعات من أجل منو اإلنتاج.
تضررت سعة كردستان كوهنا منطقة نفطية جذابة37. وقد أكدت سياسات احلكومة اإلقليمية أن 
األجندة السياسية حلكومة إقليم كردستان هي أكثر أمهية من االعتبارات التجارية وتسييل املستثمرين، وأن 
اختالل السياسة ميكن أن يكون تأثريه ساماً لالستثمار، وتتسائل الشركات على حنو متزايد بشأن قدرهتم 
على حتقيق دخل من استثماراهتم، على الرغم من وجود البنية التحتية اجلديدة وترتيبات التصدير املستقلة، 
ومل تستطع حكومة إقليم كردستان إقناع العديد من الشركات أنه بإمكاهنا أن تضمن أن النفط الذي تنتجه 
سوف يصل إىل األسواق العاملية وبأسعار عاملية، وأهنم سيدفعون هلم على وفق عقودهم، ويعد اخلروج 
التدرجيي لبعض املستكشفي دلياًل على هذه احلقيقة، وحىت الشركات الصغرية اليت تعتمد وبنحٍو كبري 
على إنتاج كردستان قد خفضوا استثماراهتم، بينما يف بعض احلاالت يسعون هبدوء إىل تصفية بعض أو 
كل املساحة اخلاصة هبم. وال يزال املسؤولون األكراد يسعون إىل رسم صورة إجيابية، واملنتجون حريصون 
على دعم هذا الرأي؛ ولكن حجم التزامات العجز املايل والديون اليت راكمتها حكومة إقليم كردستان 
اليت ستسددها مبفردها ترسم واقعاً خمتلفاً، ومن املرجح أن تشتمل على إعادة التفاوض حول العقد الرسي 
وتشديد الشروط )لتتماشى والتغيريات غري الرسية اليت حدثت خالل السنوات القليلة املاضية( اليت من 

شأهنا أن جتعل االستثمار جمدياً من الناحية املالية حلكومة إقليم كردستان. 

سياسة بغداد احلازمة:
إن التحدي املايل يف حكومة إقليم كردستان يشهد مزيداً من التعقيدات؛ بسبب التحول امللموس 
الــذي حــدث يف سياسة بغداد حنو حكومة إقليم كردستان منذ عــام 2014، يف الوقت الــذي سعت 
فيه إىل تأكيد سيادهتا. بعد سنوات من اإلذعان للمطالب الكردية -على الرغم من التحديات اخلطابية 

37.  صحيفة وول سرتيت جورنال، 26 نيسان  2016
http://english.alarabiya.net/en/business/energy/2016/08/10/Oil-well-blown-up-in-north-
ern-Iraq-North-Oil-says.html.  
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لسياسات أربيل النفطية- تبنت احلكومة االحتادية هنجاً عقابياً؛ مما يتيح حلكومة إقليم كردستان متابعة 
مسارها اخلاص ولكن مت رفض تقدمي الدعم املايل جلدول األعمال الكردي، وهذا التغيري هو اعرتاف بأن 
قدرة بغداد حمدودة يف وضع حد حلكومة إقليم كردستان يف عملية صنع القرار، ولكنه يعكس أيضاً مدى 
اإلحباط والتعب من أربيل، واالعرتاف بأن احلكومة الفدرالية هلا أولويات أمنية ومالية أكثر إحلاحاً للتعامل 
معها بداًل من االستجابة للشكاوي الكردية ومشاكل قيادة حكومة إقليم كردستان املتمردة، ويف الوقت 
نفسه أصبحت أربيل أكثَر تصميماً على حتديد مسارها السياسي واملايل املستقل، فقد كانت بغداد أكثر 
استعداداً لتخفيف العالقات مع حكومة إقليم كردستان، مبا يف ذلك فرض تكاليف مالية على القرارات 
الكردية؛ ونتيجة لذلك جتد أربيل صعوبة يف احلفاظ على احلالة األزدواجية بأهنا جزء من العراق ويف الوقت 

نفسه شبه مستقلة.
مل تسَع احلكومة االحتادية إىل قطع النفط والعالقات املالية بنحٍو كامل، بل تركت الباب مفتوحاً 
للوفاق وإجــراء املفاوضات حول الرتتيبات املالية يف املستقبل، لكنها أوضحت أن القرار سوف حيتاج 
إىل أن يأخذ بنظر احلسبان أولويات بغداد، مبا يف ذلك بيع النفط اخلام الكردي عرب سومو، ويعكس 
هذا املوقف عــدداً من االعتبارات أوهلــا: إهنا سياسة عملية؛ ألن احلكومة االحتادية تــدرك جيداً -نظراً 
النفط حلكومة إقليم كردستان،  املالية الوطنية- أهنا إذا ما قدمت امتيازات مالية وامتيازات بيع  لألزمة 
فإهنا ستواجه مطالب مماثلة من احملافظات املنتجة للنفط يف وسط العراق، والغاضبون من قلة الصرف من 
امليزانية نتيجة لألزمة املالية الذين ينتقدون احلكم الذايت الذي تتمتع به حكومة إقليم كردستان، وال جترؤ 
إدارة العبادي على أن تقدم للكرد معاملة تفضيلية -من حيث آليات املصروفات واملبيعات- خوفاً من 
أن يثري ذلك سلسلة من ردود الفعل يف احملافظات اجلنوبية املنتجة للنفط اليت من شأهنا أن تقوض سلطة 

احلكومة االحتادية وسيطرهتا38. 
مل يسَع رئيس الوزراء إىل تصعيد الصراع مع أربيل بشأن سياسة حكومة إقليم كردستان يف جماالت 
أخرى، كسيطرة حكومة إقليم كردستان على اإلنتاج النفطي اليت كانت تسيطر عليها احلكومة االحتادية، 
ولكن فيما يتعلق بالقضايا املالية كان رئيس الوزراء حازماً. ولكن هذا النهج املتشدد يعكس أيضاً حتواًل 
يف املشاعر بي السياسيي اإلسالميي الشيعة، إذ َعداَّ العديد منهم األكــراد بأهنم حلفاء اسرتاتيجيون، 
ولكنهم اآلن يعدوهنم عائقاً أمام تأمي مصاحل الشيعة، إال أّن األحــزاب اإلسالمية الشيعية الرئيسة يف 
العراق هلا جمموعة من وجهات النظر حول العالقات مع حكومة إقليم كردستان، مثل اجمللس األعلى 
اإلسالمي العراقي املتوافق مع آراء أربيل حول الفيدرالية على العكس من حزب الدعوة أو التيار الصدري؛ 

38. القادة احملليون يف البصرة قد جددوا مؤخراً دعوات إلنشاء حمافظة حكم ذايت، انظر »البصرة هتدد مبقاضاة من أجل احلكم 
الذايت إذا جتاهلت مناشدات بغداد خلدمات أفضل«، رضوي، 11 كانون الثاين 2016. »البصرة يسعى حنو االستقالل املايل«، 

تقرير نفط العراق، 23 آذار 2016.
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ومع ذلك فإن حكومة إقليم كردستان وأولويات احلكومة االحتادية قد تباينا، وتشابكت آراؤهــم بنحٍو 
مباشر وتوصل كثري من السياسيي اإلسالميي الشيعة إىل استنتاج مفاده أن هناك قيمة قليلة يف إجبار 

كردستان بأن تبقى جزءاً من العراق إذا مل ترغب حكومة اإلقليم بذلك.
ليست هناك رؤية واضحة بي هؤالء املسؤولي الشيعة حول الشروط احملــددة للفصل، والسيما 
فيما يتعلق باحلدود اإلقليمية، إذ إن هناك رغبة متزايدة حول تأييد االنفصال الكردي يف املستقبل، مل 
يعد الفصل الكردي أمراً مهماً بي القادة الشيعة السياسيي وعامة الشعب إذنْ إن جتزئة العراق هو أمر ال 
مفر منه، إن التفاوض بشأن االنفصال -يف عقول بعض قادة الشيعة- من شأنه أن يعزز ما تبقى من 
الدولة العراقية وتسهيل الصفقات السياسية بي الشيعة والسنة العرب العراقيي اليت بدورها سيساعد على 

حتقيق االستقرار يف البالد.
يف هناية املطاف فإن الذي يسيطر على احلكومة االحتادية حول االنفصال الكردي هي القيادة 
الشيعية الدينية املتمثلة بآية اهلل العظمى السيد علي السيستاين، ويبقى املرجع يف النجف أحد املؤيدين 
لوحدة العراق ولوجود حكومة احتادية قوية، لدرجة تساؤله هبدوء بشأن دستور عام 2005 يف مدِة نشره 
خوفاً من تأثريه احملتمل على التماسك اإلقليمي والسياسي يف العراق39. وقد وضع هذا املوقف السيستاين، 
وغــريه من كبار رجــال الدين، على خالف مع األجندة السياسية يف أربيل، وأدت إىل الدعم الضمين 
للمقاومة يف بغداد للتحركات الكردية حنو احلكم الذايت، ولكن ذلك وضع الساسة اإلسالميي الشيعة 
الذين يدعمون االنفصال الكردي -واحلكم الذايت اإلقليمي حملافظات جنوب العراق- يف وضع حرج، 

ألهنم ال جيرؤون على حتدي رأي املرجعية بصورة علنية.
هناك إشــارات خفية حــول وجــود خالفات بي كبار رجــال الدين أنفسهم حــول قضية الوحدة 
الوطنية العراقية40، فبعضهم على استعداد لقبول شكل أكثر مرونة للفيدرالية العرقية -الطائفية من أجل 
محاية مصاحل الطائفة الشيعية يف العراق-؛ ودفع هذا التحّول يف الرأي “الغضب” من الفظائع اليت تنهال 
على الشيعة يف العراق من قبل الدولة اإلسالمية واملتطرفي الّسنة، ولكن النتيجة هي نفسها فعلياً، وهي 
ختفيف حدة املعارضة إلعادة التفاوض بشأن اإلطار السياسي الداخلي يف العراق )ويف بعض احلاالت، 

التشجيع اإلجيايب هلذا التغيري(.
علناً،  املوقف  هــذا  يتبىن  السيستاين  إذا كــان  السائدة، والسيما  املرجعية  ذلــك وجهة  إذا أصبح 
فمن املرجح أن يعرض الطائفة الشيعية يف بغداد واحملافظات ذات األغلبية الشيعية يف اجلنوب للسياسة 
الضيقة اليت من شأهنا أن جتعل احلكومة االحتادية أكثَر حزماً يف التعامل مع األكــراد، ومع رفع القيود 

39. مقابلة شخصية مع ممثل السيستاين، نيسان 2005.
40. قابلة شخصية مع املسؤولي العراقيي مع عالقات وثيقة مع النجف.
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الدينية، والــرأي اخلاص الذي جيمع الزعماء الشيعة هو أن العراق أفضل حااًل من دون شراكة حكومة 
إقليم كردستان غري املبال، هذا التغيري ميكن أن يسبب العديد من اخلالفات اليت تشتد يف الوقت احلايل، 
مبا يف ذلك النزاعات حول اإلدارة والسيطرة اإلقليمية يف قطاع النفط العراقي؛ األمر الذي ميهد الطريق 
ملدة تصادمية بنحٍو أكرب حول السياسة الداخلية يف البالد، إذ ستضغط بغداد -أو على األقل األحزاب 

اإلسالمية الشيعية اليت هتيمن على احلكومة– على جدول أعماله بنحٍو أكرب مما سبق.

النظر يف خيارات جديدة لتقاسم السلطة:
تشري هذه التغريات -يف هناية املطاف- إىل ضرورة معاجلة شعور النقص الذي يؤدي إىل تآكل 
النسيج العراقي املتماسك ويقلل من فعالية الدولة العراقية: وهو الفشل يف حل اخلالفات حول الفدرالية 

وتقاسم السلطة، واليت يعدُّها كل من حكومة إقليم كردستان واحلكومة االحتادية أسئلة وجودية. 
إن عدم وجود حل هلذه القضية قد منع قدرة احلكومة االحتادية للتوصُّل إىل تسوية مع حكومة 
إقليم كردستان حول إدارة ثروة العراق النفطية على املدى البعيد اليت من شأهنا أن تسمح لكال اجلانبي 
بتعظيم العوائد املالية من القطاع النفطي، وعلى مدى السنوات )13( املاضية أصبح واضحاً أن القيادة 
الكردية الرئيسة -والسيما أعضاء احلزب الدميقراطي الكردستاين بقيادة مسعود بارزاين- متناقضة، ويف 
العراقية؛ ونتيجة لذلك فإنه من  الــدولــة  املتبقي مــن  فــعــال- اجلــزء  تــعــارض -وبنحٍو  كثري مــن احلـــاالت 
املستحيل حل النزاعات حول السلطة املختصة واإلدارة املستقلة لقطاع النفط )وغريها( من طريق اآلليات 

التشريعية العملية. 
إن احلاجة إىل هذا االتفاق السياسي الشامل أصبح أكثر إحلاحاً مع مرور الوقت، وأدت اخلالفات 
السياسية العميقة وتضاعف غموض الدستور وما يرتبط به من الرؤى الفيدرالية املتنافسة إىل تقويض أسس 
الدولة العراقية ومتاسكها، جنباً إىل جنب مع التهميش، ويف بعض األحيان أدى االنسحاب من الدوائر 
االنتخابية الرئيسة من العملية السياسية -مبا يف ذلك حكومة إقليم كردستان يف كثري من النواحي- إىل 
وجود حكومة احتادية معقدة وجملس تشريعي غري قادر على مترير قواني مهمة. وبعدم معاجلة املسائل 
األساسية املتعلقة بكيفية تقاسم السلطة يف العراق فإن القادة العراقيي تسببوا بزيادة خطر حدوث اهنيار 
سياسي داخلي وجتزئة عنيفة على أساس اخلطوط العرقية الطائفية، وإذا مضت أربيل قدماً يف هتديدها 
تفاقم  من  ويزيد  االستقرار،  زعزعة  إىل  سيؤدي  فإنه  القريب،  املستقبل  يف  االستقالل  على  بالتصويت 

التوترات حول السيادة املركزية، اليت من شأهنا أن تسبب آثاراً ضارًة على قطاع النفط.
      إن ما يطلبه الوضع السياسي يف العراق هو وجود اتفاق سياسي جديد بي حكومة إقليم 
كردستان واحلكومة االحتادية كجزء من صفقة واسعة تشمل مجيع الطوائف العراقية الرئيسة - الشيعية 
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والكردية والسنية، اليت تنشئ إطاراً واضحاً طويل املدى لتقاسم السلطة واملدونة يف التعديالت الدستورية، 
وترتكز إىل جمموعة من التشريعات املواتية. وكجزء من هذه العملية فإن كاّلً من  بغداد وأربيل حباجة الختاذ 
قرار ملرة واحدة ومستمر إىل األبد حول ما إذا ستكون العالقة بينهما شكاًل من أشكال التعايش السياسي 
واالقتصادي يف دولة موحدة )وإذا كان األمر كذلك، حتت أي شروط؟(، أو ما إذا كانا سيتفاوضان حول 
فصل إقليم كردستان عن احلكومة الفيدرالية، وفضاًل عن ذلك فإن هذه الصفقة ستحتاج إىل أن تستند 
إىل التوافق والرتاضي من اجلانبي، بداًل من اإلصرار على أن يكون هناك توافق مشرتك حول القضايا كافة، 
وهو ما أتاح من الناحية العملية لكل من احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان احلفاظ على املواقف 

السياسية املتطرفة اليت ال تنضب.
لقد تغريت املعادلة السياسية يف العراق على مدى السنوات 13 املاضية، إذنْ إن أولوية احلكومة 
االحتــاديــة يف تكوين دولــة شديدة املركزية مل تعد صاحلة، وال متثل احلقائق املــوجــودة على أرض الواقع، 
ويف الوقت نفسه جيب أن تكون الرتتيبات اجلديدة اليت تنظم تقاسم السلطة مقبولًة للجميع. وما هو 
مطلوب اآلن هو إعادة تأهيل شامل للدولة العراقية، مبا يف ذلك إصالح الدستور بشكل كامل، واستعادة 
املؤسسات العاملة على نطاق وطين، وتنفيذ سيادة القانون. ومن الواضح أن الصيغة النهائية جيب أن 
تكون مقبولة لدى حكومة إقليم كردستان، وسيتطلب ذلك وجود سلطات تنفيذية حقيقية يف حكومة 

بغداد، وهو ما تطالب به معظم الفصائل غري الكردية. 
إن اإلتفاق النهائي ال ميكن أن يكون على حساب أحد األطراف، وال ميكن أن يفرض من قبل أي 
منها، وجيب أن يكون االتفاق ذا فائدة جلميع األطراف ويليب يف النهاية املطالب املالية والسياسية األساسية 
لكل من احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان، وحيمي املصاحل األساسية، وال يسبب عواقب سلبية 
على قدرة احلكومة االحتادية أو حكومة إقليم كردستان باحلكم بفعالية لألراضي اخلاضعة لسيطرهتما، ومن 
الناحية املثالية فإن هذه الرتتيبات تعزز -أيضًا- من النظام املايل الوطين واالقتصادي، وذلك من طريق حل 

القضايا املتعلقة بالسلطة املختصة على قطاع النفط، واملعايري واآلليات القانونية لتقاسم اإليرادات.

االستقالل:
يعد االنفصال الرسي حلكومة إقليم كردستان أحد اخليارات إذ يبدو سبب جهود أربيل لضمان 
الرقابة املستقلة على عائدات قطاع النفط وتصديره يف املنطقة على مدى السنوات 13 املاضية هو الرغبة 
للفصل السياسي. مل خُيــِف العديد  بــغــداد41؛ وبالتايل سيكون أســاســاً  املــايل عن  يف ضمان االستقالل 

41. يقول وزير النفط: كردستان العراق على مقربة من االستقالل االقتصادي،  كيف جتاوزت كردستان بغداد وبيع النفط يف 
األسواق العاملية، رويرتز، 17 تشرين الثاين 2015.

 http://www.reuters.com/article/us-iraq-kurdistan-oil-idUSKCN0T61HH20151117. 
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من كبار القيادات الكردية -والسيما التابعي للحزب الدميقراطي الكردستاين- رغبتهم يف إنشاء دولة 
كردية مستقلة، وأشارت التصرحيات األخرية ملسؤويل احلزب الدميقراطي الكردستاين -مبا يف ذلك مسعود 
بارزاين- إىل أن الدولة العراقية هي مشروع تأرخيي فاشل ينبغي أال يتكرر مررة أخرى، وهذه التصرحيات 
متثل قناعة خاصة هلؤالء املسؤولي42، ويبدو أن قادة احلزب الدميقراطي الكردستاين يرون يف ظل الظروف 
احمللية الراهنة يف العراق -وتلك السائدة إقليميًا– أن هناك فرصة تأرخيية لتحقيق حلم االستقالل الذي 
طال أمده، ويبدو كذلك أن خطاب احلزب الدميقراطي الكردستاين هو أقل قبواًل للمفاوضات املستقبلية 
مع بغداد بشأن ترتيبات تقاسم السلطة اجلديدة، أو هو عالمة على اخلالف الداخلي يف كردستان، كما 
أكد بعض النقاد43. وال ترغب مجاعات مهمة من القيادة الكردية -مبا يف ذلك اجلماعات اليت هتيمن 
القطاع  العراق، وكما أظهرت سياساهتم يف  من  بأن تكوَن جــزءاً  إقليم كردستان-  على حكومة  حالياً 

النفطي.
إن استمرار أربيل يف املضي قدماً يف االستفتاء الكردي حول االستقالل الذي سيكون مؤشراً مهماً 
على مدى جدية اقرتاح االنفصال، فحىت لو حتقق ذلك وكان التصويت لصاحل االنفصال -وهو أمر ال 
مفر منه-44، فإن عملية نقل السلطة بشكل سليم سيفرض على حكومة إقليم كردستان التفاوض على 
شروط االنفصال عن العراق، وكذلك ضمان اإلذعــان والدعم اإلقليمي والــدويل. إن ادعــاءات حكومة 
إقليم كردستان بأن التغيريات يف السيطرة على األرض منذ بدء هجوم داعش يف عام 2014 قد خلقت 
حقائق ثابتة على األرض يف املناطق املتنازع عليها، فعلى سبيل املثال تنكر حكومة اإلقليم احلاجة إىل 
التفاوض بشأن احلدود وأوضاع السكان احلاليي يف املناطق املختلطة كجزء من أي عالقة مستقرة وطويلة 
األجل مع بقية أجزاء العراق، وباملثل فإن الرتتيبات القانونية واملالية اجلديدة -مبا يف ذلك كيفية التعامل 
مع االلتزامات احلالية مع املستثمرين األجانب- ستحتاح إىل أن يتم االتفاق عليها، وقد اجتهت حكومة 
إقليم كردستان -حىت اآلن- إىل سن تشريعات مستقلة حينها ال تتناسب وترتيبات بغداد مع األهداف 
الكردية، وستكون مفاوضات االنفصال أكثر تعقيداً، وإن إهناء العالقات اليت ربطت كردستان بالعراق 

ملدة قرن تقريباً سوف تتطلب هنجاً علمياً أكرب.
»املونيتور، 2 متوز 2015.  اإلرهايب،  داعش  تنظيم  يساعد على هزمية  أن  الكردي من شأنه  االستقالل  بارزاين:  42. مسرور 
»بارزاين: الوقت قد حان لالستفتاء. االستقالل الكردي جيلب السالم للمنطقة »روداو، 2 شباط 2016. بارزاين: كردستان جاهزة 

من أجل االستقالل  روداو، 23 آيار 2016.
43. انظر، على سبيل املثال، دينيس ناتايل، »طريق مسدود، وليس بناء الدولة، لكردستان العراق،« احلرب القانونية، 1 تشربن 

الثاين 2015،
 https://www.lawfareblog.com/stalemate-not-statehood-iraqi-kurdistan. 

44. يف استفتاء غري ملزم حول االستقالل يف عام 2005، 98.8٪ ما يقرب من 2 مليون ناخب أدلوا بأصواهتم لصاحل االنفصال. 
انظر سيث فرانتزمان. » 2016: السنة اليت ستنفصل فيه كردستان أخرياً عن العراق« املصلحة الوطنية، 26 شباط 2016.
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إن السؤال الرئيس هو: هل وجود دولة كردية مستقلة ستكون قابلة لالستمرار من الناحية املالية يف 
ظل الظروف الراهنة بعد أن عزلت نفسها من أموال احلكومة االحتادية وإمكانية احلصول على االقرتاض 
واالحتياطيات الدولية على مدى السنوات الثالث املاضية؟ إن حكومة إقليم كردستان قد بينت األسس 
املالية الضعيفة وانعدام االستدامة يف االقتصاد السياسي القائم على احملسوبية يف املنطقة، إذ إن االنفصال 
سيسمح ألربيل بالتفاوض مباشرة مع املقرضي الدوليي واجلهات املاحنة، ولكن تكلفة ذلك االقرتاض من 
املرجح أن تكون كبرية، نظراً لكثرة استدانة احلكومة اإلقليمية بالفعل45، وهنجها فيما خيص بالتخلف عن 

الدفع وإعادة التفاوض حول الديون والسيما يف قطاع النفط.
ويف الواقع، فإن قطاع النفط أثبت أنه ليس الوسيلة حنو االستقاللية، إذ قوض هذا القطاع املوارد 
املالية حلكومة إقليم كردستان من خالل خلق الوهم للقادة األكــراد بأن احلكومة اإلقليمية من املمكن 
أن تكون مستقلة مالياً من دون االعتماد على حتويالت العائدات من بغداد، ومت بناء خطوط أنابيب 
لنقل النفط، وعقدوا صفقات للتصدير؛ األمر الذي سح لنموا مبيعات النفط اخلام بنحٍو مستقل، ولكن 
محلة احلصول على احلكم الذايت يف هذا القطاع كلفت حكومة إقليم كردستان غالياً من حيث العائدات 

املفقودة؛ رجع ذلك جزئياً إىل احلاجة لبيع نفطها بسعر خمفض، وإىل التباطؤ يف استثمار رأس املال.
ومــن الواضح أن إجيــاد حل ملسألة االستقالل يف كردستان من شأنه أن يساعد على التخلص 
من احلاجة ملنح ختفيضات على صادرات النفط اخلام بسبب الدوافع السياسية، ولكن كدولة حماطة غري 
ساحلية، فإن دولة كردستان املستقلة ستظل عرضة لضغوط سياسية من دول العبور -والسيما تركيا- 
الذين أوضحوا أهنم يرون كردستان بصفتها مصدر لواردات الطاقة الرخيصة، وعلى وفق ذلك فمن املرجح 
أهنم سيتفاوضون وبشدة حول عمليات النقل واملبيعات؛ األمر الذي سيكون له تأثرٌي سليٌب على صايف 

عائدات النفط احلكومية، ومن املرجح أن يتم نقلها بعض من تلك الكلفة إىل املستثمرين.
إن املخاطر تشري إىل وجود حتٍد أكرب لدولة كردستان املستقلة وهي تأمي االستثمار املستمر يف 
قطاع النفط ولن ترتك الشركات املوارد النفطية ببساطة، ولكن شروط األجور املتفق عليها يف العقود حالياً 
أثبتت أنه من الصعب جداً -إن مل يكن من املستحيل- على حكومة إقليم كردستان االلتزام هبا، ولن 
يغرّي االستقالل هذه الظروف بنحٍو كبري، إذ إن الدولة ستظل تعتمد مالياً على عائدات النفط لتمويل 
ميزانيتها على املدى املتوسط؛ وبالتايل فإن أسعار وحجم الصادرات عليها أن ترتفع بشكل ملحوظ كي 
تغرّي جمرى العجز املايل احلايل، حىت لو كان من املمكن تنفيذ إصالحات ضخمة يف القطاع العام )وهي 
سياسة من الصعب تنفيذها ألسباب سياسية(؛ ومن املرجح أن يضطر اإلقليم إىل إعادة التفاوض حول 
أمور عديدة يف العقد مع املستثمرين من أجل احلصول الدولة على حصة أكرب من عائدات النفط وبالتايل 

45. أزمة الديون تفضح عيوب يف اقتصاد كردستان »الشرق األوسط العي«، 24 شباط 2016.
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استقرار دخل دولة كردستان املستقلة.
إن قــدرة الشركات األجانبية على حتقيق الدخل من استثماراهتم على وفق شــروط العقد املتفق 
عليه من شأنه أن يتحسن يف ظل هذه الظروف )إذ ستكون الدولة الكردية قادرة على دفع ما تدين به 
للمستثمرين على وفق العقد(؛ ولكن الشروط املعدلة يف العقود متنح للمستثمرين أجوراً أقل، وبذلك هي 

ستقوض من جاذبية االستثمار يف الدولة اجلديدة.

الكونفيدرالية:
تشري التجربة إىل أنه طاملا أن املشاعر السياسية تتفوق على الواقع املايل، فإن هذه املخاطر قد 
ال تردع بسهولة أولئك الذين يقودون حكومة إقليم كردستان حالياً من االستمرار يف سعيهم من أجل 
االستقالل؛ ومع ذلك فقد كانوا حريصي على تقدمي االنفصال كأحد اخليارات من أجل حل النزاع حول 
تقاسم السلطة مع احلكومة االحتادية، وقد اقرتح دعاة احلزب الدميقراطي الكردستاين األكثر تأييداً حنو 
االستقالل أهنم سوف يرضخون يف هذه األثناء إىل هيكل الدولة العراقية الال مركزية، اليت من شأهنا أن 

تؤول إىل توفري صالحيات واسعة للحكومات اإلقليمية يف مجيع أحناء البالد على حساب بغداد.46
إن نوعاً جديداً من اهليكلية الالمركزي يقدم معىًن للسياسة العملية بالنسبة للقيادات الكردية على 
املدى القصري، فأواًل: إنه مينع من احلاجة إىل اختاذ قرار متسرع حول االنفصال، ومواجهة الشكوك املالية 
والسياسية اليت من شأهنا أن تصاحب ذلك، بينما يف الوقت نفسه يقدم فوائد أكرب للحزب الدميقراطي 
الكردستاين من فوائد سعيهم حنو االستقالل. وثانياً: إن هذا النهج حياذي بنحٍو كبري وجهات نظر األكراد 
غري املنتمي إىل احلزب الدميقراطي الكردستاين يف كردستان، الذين لديهم حتفظات بشأن االنفصال يف 
هذا الوقت، وقد تباحث كل من االحتاد الوطين الكردستاين وحركة التغيري بشكل مستقل ومشرتك لصاحل 
مالية، ولكن خيشى  الرسية مع احلكومة االحتــاديــة، ويعود ذلــك جزئياً ألسباب  العالقات  اإلبقاء على 
الطرفان من أن احلركة حنو االستقالل هي جزء من لعبة القوة للحزب الدميقراطي الكردستاين للحصول 
تزايدت االنشقاقات بي احلزب  السياسية واالقتصادية طويلة األمــد يف كردستان، وبينما  السلطة  على 
الدميقراطي الكردستاين ومنافسيه الكرد على مدى الثمانية عشر شهراً املاضية، أصبحت االختالفات يف 
الرأي حول االستقالل أكثر وضوحاً. ثالثاً: من املرجح أن حتصل مبادرة الدولة العراقية الال مركزية على 
تأييد كبري من خمتلف اجملتمعات العراقية كذلك، وفضاًل عن حكومة إقليم كردستان فإن هناك مجاعات 
أخرى تطالب باحلصول على أمنوذج خمتلف لتقاسم السلطة يف العراق، إذ يرى بعض زعماء السنة بأن 
46. »يقول مسرور بارزاين: إن العراق بعد الدولة اإلسالمية أن يصبح« دولة كونفدرالية أو وجود انفصال كامل»16 حزيران 2016، 
http://ekurd.net/barzani-iraq-confederation-2016-06-16 
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محاية مصاحلهم ال ميكن أن يتم إاّل يف ظل وجود احلكم الذايت، وأن ضعف احلكومة االحتادية، وسوء 
اإلدارة، والضغط على اإليرادات الناجم عن اخنفاض أسعار النفط قد دفعت قادة حمافظات وسط وجنوب 

العراق إىل الدعوة حنو انتقال السلطة.
إن جتزئة الوضع السياسي، واملطالب املتنافسة من خمتلف الطوائف، وتراجع قدرة احلكومة االحتادية 
يف فرض سلطتها على املستوى الوطين يف مواجهة األزمات املالية واألمنية تشري إىل أن ترتيبات تقاسم 
السلطة احلالية يف العراق هو أمر غري مستدام على املدى املتوسط، إذ قامت  األزمة األمنية احلالية بصرف 
االنتباه عن اجلدل الدائر منذ مدة طويلة حول ترتيبات الالمركزية املثلى هلذا البلد، ولكن من الواضح 
ستكون هناك حاجة لصيغة جديدة، والسيما حي التخلص من تنظيم داعش اإلرهايب يف مشال غرب 

العراق؛ وبالتايل طرح االنشقاقات الكامنة يف السياسة العراقية مرة أخرى.
النظام  فإن على  املتنافسة من خمتلف الطوائف، وطنياً وحملياً  العراق واملطالب  وبالنظر إىل واقع 
اجلديد لتقاسم السلطة أن يكون معقداً ومتعدد األوجه، وأن ينطوي على مستويات خمتلفة من الال مركزية 
إذا كان ذلك لتوفري أساس دائم التفاق سياسي جديد، وقد أظهرت الثالث عشر عاماً املاضية وبوضوح 
أنه ليس هناك أمنوذج واحد يناسب اجلميع الذي من املمكن أن يكون مبنزلة أساس للتوصل إىل اتفاق 
سياسي، وبداًل من ذلك فإن التطلعات املختلفة للفصائل املتنافسة قد تكون حباجة إىل أن يقدم هلم نظام 

مزدوج يعاجل التطلعات الرئيسة ملختلف الطوائف.
من وجهة نظر حكومة إقليم كردستان -أو على األقل احلزب الدميقراطي الكردستاين الذي يهيمن 
الشؤون  السياسة حــول  الكبرية وسلطة صنع  الــقــرارات  فيه  تــؤول  الــذي  الكونفدرايل  النظام  فــإن  عليه- 
السياسية واملالية إىل اجلهات الفردية املكونة للدولة ميثل احلد األدىن من احلكم الذايت اليت تقبل به47. ومثل 
بغداد فإن أربيل عازمة على التخلي عن أقل قدر من االستقالل الذي تتمتع به يف الوقت احلاضر، ومن 
أجل أن تعمل عملية اإلنفصال داخل دولة كونفدرالية موحدة بشكل صحيح على املدى املتوسط، فإن 
قيادة حكومة إقليم كردستان سوف حتتاج إىل النظر يف بعض التنازالت املهمة، واألهم من ذلك أنه من 
املرجح أن بغداد )أو املنطقة أو املناطق العربية( ستطالب حكومة إقليم كردستان بأن حتد من استقالهلا 
فيما خيص صنع القرار حول الشؤون املالية والدفاع والنفط وذلك إذا كانت حكومة إقليم كردستان تريد أن 
تستفيد مالياً من احلصول على اإليرادات الناجتة من خارج إقليم كردستان، وقد أوضحت بغداد مراراً أهنا 
لن تتحمل أي التزامات اإلنفاق لكردستان من دون حصوهلا على مستوى أعلى من النفوذ والتنسيق حول 
صنع القرار، وهذا اإلصرار من املرجح أن تكون اإلدارة اإلقليمية العربية رددته يف اتفاق كونفدرايل، وكما 
أظهرت السنوات القليلة املاضية، فإن سياسة حكومة إقليم كردستان اليت تصر على أهنا إقليم مستقل، ويف 

47. املرجع نفسه.
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الوقت نفسه تتوقع أن تتحمل احلكومة االحتادية -وبعبارة اخرى: بقية العراق-  جزءاً من األعباء املالية 
اليت من شأهنا أن حتافظ على احلكم الذايت لإلقليم، تعد لعنة لكثري من القادة العراقيي العرب. ويستطيع 
املسؤولون االكراد أن يصروا على كل ما يرغبون به، وذلك على وفق تفسرياهتم القانونية للدستور، فهي 
ضمن حقوقهم لتويل السلطة املختصة على سياسات الدفاع والنفط، ولكن اللغة املستخدمة يف الدستور 
-واملعىن املقصود– تعد نقطة اخلالف، وهي حباجة إىل مراجعة إذا مت تأسيس دولة كونفدرالية، واألهم 
من ذلك -من الناحية العملية- فإن اإلدارات خارج كردستان ستسيطر على جتمع اإليرادات اخلاصة هبا، 

وسيكون هلا حافز سياسي ضئيل للرضوخ للمطالب الكردية.
ومما تقدم سيكون من الصعب تكوين اتفاق قابٍل للتطبيق حول ما ميكن أن تقدمه مناطق السيادة 
خارج كردستان ألربيل، ومييل النقاش إىل أن صياغة االتفاق من قبل القيادات الكردية يف الوقت احلاضر 
جيب أن تكون فيها تنازالت ثنائية كي تتوافق مع مصاحل العراقيي خارج إقليم كردستان )الذين قد يرغبون أو 
ِه طريقة  ال يرغبون أن يتم متثيلهم من قبل احلكومة يف بغداد(، وكذلك فإن النقاش جيب أن تعاد صياغته ِبَعدِّ
للتفاوض بي القادة العرب واألكراد للتوصل إىل توافق حول سلطة السيادية للحكومة الكونفدرالية اجلديدة 

اليت ستكون السلطة العليا واليت ستضم وبشكل فّعال إدارتي إقليميتي أو أكثر واملتمتعة باحلكم الذايت.
إن الرتكيبات الكردية الرسية هليكل كونفدرايل متيل إىل التأكيد على ضرورة جعل احلكومة االحتادية 
يف بغداد جمرد مركز للتوزيع، وفرض احلدود على الرقابة املالية -والسيما اإلنفاق- وسيطرة على األمن، 
وغريها من السلطات املتعلقة بالسيادة، بينما العراقيون العرب يف اهليكل الكونفدرايل اجلديد من املرجح 
أن يتساءلوا عن سبب مجع معظم عائدات النفط وتقاسها مع حكومة إقليم كردستان، ما مل يكن هناك 
تقاسم ثنائي للسلطة يف اجملاالت املالية واألمنية الرئيسة، وبعبارة أخرى: كي تكون الكونفيدرالية مغرية 

للعراقيي العرب، سيكون على أربيل تقدمي بعض اإلغراءات املادية من حيث اختاذ القرار املشرتك.

إنشاء اتفاقية جديدة لقطاعي النفط والغاز:
بينما ثبت مــراراً وتكراراً ومنذ عام 2013 أن آليات إدارة وتقاسم عائدات النفط لن تكون نقطة 
انطالق لتسوية سياسية أوسع بي حكومة إقليم كردستان واحلكومة االحتادية، إال أن هذه األمور ستكون حجر 
األساس ألية صفقة كونفدرالية مستدامة؛ إذ إن إنشاء مؤسسات وأطر قانونية ومالية قابلة للتطبيق -والسيما 
أن هذين اجملالي الذين يوازيان مصاحل الكيانات العربية والكردية سيكونان حاسي بالنسبة الستمرارية الدولة 
اجلديدة ذات السيادة- سوف تكون هناك حاجة ملزيج من )صنع القرار( السياسي واالستقالل اإلداري الذي 

يوفر الشعور باألمن إىل الكيانات الفرعية مع التشجيع على البقاء حتت راية موحدة.
ويف قطاع النفط، فإن احلفاظ على بعض اهلياكل والعمليات املؤسسية اليت مت إنشاؤها من احملتمل 
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أن تكون شرطاً ال غىًن عنه، فعلى سبيل املثال، أوضحت حكومة إقليم كردستان أهنا لن تتخلى عن إدارة 
قطاع النفط حتت أي ظرف من الظروف اليت كانت حصرية وحتت سيطرة بغداد ملدة عشر سنوات تقريبا، 
ومع ذلك فإن التنسيق واملواءمة حول احلصول على الرتاخيص قد تستفيد مما تقوم به حمافظات النفط 
)العربية والكردية( املتنافسة يف الوقت الذي تسعى فيه شركات النفط العاملية للحصول على فرص جديدة.
إن ختفيف حدة هذا التنافس وتعزيز التخطيط االسرتاتيجي املشرتك بي البلدين قد يتطلب وجود 
تقارب أكرب لشروط العقد، وهو األمر الذي من احملتمل أن يقدم منافع أكرب حلكومة إقليم كردستان مما 
مت تقدميه للمناطق اخلاضعة لسلطة بغداد حالياً، وإن الشروط احلالية اليت تقدمها أربيل قد تكون جذابة 
على الورق، إال أهنا أثبتت عدم قابليتها على االستمرار من الناحية العملية؛ ألن احلكومة اإلقليمية قد 
ختلفت بنحٍو منتظم على سداد التزاماهتا يف اآلونة األخرية، إذ إن حكومة إقليم كردستان غري قادرة على 
حتمل الشروط التعاقدية، وترفض بغداد استكمال االلتزامات الكردية للمستثمرين على عقود مل تشرف 
أو توافق عليها احلكومة االحتادية، واالتفاق الكونفدرايل الذي يراجع الشروط الكردية قد يقدم حاًل مالياً 

عملياً على خالف املشكلة السياسية املستعصية. 
ومع ذلك، فإن اجملاالت الرئيسة اليت حتتاج إىل أن يتم االتفاق على آلياهتا اجلديدة هي مبيعات 
النفط وتوزيع العائدات، اليت ال تزال تشكل جوهر النزاع املايل بي احلكومة االحتادية واحلكومات اإلقليمية، 
ومرة أخرى سوف تكون هناك حاجة للمسة بارعة لضمان بناء الثقة يف وقت مبكر، ولكن املفتاح سيتم 
بشفافية مطلقة لضمان أن مجيع األطراف تدرك متاماً كمية اإليرادات قبل اختاذ قرار بشأن كيفية تقسيمه، 
وأن النظام احلايل الذي تفضله أربيل هو أن يتم بيع نفطها بنحٍو مستقل وعلى بغداد أن تعوض أي نقص 
يف اإليرادات وذلك يف إطار امليزانية االحتادية، وال ميكن حلكومة إقليم كردستان أن تعمل على ذلك إالاَّ إذا 
كان هناك مراجعة كاملة للمبيعات وحتصيل اإليرادات، األهم من ذلك هو أهنا سوف حتتاج إىل الكشف 
عن سعر العائد الصايف احلقيقي اليت تستقبلها خزينة احلكومة اإلقليمية لصادرات اخلام، ومن دون هذا 
الرقم سيكون من املستحيل حساب الدخل القومي احلقيقي، وأن انعدام الشفافية تعزز عدم ثقة بغداد يف 

أربيل وترددها يف حتمل جزء من التزامات قطاع النفط والغاز حلكومة إقليم كردستان.
إذا كانت الكونفدرالية هي اهلدف، فإن أفضل نظام لكال اجلانبي أن يتم التدقيق بنحٍو مستقل من 
خالل شركة تسويق مسامهة اليت يتم متثيلها بصورة كاملة من قبل مسؤولي من احلكومات اإلقليمية، وهذا 
من شأنه أن يسمح للعراق -ككيان موحد كونفدرايل- لبيع نفطه بطريقة منسقة هبدف تعظيم إاليرادات 
الوطنية -بدال من جمرد إنشاء األسواق بأي مثن- وهو النهج املتبع يف أربيل، ويف الوقت نفسه فإن توزيع الدخل 
سوف يتقرر من قبل امليزانية االحتادية، اليت يتم املوافقة عليها سنوياً من قبل كال اجلانبي، وأن كيفية إنفاق هذه 
األموال ستحدد من قبل السلطة املختصة يف الوزارات املالية اإلقليمية، إاّل أن اإلدارتي هلما اإلشراف الكامل 
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-وسيطرة مشرتكة- على تدفقات اإليرادات، وأن صيغة البيع وتوزيع اإليرادات تسمح للوضع املايل بأن يكون 
أكرب من جمموع أجزائه احلالية، وخلق حافز لتعاون سياسي بي اإلدارات، ويف هناية املطاف سوف حتتاج كل 
هذه اآلليات والرتتيبات إىل أن تكون منصوصاً عليها يف التشريعات اجلديدة للنفط والغاز وتقاسم العائدات، 
وأن يتم التفاوض واالتفاق عليها من قبل مجيع االطراف االحتادية يف البالد، ولكن هذه املهمة لن تكون سهلة، 
إذ إن فك التشابكات ومواءمة األطر التعاقدية احلالية سوف تستغرق وقتاً طوياًل ويتطلب موافقة األطراف 
اخلارجية، مبا يف ذلك املستثمرون األجانب يف العراق، ومع ذلك -على افرتاض أن عوامل الكونفيدرالية متفق 
عليها ومت تفسريها مقدما- فإن املوافقة على أطر قانونية جديدة لتنظيم قطاع النفط والغاز وإدارة عائدات 
التصدير جيب أن تكون مهمة وواضحة بنحٍو أكرب مما كانت عليه حىت اآلن؛ ألن القضايا السياسية األكثر 

إحلاحاً سيكون قد مت حلها مسبقاً.

االستنتاجات:
الــعــراق هو  النفط والــغــاز يف  السلطة وإدارة قطاع  لتقاسم  اخلــيــارات آلليات بديلة  هــذا املخطط من 
خمطط سريع، وهو غري مصمم ليكون دراسة متعمقة لآلليات الدستورية والقانونية واملالية اليت حتتاج إىل أن يتم 
توضيحها، وفضاًل عن ذلك فإنه من الواضح وجود ترتيبات أخرى لتقاسم السلطة اليت ميكن اعتمادها لتسوية 

النزاع الكامن بي احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان.
ومــع ذلـــك، فــإن املخطط يــقــدم خــطــوطــاً عريضة حلــلــول سياسية ممكنة لــواحــدة مــن مشاكل الــعــراق 
املستعصية، اليت سامهت يف اهنيار تدرجيي للدولة منذ عام 2003، وأعاقت حل النزاع بي احلكومة االحتادية 

وحكومة إقليم كردستان على إدارة القطاع النفطي وتقاسم العائدات.
املواجهة،  بغداد وأربــيــل مستمرتي يف هنج  السلطة، جيعل كــاّلً من  لتقاسم  إن غياب صيغة جديدة 
وذلك حلماية الوصاية املستقلة على القطاع كوسيلة لدفع أجندات سياسية أوسع هلم، ويف حالة حكومة إقليم 
كردستان فهذا يعين توسيع سيطرهتا املستقلة على حساب األمنــوذج املركزي السائد، وذلــك يف املقام األول 
من طريق إنشاء املبيعات والتسويق، وخلق حقائق على األرض، ويف ظل هذه الظروف فمن املرجح أن يصبح 

موقف احلكومة االحتادية أكثَر صعوبة.
إن حقيقة انتهاج أربيل سياسة القطاع النفطي على الرغم من التكاليف السياسية واملالية الباهظة يف 
السنوات القليلة املاضية توضح تصميمها على محاية السلطة اليت تعتقد أنه حقها الدستوري، ولكنها تؤكد أيضاً 
مدى فشل النظام السياسي احلايل، واملدى الذي تتبعه الكتلة املهيمنة يف أربيل إلنشاء ما تأمل يف أن تكون 
يف هناية املطاف -حكماً ذاتيًا– مالياً وسياسياً، ويبدو أن قيادات حكومة إقليم كردستان متيل إىل االعتقاد 
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بأن تكلفة العائدات املفقودة، وتصاعد التوتر السياسي الكردي، وتناقص الدعم الشعيب أمٌر يستحق العناء.
الكردية  السياسة  على  رداً  متزايد  حنــو  على  بــغــداد  فرضتها  الــيت  اجلزائية  املالية  التدابري  أظــهــرت  وقــد 
كمؤشرات ضعيفة على إجبار حكومة إقليم كردستان إىل إعادة النظر يف اسرتاتيجيتها، وعلى النقيض فإن 
هذه التدابري قد أثرت بنحٍو أكرب على الثقة القليلة املتبادلة بي املدينتي، وجعلت أربيل أكثر تصميماً على 

املضي قدماً مبفردها. 
إن تشديد سياسة احلكومة االحتادية منذ 2014 يدل على أن بغداد أيضاً فقدت صربها مع حكومة 
إقليم كردستان وما يروه من تعمد انفصال أربيل من والية احلكومة االحتادية السيادية، وهذا دفع بدوره إىل إعادة 

النظر بي القادة الشيعة حول جممل العالقة مع أربيل.
من احملتمل أن خيلق هذا التغيري فرصة للتفاوض على إطار تقاسم السلطة الذي سيستمر على املدى 
الطويل الذي يتوافق مع املتطلبات األساسية لكال اجلانبي يف حال اغتنم كل من اجلانبي تلك الفرصة، ولكن 
الكراهية املتبادلة، واالنشغال بالقضايا السياسية واألمنية األكثر إحلاحاً قد حال دون اجراء مفاوضات جادة 
حىت اآلن. ومع ذلك فإن األحداث اجلارية على أرض الواقع -والسيما حترير املوصل الذي طال انتظاره- قد 
تكون مبنزلة حافز إلجراء حمادثات تتناول اتفاقيات تقاسم السلطة، وإن اإلشــارات على أن هذه العملية قد 
تؤدي إىل وجود خالفات كبرية حول السيطرة على األراضي، واملسؤولية األمنية، والال مركزية هي واضحة بالفعل 
يف احلرب الكالمية على املستوى املنخفض بي بغداد وأربيل، وسوف تصبح هذه القضايا أكثر إحلاحاً بعد 
التحرير، اليت ستصاعد من حجم التوتر بي اجلانبي، ولكن إذا مت جتنب هذا الكره -ورمبا الصراعات العنيفة- 
ومتت معاجلته فإن قرار عالقة تقاسم السلطة احلالية واملواد الدستورية سيكون من املرجح أن يتم معاجلته إذ إنه 

يُعدُّ املصدر الرئيس للنزاع.
وهذا بدوره سيسمح للسلطة املختصة يف قطاع النفط والغاز وتقاسم العائدات بي بغداد وأربيل إىل 
أن يتم توضيحها ملرة واحــدة وأخــريه، وتوفري قدر أكرب من حتقيق االستقرار يف السياسات لكال احلكومتي، 
والسيما حلكومة إقليم كردستان. وعالوة على ذلك، فإن التوصل إىل اتفاق بشأن هذه القضايا من احملتمل أن 
يكون أسهل إذا كانت جزءاً من اتفاق سياسي أوسع؛ ألهنا سوف تعكس معايري أي اتفاق لتقاسم السلطة، 
ولن يتم اعتبار إدارة النفط والغاز بأهنا تؤثر على القضايا الوجودية، بل إن االتفاقيات ستقدم قرارات مسبقة 
حول التعايش السلمي املشرتك، ويف تلك املرحلة من املمكن أن تصاغ السياسات على وفق جمموعة خمتلفة 

من األولويات، استناداً إىل كيفية احلفاظ على اتفاق جديد بداًل من كيفية حتديده مسبقاً.
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 بعد كلمة بثت لزعيم جبهة النصرة سابقاً وتنظيم فتح الشام حالياً أيب حممد اجلوالين يف 28 متوز/
يوليو 2016 الذي أكد فيها فك االرتباط بالقوى اخلارجية وتغيري اسم جبهة النصرة واالبتعاد اسياً عن 
تنظيم القاعدة، وبقراءة متأنية خلطابه تكشف أنه مل يتحدث عن فك ارتباط كامل مع احلركة األم، وهي 
نفسها اليت سارعت بتقدمي قراءهتا اخلاصة عن اخلطاب الذي مل يكن دعوة لفك العالقة، وتغيري االسم ال 
يؤشر لتحّول حقيقي يف مسار احلركة، بل له عالقة باسرتاتيجية القاعدة اليت حاولت التعمية على دورها 

يف احلرب السورية.

لقد رأت قيادة التنظيم األم أن اإلطاحة باألسد وبناء نظام إسالمي بديل له حيتاج إىل صرب وتأن، 
ففي السنوات األوىل من احلرب قامت بزرع قيادات داخل النصرة وبقية احلركات املقاتلة من دون اإلعالن 
عن دور رسي؛ ألن جمرد احلديث علناً عن وجود يف سوريا يعين عدم القدرة على النمو، وعطل ظهور أيب 
بكر البغدادي خطط أمين الظواهري وقادته، ومع ذلك جنح اجلوالين يف تأكيد صورة عن تنظيمه كجماعة 
سورية ال عالقة هلا بتنظيم البغدادي، واستطاعت جبهة النصرة بناء قاعدة دعم شعيب ألهنا قاتلت نظام 
األسد؛ مما ُوّلدت خالفاً بي البغدادي واجلوالين اندلع يف نيسان/إبريل 2013؛ بسبب حماوالت البغدادي 
إلغاء النصرة وضمها يف كيانه الذي صار يعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا، ورفض اجلوالين 
األمر وأعلن -كما هو معروف- والءه للقاعدة األم اليت ردت وأرسلت قيادهتا البارزة للمساعدة يف إدارة 

التنظيم ومنهم أبو فراس السوري.

ويف النقاشات اليت حصلت واملراسالت بدا من تدخل الظواهري الحقاً حينما دعا البغدادي إىل 
االكتفاء بقيادة الفرع العراقي والتأكيد على استقاللية الفرع السوري نوعاً من التوبيخ ألخري، وعدم الرضى 
عن اجلوالين الذي كشف عن خطط القاعدة يف سوريا، وأدى اخلالف إىل تنافس كبري واقتتال بي الفرع 
السوري وتنظيم البغدادي، ووجدت القاعدة نفسها أمام حتدي العمل حتت الضوء بعد انكشاف اخلطط 

عودة تنظيم القاعدة وأفول تنظيم داعش

ديفيد روس*، توماس جاسلن*

*ديفيد روس، زميل أقدم يف مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات )FDD(، والرئيس التنفيذي لشركة االستشارات 
العاملية فالنس.

*توماس جاسلن، زميل أقدم يف قوات الدفاع عن الدميقراطية وحمرر أول يف جملة احلرب الطويلة.
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السرية حول الوجود اهلادئ، وعليه حاولت القاعدة إبعاد نفسها عن النصرة، وعلى الرغم من أهنا ال 
تتوقع شطب الواليات املتحدة لـجبهة النصرة من قائمة اجلماعات اإلرهابية إال أن تغيري االسم يعدُّ حماولة 

لتجريد الواليات املتحدة من مربر ضرب اجلماعة.

الواليات  رداَّ  أن  والسيما  هذا،  ولن حيصل  القاعدة  اسرتاتيجية  عن  للكشف  هناك ضرورة  إن 
املتحدة اتسم بالبطء على هتديد القاعدة أو فهم نواياها؛ ففي املاضي جتاهلت حتركات القاعدة العتقادها 
أن هذا التنظيم يقرتب من اهلزمية. وهناك خماطر من أن يؤدي هذا املوقف إىل بناء جبهة فتح الشام قوة 

هلا يف سوريا واحلصول على دعم خارجي.

إن املعركة على حلب حتمل يف ثناياها هتديداً كبرياً للواليات املتحدة، فاملعركة املستمرة على ثاين 
املدن السورية أدت إىل الوحدة بي فصيلي بارزين من فصائل املعارضة السورية هدفهما النهائي هزمية نظام 
بشار األسد، وما جيمعهما هو عدم حصوهلما على دعم مهم من الواليات املتحدة يف اجلهد املشرتك 
الذي قاما به لفك احلصار عن املناطق اليت تسيطر عليها املعارضة، واجلهود املشرتكة حلماية املدنيي من 
القصف العشوائي -الذي تقوم به طائرات نظام األسد والطريان الروسي وبعض الفصائل املقاتلة على 
االرض اليت تساعد على تشديد احلصار- قد تنجح؛ والسؤال األهم هو: هل سح حصار مدينة حلب 
الذي فكته املعارضة السورية بعودة العدو األلد إىل الواليات املتحدة؟ وهل تغيري جبهة النصرة اسها جلبهة 

فتح الشام ال يغرّي من حقيقتها كفرع للقاعدة يف سوريا؟

إن عدم حترك الواليات املتحدة قد يفتح الطريق أمام دولة إسالمية جديدة يف سوريا؛ والسبب 
القاعدة  الفراغ الذي حصل بسبب غياب أمريكا عن الساحة، وتقوم  القاعدة قام مبلء  هو أن تنظيم 
الصاعدة من جديد باستغالل النقاط اليت جتاهلتها أمريكا وتعمل على بناء طليعة دعم شعيب هلا تكون 
قادرة على إدارة التحّول يف اجملتمعات اليت طرد منها تنظيم داعش، وتُعدُّ سوريا مركز نشاطات القاعدة؛ 
وعليه فليس أمام الواليات املتحدة إال إعادة تكييف اسرتاتيجيتها يف سوريا والرتكيز على التهديد املقبل من 
تنظيم القاعدة وفرعه هناك، فحضور القاعدة يف سوريا مل يكن مقتصراً على الفرع الرسي له، أي: جبهة 
النصرة، فبعد اندالع احلرب األهلية عام 2011 قامت بإرسال عدد كبري من قادهتا البارزين واملخططي 
االسرتاتيجيي لإلشراف على طليعة يف داخل احلركة الثورية السورية، وأطلقت الواليات املتحدة على هؤالء 
السورية  الفصائل  النصرة بل ولقادة  لقيادة جبهة  النصح  تقدم  اليت مل  الناشطي اسم جمموعة خراسان 
األخرى، وهتدف القاعدة إىل بناء مجاعات متعاطفة مع مبادئها ويف الوقت نفسه جتذير فرعها الرسي 

وتطبيعه يف احلياة السورية.

وتتطلع القاعدة إىل تشكيل حاجز ضد أي تدخل أمريكي يدمر كل شبكتها، فحضورها يف أكثر 
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من مجاعة مينع من حدوث هذا السيناريو، وتضم الفصائل السورية اليوم مجاعات تتعامل معها الواليات 
املتحدة فضاًل عن جبهة فتح الشام -االسم اجلديد جلبهة النصرة- وأحرار الشام، وتتعاون كلها يف إطار 
جيش الفتح أو جيش حلب، فحركة أحرار الشام جتسد الطريقة اليت قام فيها تنظيم القاعدة ببناء جيوب 

تعاطف معه داخل الثورة السورية.

أحرار الشام هي “عقدة” يف شبكة القاعدة وقد حصلت على اعرتاف كوهنا من التيار الرئيس 
حلركات املعارضة السورية، وتعدُّ أكرب حركة حتظى بدعم ورعاية تنظيم القاعدة بعد جبهة فتح الشام، 
ومن اخلطأ القول إن إحرار الشام مل تستوعب يف فكرها كل مبادئ تنظيم القاعدة، وما يفرتضه عدد 
من املسؤولي األمريكيي أنه ميكن فصلها عن القاعدة وبالتايل دجمها يف سوريا املستقبل، وأهنا مستقلة 
عن تنظيم القاعدة، وأن هذه ال تتدخل يف البعد العمليايت هلا؛ وهلذا ميكن التعامل معها بطريقة منفصلة 
عن تنظيم القاعدة، فهذه الكهنات جمرد أضغاث أحالم؛ ألن املنّظر الرئيس ألحرار الشام هو أبو خالد 
السوري، احملارب الذي شارك يف اجلهاد األفغاين ضد السوفييت يف مثانينيات القرن املاضي، وتتلمذ على 
منّظر السلفية اجلهادية أيب مصعب السوري الذي أكد على أمهية تسامح القاعدة مع عدد من الالعبي 
داخل اجملتمع السوري، ومل ينته تأثري القاعدة على أحرار الشام مبقتله عام 2014 فقد توىل املهمة بعده 

رفاعي طه وعمل كمسؤول تنسيق بي أحرار الشام وجبهة النصرة.

القاعدة  تأثري  ويبدو  للحدود،  عابرة  أليديولوجية  حملية  عن صورة  يعرب  الشام  أحرار  نشاط  إن 
واضحاً يف حماولة أحرار الشام تغيرَي اهلوية الدينية للسوريي، وتدير احلركة سلسلة من حماكم الشريعة يف 

أحناء إدلب وتعمل بالتوازي مع جبهة النصرة اليت تفرض احلجاب على النساء وتقيد حرية التعبري.

إن هدف حركة أحرار الشام هو اإلطاحة بنظام بشار األسد واستبداله بدولة دينية، وهو حتول 
أساسي عن املطالب اليت دعا إليها املتظاهرون أواًل يف عام 2011 وهي الشروع بإصالحات دميقراطية، 
ومع ذلك تتعامل املعارضة السورية مع احلركة ِبعدِّها جزءاً من التيار الرئيس؛ نظراً للمسامهة الكبرية يف 
مواجهة تنظيم بشار األسد، مع أهنا تعمل على تقوية جبهة فتح الشام، وتقوم بتهئية الظروف النتصار 

األخرية.

وهبذه األدوار تكون حركة أحرار الشام صلة الوصل السورية مع احلركة اجلهادية السلفية العاملية، 
فهي ترى نفسها جزءاً من هذه احلركة وتعُد ما تقوم به يف سوريا استمراراً للجهاد الذي بدأه زعيم طالبان 
املال حممد عمر، وكما جبهة النصرة تستقبل أحرار الشام مقاتلي أجانب يف صفوفها وظهرت بشكل بارز 
يف الدعاية اليت تبثها جبهة النصرة اليت تدعو املسلمي للهجرة إىل سوريا، وتدعم أحرار الشام أهداف 
بعملية جوية على مواقع  املتحدة عام 2014  الواليات  للغرب ولذا قامت  القاعدة يف توجيه ضربات 
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للنصرة وأحرار الشام يف إدلب، وقال وزير العدل األمريكي يف حينها إريك هولدر إهنا استهدفت خلية 
كانت يف مرحلة التنفيذ، وحبسب هذا االفرتاض فإن الواليات املتحدة رصدت معلومات أمنية ربطت 
موقع  من جمموعة خراسان يف  إهنم  واشنطن  قالت  الذين  الناشطي  فوجود  الشام،  وأحرار  النصرة  بي 
يعود ألحرار الشام يعين أن القاعدة كانت واثقة من تعاون التنظيم مع أن أفرادها ال يدعمون العمليات 

العسكرية.

إن الدور املهم الذي أدته حركة أحرار الشام يف فك احلصار عن أكثر من 250.000 مدين يف 
حلب قّوى من مكانتها يف قلوب السكان املدنيي يف األحياء الشرقية من املدينة احملاصرة، ويرى البعض 
أن احلركة ستواصل بناء قاعدة دعم هلا وتعميق تعاوهنا مع حركات املعارضة األخرى، فضاًل عن توفري 
الدعم للمدنيي، وستكون يف موقع مناسب لزيادة تأثريها على إدارة مناطق املعارضة بالتعاون مع جبهة 

فتح الشام اليت تستفيد من فك احلصار.

مواجهة  وستحاول  رئيسة،  سوريا كقوة  نفِسها يف مشال  موضعَة  تركيا  حتاول  نفسه  الوقت  ويف 
األكراد وقوات سوريا الدميقراطية؛ وهبذا تستفيد أحرار الشام من احلملة الرتكية وشاركت يف العملية القريبة 
من الفرات، إال أهنا مل تعلن عن دورها حيث ساعد الطريان األمريكي يف البداية على حتفيز تركيا للمشاركة 

يف العملية.

إن أمريكا ستخسر احلرب ضد املتطرفي طاملا سحت لـجبهة فتح الشام وأحرار الشام بالظهور 
مبظهر املنتصر يف حلب؛ ألن أحرار الشام هي جزء من اسرتاتيجية القاعدة يف سوريا، وتشرتك يف أهداف 
القاعدة حول اجلهاد العاملي، وتعمل من خالل مدخلها الرباغمايت على توسيع أهداف القاعدة وبناء 
املسلحة  واجلماعات  للمدنيي  البديل  تقدمي  املتحدة  الواليات  على  وجيب  الشام،  يف  هلا  آمن  جيب 
املعارضة عن شبكة القاعدة يف سوريا، وعليها أيضاً العمل على منع نشوء شكل من اإلدارة القائمة على 
الشريعة يف املناطق اليت تسيطر عليها املعارضة السورية، ويف حال رفضت حركة أحرار الشام فك ارتباطها 
مع القاعدة وشبكتها السورية فيجب أن تكون هدفاً وهتديداً متساوياً كبقية اجلماعات اإلرهابية األخرى، 

وأن إقامة حتالف مع روسيا أو النظام لن يؤدي إال إىل زيادة انتصارات القاعدة.
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2016/9/22

ابتسم سي يو جوا حينما ُسِئل عن كيفية ردة فعل والديه إذا ما حصل على نتيجة اختبار متدنية، 
وقال: “أهلي ليسوا صارمي ولكن لديهم توقعات عالية مين، ال بد يل من التفوق بنحٍو جّيد يف دراسيت، 
هذا ما يتوقعونه مين”. يبلغ سي يو جوا من العمر 13 عاماً وهو تلميذ يف املدرسة األمريالية، وهي مدرسة 

ثانوية حكومية يف الضواحي الشمالية لسنغافورة وافتتحت يف عام 2002.

حتتل سنغافورة اليت يعيش فيها حوايل 5.5 مليون نسمة املراتب العليا بنحٍو روتيين يف املقارنات 
العاملية يف الرياضيات، وتضم أحد أكثر النظم التعليمية متيُّزاً يف العامل، ويف جدول دوري مبين على نتائج 
االختبارات من 76 بلداً اليت نشرهتا منظمة التعاون والتنمية يف شهر آيار من العام املاضي، وجاءت فيه 
سنغافورة يف املركز األول، تليها هونغ كونغ، وكوريا اجلنوبية، واليابان، وتايوان، عزز هذا التصنيف العاملي 
والعلوم-  الرياضيات  يف مواد  العمر 15 عاماً  يبلغون من  الذين  األطفال  اختبار قدرات  إىل  -املستند 
الشعور بأن األطفال الغربيي يتخلفون عن أقراهنم اآلسيويي، إذنْ كانت اململكة املتحدة يف املرتبة الـ20 

والواليات املتحدة يف املرتبة الـ28 يف اجلدول.

يقول رئيس برنامج تقييم التعليم يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أندرياس شاليشر خالل 
اجتماع وزراء تعليم العديد من الدول: حينما جاء دور سنغافورة يف الكالم خالل االجتماع “أنصت 
“األمنوذج  عناصر  تبين  على  العامل  أحناء  احلكومات يف مجيع  فقد سعت  إىل كالمه”،  بإنعام  اجلميع 
السنغافوري” واتباع نـُُهِجها اخلاصة يف تدريس الرياضيات والعلوم، وكان آخر هذه الدول هي اململكة 
تدريس  أسلوب  ستتبين  إجنلرتا  يف  االبتدائية  املدارس  نصف  أن  حزيران  أعلنت يف شهر  اليت  املتحدة، 
الرياضيات الذي يتم استخدامه يف سنغافورة، مع ختصيص ما يصل إىل 41 مليون جنيه إسرتليين لتمويل 
إعداد املعلمي وتوفري الكتب املدرسية اجلديدة على مدى أربع سنوات، ولكن ما خصائص نظام التعليم 
السنغافوري اليت متكن األطفال السنغافوريي من التفوق على أقراهنم الدوليي؟ وما مدى سهولة قيام الدول 

االخرى باسترياد النجاح السنغافوري؟

لماذا األطفال في سنغافورة جيدون جدًا في الرياضيات؟

جيفان فاسجار*

*   مراسل الفاينانشال تاميز يف سنغافورة وماليزيا.
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حتد سنغافورة -البقعة املكتظة بالسكان يف جنوب شرق آسيا- ماليزيا من الشمال وإندونيسيا 
من اجلنوب، وقد حصلت البالد -املصب التجاري الربيطاين سابقًا- على احلكم الذايت يف عام 1959 
وكانت جزءاً من االحتاد املاليزي ملدة وجيزة قبل أن تستقل متاماً يف عام 1965، والشعور السائد بأن 
أهلم اخلوف والكربياء  الوطنية، وهذا  النفسية  يف  ينظرون إىل سنغافورة بعي صغرية كان عميقاً  اجلريان 
لونج  الوزراء يل هسي  إذا قال رئيس  املاضي،  العام  العمال  أمام نشطاء يف عيد  يف خطاب حكومي 
للمواطني: “للبقاء على قيد احلياة، عليك أن تكون استثنائيًا”، حمذراً من االنصياع “للضغط املفروض 

عليهم الذي سيمثل هناية سنغافورة”.

يف كل صباح يتجمع تالميذ املدرسة األمريالية حتت رايات حتمل املعىن نفسه ببهرجة كالمية قليلة، 
إذ حتتوي إحدى الرايات على هذه الكلمات “ال أحد يدين لسنغافورة بلقمة العيش”، وحتتوي أخرى 

على هذه الكلمات: “جيب علينا الدفاع عن سنغافورة بأنفسنا”.

للمعجبي باألمنوذج التعليمي يف هذه الدولة املدنّية، فإن اخلرب السار هو أنه قد تفوق نظامها على 
نظام التعليم العاملي السائد خالل مدة قصرية نسبياً من الزمن، إذنْ كان التعليم حتت احلكم الربيطاين حكراً 
على األثرياء، إذ كان معظم السكان -الصينون، واملهاجرون من املاليا والتاّمي- أمّيي، لكن احلكومة 
السنغافورية قامت بقيادة أول رئيس وزراء هلا يل كوان يو بتوسيع النظام املدرسي ليشمل مجيع السكان 
بعد إعالن االستقالل، ويُعدُّ جذب املستثمرين األجانب وبناء قطاع صناعي ناجح خطوًة حاسًة يف 
تنمية الدولة بعد االستعمار، وقد آمن يل -الذي قاد البالد لنحو 30 عامًا- بأن املدارس حتّقق غرضاً 
مزدوجاً: خللق أمة ناطقة باإلجنليزية توحد السكان متعددي اللغات وتزويد املصانع بالعمال، وقال يل 

يشارك عدد كبري من طالب املدرسة األمريالية يف جمموعات للتدريب العسكري بعد املدرسة. املصدر: يلفريد ليم.
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يف عام 1966: لتبقى سنغافورة وتزدهر فمن “املطلوب خلق جمتمع حازم، وواٍع، ومدرٍب تدريباً عالياً، 
ومنضبطاً للغاية”.

ال يزال السياسيون السنغافوريون جيرون مناقشات حول التعليم من حيث املرافق االقتصادية، إذنْ 
حتدث رئيس الوزراء السنغافوري يل هسي لونج يف خطاٍب له يف شهر آيار عام 2015 عن احملادث مع 
وزير التعليم الكوري اجلنويب قائاًل: “لقد قمنا مبقارنة املالحظات وقلت له –أي وزير التعليم الكوري- 
حناول العمل على تدريب الناس على الوظائف اليت ميكن أن يشغلوها يف سنغافورة، وحينما يتخرج طالبنا 

جيدون فرص عمل على الفور… لقد كان حسوداً )يف إشارة إىل وزير التعليم الكوري اجلنويب(”.

وقد تابع يل اإلشارة إىل كوريا اجلنوبية واستخف هبا المتالكها مؤسسات تدرس األدب األملاين 
أكثر من أملانيا نفسها، وقال: “كم عدد مدرسي األملانية الذين حتتاج إليهم كوريا؟” مشرياً إىل أن الطلبة 
الكوريي احلاصلي على شهادة البكالوريوس يف موضوعات مثل األملانية سيواجهون مشكلة البطالة نفسها 

بي الشباب كما هو احلال يف العديد من البلدان األخرى.

ُتدّرس الرياضيات والعلوم اليت تُعدُّ كمواد أساسية يف سنغافورة يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي،  
بينما ميكن للطلبة اختيار دراسة العلوم اإلنسانية للمستوى A، إال أن عليهم مواصلة دراسة إما الرياضيات 
وإما مادة علوم واحدة على األقل حىت مغادرهتم املدرسة )والعكس أيضاً صحيح، إذنْ جيب على طلبة 
العلوم أن يأخذوا موضوعاً واحداً من العلوم اإلنسانية(، ومن السنوات األخرية من املرحلة االبتدائية وما 

بعدها تدرس الرياضيات لألطفال من قبل معلمي متخصصي.

مهمة  منحوا  الذين  الثمانينيات  يف  املعلمي  من  فريق  قبل  من  السنغافورية”  “الطريقة  طُوِّرت 
خلق مواد تعليمية ذات جودة عالية من قبل وزارة الرتبية والتعليم، وقاموا بدراسة أحدث األحباث حول 
السلوكيات العلمية، وكذلك السفر إىل مدارس يف بلدان أخرى مثل كندا واليابان ملقارنة فعالية أساليب 
التدريس املختلفة، مع هدف االبتعاد عن التلقي والرتكيز قاموا بداًل من ذلك بتعليم األطفال على كيفية 
حل املشاكل، تأثرت الكتب املدرسية اليت صممتها جمموعة املعلمي بعلماء النفس الرتبويي مثل األمريكي 
جريوم برونر، الذي افرتض أن الناس يتعلمون يف ثالث مراحل: استخدام األشياء احلقيقية، ومن خالل 
الصور، ومن خالل الرموز، وسامهت هذه النظرية يف تركيز سنغافورة القوي على منذجة املسائل الرياضية 

مع الوسائل املرئية باستخدام كتل ملونة لتمثيل الكسور أو النسب، على سبيل املثال.
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إن املنهج السنغافوري ميّسٌر جّداً يف املرحلة االبتدائية بنحٍو أكثر من العديد من البلدان الغربية، 
إذنْ يغطي هذا املنهج موضعات أقل ولكن بعمق أكرب بكثري، ويعد ذلك عاماًل حاساً يف فعاليته، وعلى 
فإن  املتحدة،  والواليات  إجنلرتا  إىل  تنظر  “حينما  قال:  الذي  أندرياس شاليشر  األملاين  الباحث  وفق 
[مناهجهم] واسعة جداً ولكن ليست عميقة، فهم يعلمون الكثري من األمور ولكن على مستوى ضحل، 

فالرياضيات يف سنغافورة ال تتمحور حول معرفة كل شيء، ولكن حول التفكري مثل عامل رياضيات”.

يعتقد الغرب أن بعض األطفال لديهم قدرة أكرب يف موضوعات معينة أكثر من غريهم، لكن 
األمر ليس كذلك يف سنغافورة، حيث يتم مكافأة احلرص بدل املواهب، ويقول مسؤول مراجعة املناهج 
الدراسية الوطنية يف إجنلرتا يف املدة 2010-2013 تيم أوتس -وهو اآلن مدير البحوث يف جملس تققيم 
امتحان كامربيدج- إنه جيري أخرياً اعتماد هذا النهج يف النظام اإلجنليزي، إذ قال: “إن هذا هنج خمتلف 

عن االعتماد على القدرات، ويـَُعدُّ إصالحاً جذريّاً يف الطريقة اليت ينظر هبا إىل األطفال”.

إّن التحوُّل من أمنوذج قائم على القدرة على التعلم الفردي، إىل األمنوذج [الذي يقول: إن] “مجيع 
األطفال قادرون على أي شيء يتوقف على كيفية تقدمي هذه الفكرة هلم واجلهد الذي بذلوه يف تعلمها.”

يفضل النهج اآلسيوي حنو الرياضيات تدريس الصف ككتلة واحدة، بداًل من تقسيم الصف على 
جمموعات أصغر مع قدرات خمتلفة للطلبة للعمل على حل املسائل الرياضية، إذنْ إن اتباع هنج تدريس 
الطفل حيتاج إىل  إذا كان  والتدخل بسرعة  الضعف  نقاط  للمدرس برصد  بنحٍو شامٍل يسمح  الصف 

املساعدة، بداًل من انتظارهم حىت يعلقوا يف مشكلة ويطلبوا املساعدة.

ال حتتوي الصفوف يف املدرسة األمريالية على ديكورات أو لوحات، وحينما زرت صفاً للطلبة ذوي 
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التالميذ تان جي تنغ، وضياء حريش، وسيعايو. املصدر: يلفريد ليم.
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13 عاماً من العمر، وجدت هناك عماًل فنياً واحداً على اجلدار اخللفي -ورقة من شجرة الكرز تنثر زهرًا- 
أما يف مقدمة الصف حيث يقف املعلم فتوجد سبورة بيضاء، وجهاز عرض، وعلم سنغافورة، وساعة، وقد 
قيل يل فيما بعد إن الزينة قد أزيلت لتجنب تشتت انتباه الطلبة أو مساعدهتم أثناء خوضهم االختبارات.

اللغة  الذين يتحدثون لغة املاليو، أما  بالنسبة ملعظم األطفال هنا  ثانية  لغًة  اللغة اإلجنليزية  تعدُّ 
الصينية فيكون احلديث هبا داخل املنزل، يف مقدمة الصف عرضت املعلمة ويندي تشن فيلماً عن العمال 
املهاجرين كردٍّ على تصرحيات عنصرية، وهذا موضوع مثري للجدل إذنْ غالباً ما يكون العمال األجانب 
الذين يعملون يف جمال البناء والصناعات التحويلية واخلدمات احمللية أهدافاً للتحيُّز العنصري يف سنغافورة، 
سّهلت تشن اللغة وصواًل إىل األجزاء املكونة هلا، وطلبت من الطلبة البالغي من العمر 13 عاماً النظر يف 
استخدام الضمائر “حنن” و”هم”، مث قدمت هلم قطعاً من صحيفة مرًة أخرى حول العمال املهاجرين، 

وطلبت منهم حتليلها، وقالت: “ضعوا خطاً حتت: من، ماذا، مىت، أين، كيف”.

اليوم هبدوء  يعمل األطفال طوال  إذ  العمل،  السائد يف صفوف مدارس سنغافورة هو  إن اجلو 
يف مهامهم مع الثرثرة بشيء قليل نسبياً، والعقاب البدين مسموح كمالذ أخري لألوالد فقط يف مدارس 
سنغافورة، حينما حيتاج املعلمون إىل جذب انتباه الطلبة، يقومون بإصدار إشارة، كقول عبارة مثاًل بداًل 
من رفع أصواهتم، وتقول إحدى املعلمات إهنا حينما تشعر أن انتباه طلبة فصلها قد تشتت، تبدأ بقول 

التعليمات بعبارة “يا أحبيت”.

 يقوم العديد من األطفال باالنضمام للشرطة أو إىل منظمات املتدربي العسكرية، وميكن أن تراهم يرتدون 
الزي العسكري ويقفون يف وضع االستعداد يف املدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وبالنسبة هلؤالء األوالد الذين 

سيقومون باخلدمة الوطنية ملدة سنتي بعد خترجهم من املدرسة الثانوية، فإن هذا اإلعداد مفيد بنحٍو خاص.

يقول توه تيام تشاي، مدير املدرسة األمريالية: “ما يتعي علينا القيام به هو أن نكون يف الطليعة”. املصدر: يلفريد ليم.
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العلوم فيتم تعليم األطفال الربجمة باستخدام لوحة دوائر صغرية موصلة بشاشة،   أما يف صف 
وتظهر أسطر التعليمات الربجمية ألواناً ضوئية خمتلفة، ويف العام املاضي قام الطلبة يف هذه الصف ببناء 
ذراع روبوتية، وأما هدف هذا العام فهو بناء سيارة مصغرة من دون سائق مع روبوت حبجم كف اليد مع 
عجالت، ويقول املدير توه تيام تشاي عن مالحظته للصف أثناء قيام الطلبة بالعمل: “إن هذه أهداف 
السيارة كجزء  طموحة ومقسمة على خطوات صغرية”، وقال أيضاً: ميكن إضافة األضواء يف مشروع 
من نظام مراسلة ضوئي، أما معلمة العلوم -اليت تتحرك بسرعة داخل املخترب- فقد قالت: إن األطفال 
أصبحوا على دراية برموز برجمة الكمبيوتر ولغاهتا، ويعمل بعضهم على جتريبها بنحٍو خمتلف، وأضافت 
“أهنم يعبثون من خالل تغيري العرض … تغيري ألوان الشاشة الضوئية”، وتبدو املعلمة موافقة على ذلك.

يف مدارس سنغافورة هناك اسرتاحة لتناول طعام الغداء، إذ يصطف األطفال خارج املبىن اخلرساين 
هو شائع يف  ومثلما  املطعم،  من  املعكرونة  أو  األرز  من  أطباق  على  للحصول  الصندوق  يشبه  الذي 
اهلندسة املعمارية يف سنغافورة، تتكون املدرسة من سلسلة من البنايات املستطيلة، حيث تؤدي الفصول 
الدراسية املستطيلة إىل ساحة مستطيلة، أما اجلدران فهي مطلية باللون األبيض ومطعمة خبطوط عرضية 
من الطالء األزرق أو األصفر، ولكن خالفاً ملباين املكاتب يف سنغافورة املزودة مبكّيفات، فإن الصفوف 
الدراسية مفتوحة للرطوبة االستوائية، مع حتريك املراوح السقفية للهواء وتسّلل ثرثرة األطفال اآلخرين يف 

بعض األحيان من خالل النوافذ املفتوحة.

عن  بعيداً  بلطف  األمريالية  املدرسة  يف  التالميذ  توجيه  يتم  أنه  تشاي  تيام  توه  املدير  ويضيف 
املواد اإلنسانية وحثهم حنو العلوم بعدد ساعات العمل يف الدوام، وهتدف األنشطة اخلارجية مثل نادي 
الروبوتات إىل غرس حب البحث العلمي وكذلك التحضري ملستقبل أكثر آلية، إذ يقول تشاي: “نريد 
إعدادهم لسوق العمل يف القرن الـ21، ونريد أيضاً تلبية احتياجات االقتصاد”، إذ متتلك اجلزيرة “قيوداً 
يف القوى العاملة” فمن سكاهنا البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، فإن حنو 1.6 مليون هم من العمال 
األجانب وعائالهتم، ويتابع مدير املدرسة: “ما يتعي علينا القيام به هو أن نكون يف الطليعة”، يف إشارة 
إىل الطلب املستقبلي على العمال؛ فقد وضاَّحت املتحدثة باسم وزارة الرتبية الحقاً أن هذه ليست مسألة 
سياسة وأن سنغافورة تقدر الفنون، وأضافت أن األطفال يتم تشجيعهم على متابعة العمل يف اجملاالت 
اليت يبدعون فيها، وبينما تركز املدرسة األمريالية بنحٍو قوي على العلم، متيل املدارس األخرى لصاحل املواد 
اإلنسانية، ومع ذلك حتدث السنغافوريون الكبار يف السن حول أن الدفع حنو التوّجه إىل العلوم أمٌر مهمٌّ 

للغاية ملتابعة العمل على املوضوعات الكمية.

يف درس الرياضيات بعد الغداء، قامت املعلمة بتحريك التالميذ عن مقاعدهم مع بدء تشتت 
انتباههم  يف احلرارة املتصاعدة، وقالت إهنا تدعو املتطوعي للوقوف على السبورة وحل املعادالت اجلربية 
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أمام الصف، فخلَق هذا جّواً من التنافس، وبينما تعثر صيب يف جوابه، مث عاد وصحح ذلك، أشار زميله 
إليه: “ال تزال اإلجابة غري صحيحة!”

إن جناح سنغافورة ال يعتمد على املال، إذ تنفق الدولة حنو ثالثة يف املئة من الناتج احمللي اإلمجايل 
على التعليم، مقارنًة مع حنو ستة يف املئة يف اململكة املتحدة، وحنو مثانية يف املئة يف السويد، ولكن النظام 
السنغافوري فّعال بنحٍو ملحوظ يف تقدمي احلرية للمعلمي لتحسي ممارساهتم التعليمية، إذ يتم إعطاء 
املعلمي وقتاً يف اليوم الدراسي لتقييم عملهم، ومراقبة دروس بعضهم بعضاً، وال يتم دفع املعلم الناجح 
حنو اإلدارة، كما هو احلال يف كثري من األحيان يف أماكن أخرى، ولكن يتم إعطاؤهم الفرص ليكونوا 
معلمي أو من املشاركي يف تصميم املناهج. يقول الباحث األملاين أندرياس شاليشر -من منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية-: “يف أنظمة املدارس األخرى، ميكننا أن حنول أفضل معلم إىل مسؤول ضعيف.”

متيل دول شرق آسيا حنو الصفوف ذات األحجام الكبرية، ويقول شاليشر إن هذا يعين أن املعلمي 
يقضون وقتاً أقلاَّ أمام الصف كل أسبوع، يقوم معلمو املدارس الثانوية يف كوريا واليابان بالتدريس حلوايل 
15 ساعة يف األسبوع مقارنًة مع ما يقرب من 20 ساعًة يف إجنلرتا، وأكثر من 27 ساعة يف األسبوع 

يف الواليات املتحدة، وهذا يعطي مزيداً من الوقت لتحضري الدروس أو نقد تلك اليت قد مت تدريسها.

أنه  إال  اخلارج  املدرسي يف سنغافورة يف  النظام  به  الذي حيظى  الرغم من كل اإلعجاب  وعلى 
ُيسَتخفُّ به كثرياً حملياً، إذ خياف اآلباء من أن النظام املعتمد على االمتحانات يضع كثرياً من الضغط 
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على أبنائهم، ويشعرون بالقلق من أن الرتكيز على التحصيل الدراسي منذ سن مبكرة ميكن أن يأيت على 
حساب احلصول على تربية متوازنة، إذ غالباً ما يدرس األطفال بعد املدرسة لساعات من أجل النجاح 
يف امتحاناهتم، ويف املقابل، فإن نظام التعليم يف فنلندا -الذي حيصل على درجات عالية يف تقييم منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية- يؤكد على التنمية االجتماعية قبل األكادميية يف السنوات األوىل لألطفال، 
مع الرتكيز يف اللعب بداًل من العمل املدرسي، تقول الكاتبة الربيطانية ميليسا بن: “هناك تقليد يف التعليم 
األورويب يتمحور على البدء يف الدراسة يف وقت الحق يف احلياة، والتعلم من خالل اللعب يف البداية، 
وأعتقد أن هناك حجة قوية للتأكيد على االستفادة من اللعب”. فلكل بلد هنج خاص به يف ما يتعلق 

بالتعليم، وتضيف بن:” إن إجنلرتا جيدة يف تبين طريقة أكثر اسرتخاًء وأكثر استقالليًة يف التفكري”.

يف سنغافورة هناك أيضاً خماوف من أن النظام القائم يزيد من عدم املساواة، وهذا يشوه النظام 
يف عي املطورين، بينما أن شعار التعليم يف احلكومة هو أن “كل مدرسة هي مدرسة جيدة”، إال أّن 
السنغافوريي ال يؤمنون هبذا االعتقاد، إذ توجد هناك منافسة شديدة للوصول إىل املدارس املرموقة، مثل 
مؤسسة رافلز، اليت أنشئت يف القرن الـ19 من قبل مؤسسها الربيطاين السري ستامفورد رافلز، وتـَُعدُّ هذه 
املؤسسة إحدى مدارس النخبة القليلة اليت متوهلا الدولة ولكنها تعمل بنحٍو مستقل. تطلب مجيع املدارس 
األحياء  املنتشرة يف  املدارس  الشهر يف  يف  دوالراً  الرسوم حوايل 25  بعض  على  احلصول  يف سنغافورة 
السكنية، وهو مبلغ متواضع بالنسبة ملعظم الناس، ولكن املدارس املستقلة ميكنها أن حتدد أسعار عالية 

للرسوم، وكذلك تقليل حجم الصفوف الدراسية، وتصميم املناهج الدراسية اخلاصة هبم.

يف يوم املؤسس السنوي ملؤسسة رافلز يف العام املاضي، أعرب مدير املؤسسة تشان بوه منغ عن 

حصاد البيان

من أعلى اليسار يف اجتاه عقارب الساعة: السلوك املنظم هو القاعدة يف املدرسة األمريالية، الدائرة 
الضوئية األطفال خيوضون االمتحانات، املصدر: يلفريد ليم.
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خوفه من أن أسر الطبقة الوسطى أصبحوا يهيمنون على املدرسة بنحٍو ميكنهم من تعليم األطفال بفعالية 
أكرب من خالل املدرسة االبتدائية وترك االمتحان الذي حيدد ما إذا كان سيتم حتويل التالميذ إىل التعليم 
الثانوي أو اتباع مسار أكادميي أقل حتديّاً، ومثلت العديد من الدول األخرى يف شرق آسيا، لدى سنغافورة 
صناعة دراسية مزدهرة، وال يهيمن املدرسون اخلصوصيون على حياة األطفال كما هو معمول به يف كوريا 
اجلنوبية )إذ اضطرت احلكومة إىل حظر مراكز التعليم من التدريس بعد الـ10:00 مساًء(، ولكن بالنسبة 
الدروس، وقبل بضع  تعين هناية  الدراسي ال  لليوم  الرسية  النهاية  فإن  السنغافوريي،  التالميذ  لكثري من 
سنوات أشارت دراسة من قبل وزارة التعليم السنغافورية إىل أن أكثر من نصف تالميذ املدارس االبتدائية 

كانوا يتلقون دروساً خصوصية يف املواد اليت هم جّيدون جداً فيها.

إن اجلدارة يف العمل هي العنصر الذي يربط سنغافورة معاً، جنباً إىل جنب مع وعود الرخاء واألمن 
املشرتك، وتشكل فكرة أن األملع باستطاعته تقلُّد مناصب عليا جزءاً من الصفقة السياسية اليت وقعتها 
الدولة مع مواطنيها، اليت مبوجبها يتم تقييد بعض احلريات السياسية مقابل احلصول على مزايا مادية كبرية، 
ولكن فرصة الصعود من أصول متواضعة إىل صفوة اجملتمع يف سنغافورة أصبحت نادرة على حنو متزايد 
كما يقول املراقبون: أخذ احلراك االجتماعي باالضمحالل يف سنغافورة؛ بسبب ارتفاع تكاليف التعليم، 
ويقول األستاذ املشارك يف العالقات الدولية يف جامعة فلندرز يف أدياليد مايكل بار: “قبل بضعة عقود، 
كان التعليم وسيلة الفقراء للصعود، أما اآلن فقد أصبح هذا قلياًل، إذ إن هناك حاجة لدفع أموال كثرية 
لالخنراط يف التعليم، وتكّلف املشاركة يف األنشطة الالصفية أمواال أيضاً، هلذا عليك أن تكون من الطبقة 

املتوسطة للحصول على املوارد الالزمة لتعليم طفلك”.

الطابور الصباحي يف املدرسة األمريالية. إن الشعور بالتضاؤل أمام جمموعة واسعة من اجلريان هي طريقة تفكري منتشرة يف 
نفسية املواطن يف سنغافورة، وينعكس هذا يف الالفتات العمالقة يف ساحة املدرسة. املصدر: يلفريد ليم.
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بينما ال تـَُعدُّ سنغافورة  البلد الوحيد الذي ينظر إىل السيليكون فايل )قطب التكنولوجيا األمريكية(، 
إاّل أن اآلباء هنا يشعرون بالقلق من أن التعليم اإللزامي قد يكون مماًل وناهياً إلبداعية أطفاهلم، وقال 
يل وهو أكادميي يف جامعة سنغافورة إن العديد من طالبه قد حتولوا إىل “آالت تعّلم”؛ مما جيعلهم غري 

قادرين على التعامل مع الوضع الذي ال ميكن اإلجابة عنه بـ”نعم أو ال”.

انتقد مسؤول تنفيذي يف بنك سنغافوري وأب لثالثة أطفال -الذي طلب عدم الكشف عن 
نتاج  هو  ما  بقدر  الشاق  للعمل  نتاجاً  عّده  الذي  الدرجات،  أعلى  على حتقيق  الضيق  الرتكيز  اسه- 
للذكاء، وأضاف “أنه نظام حياول أن جيعلك تعربِّ خالل قنوات مناسبة، مع االعتماد على الدرجات 
كمعايري، وال يوجد شيء آخر، وسؤايل هو: هل يـَُعدُّ هذا تقييماً عاداًل لقدرة شخص ما؟ أنا ال أعلم ما 

إذا كنت تربط الدرجات العليا مع معدل الذكاء املرتفع، أنا ال أعتقد ذلك.”

إال أنه أشاد بالنظام الدراسي لتطويره “املهارات الفنية” اجليدة يف الرياضيات وإضفاء احلقائق، 
لكنه قال إناَّ هناك تركيزاً غري صحيح على تعليم األطفال على وفق أسلوب معتمد، وقال إنه -حسب 
جتربته- حصل بعض األطفال على عالمات متدنية الستخدام أساليبهم اخلاصة يف حل املسائل الرياضية 
حىت لو كانت اإلجابات الصحيحة، “حينما يتم إعطاؤهم جمموعة من املسائل يلجأ بعض األطفال إىل 
املنطق، وحيلون املسائل بنحٍو صحيح، ولكن املعلم يَعدُّه حاًل خطًأ، فأنت هبذا ختنق قدرة الشخص على 

التفكري، وتتحّوله إىل روبوت فال ميكنه التفكري خارج املألوف”.

ينظر السكان إىل صالبة التعليم يف سنغافورة بقلق، إذنْ إن كثرياً ما يستخدم السنغافوريون كلمة 
kiasu من لغة اهلوكي الصينية لوصف أنفسهم، وترمجة هذا املصطلح هي “خيشى أن خيسر”، وحينما 
يتم تطبقيها على التعليم، تيشري kiasu إىل اآلباء الذين يدفعون ويشجعون أوالدهم بنحٍو قوّي خوفاً 
السنغافوريي يفتقرون إىل  القلق من أن  للتعبري عن  أقراهنم، وُيسَتخَدم أيضاً  أهّنم قد خيسرون أمام  من 

اخليال واملشاريع.

أعرب النائب السنغافوري كيوك تشياو يي يف مناقشة برملانية هذا العام، عن قلقه من أن النفور 
املتأصل للخسارة خيلق جياًل من “الساعي إىل املنح” الذين يطاردون املنح احلكومية للشركات الصغرية 

بداًل من املخاطرة يف بناء شركات مبتكرة.

قبل ما يزيد قلياًل على عقد من الزمن سعت حكومة سنغافورة -الواعية حول االنتقادات املوجهة 
للنظام املدرسي السنغافوري- إىل تقليل هذه االنتقادات، واعتماد شعار “تعليم أقل، وتعلُّم أكثر”، وقد 
أرادوا بذلك حتفيز التفكري املستقل وتشجيع الطلبة على اتباع ما يثري اهتمامهم، ومت بذلك خفض عدد 
املناهج وتقليل الواجبات املنزلية، وأُعنِْطَي الطلبُة أيضاً مزيداً من اخليارات حول املوضوعات اليت يدرسوهنا.
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لكناَّ األستاذة السنغافوريي يف كلية روس لألعمال يف والية ميشيغان ليندا ليم تقول: إن حماوالت 
احلكومة لتخفيف النظام املدرسي مل يكن هلا تأثري يذكر، وأضافت: “هذه التغيريات حمدودة حىت اآلن 
للتغلب على التحيُّز املؤسسي والثقايف الراسخ للمدارس وأولياء األمور حنو نتائج االمتحانات، اليت يروهنا 

على أهنا بوابة القبول يف اجلامعات، واخلدمة املدنية، والوظائف الدولية املتعددة.”

أو  اخليال  املهارات -مثل  توافر  تتطلب  املتقدمة  االقتصادات  أن  لسنغافورة هو  احملتمل  واخلطر 
القدرة على حتمل املخاطر- بنحٍو متزايد، فالنظام هذا الذي توافق مع عصر الصناعات السابقة اليت مل 
تتطلب املخاطرة يف االبتكارات ال جياري اآلن هذا العصر الذي أصبح فيه اإلبداع واالبتكار جيلب أعظم 

املكافآت الوظيفية.

ات املاضية،  قد يكون من عدم احلكمة الرهان ضد األمة اليت أثبتت أهنا ذكية يف التكيُّف مع التغريُّ
وعلى الرغم من إعجاب اجلميع بالنظام املدرسي السنغافوري، إال أن السنغافوريي يهتمون بنحٍو وثيق 

باألمناط املختلفة ألنظمة التعليم يف اخلارج، ويسعون السترياد أفضل األفكار األجنبية.

يذكر مدير املدرسة األمريالية توه تيام تشاي زيارته إىل مدرسة يف كندا إذنْ كان يسمح للتالميذ 
اختيار ما يدرسوه على أساٍس يومي، ويصف املدرسة بلطف بأهنا “غري منظمة قلياًل”، وأعرب عن قلقه 
من أن كمية الوقت الذي يتم قضاؤها يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن الدروس اليت جيب تدريسها 
اليوم تنقص من الوقت الذي جيب أن يتم قضاؤه يف التدريس، ولكن حىت يف بيئة ختتلف اختالفاً جذريّاً 
عن الفصول الدراسية يف سنغافورة، وجد تشاي شيئاً مفيداً، إذ قال: “لقد تعلمت عن التشاور وتنمية 

صف يف الووشو، نسخة حديثة من كونغ فو شاولي. املصدر: يلفريد ليم.
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الشخصية، والتواصل مع الطلبة، وإغرائهم على تبادل اخلربات”.

عناصر من الطريقة السنغافورية حملاولة تطبيقها يف املنزل:
كن قدوة يف مادة الرياضيات: ال تقل أبداً “مل أكن جيداً يف الرياضيات”؛ وذلك ألن كل طفل • 

ميكن أن يكون جيداً يف الرياضيات مع الثقة بالنفس والدعم.

شجع طفلك على إظهار فهمهم من خالل جمموعة متنوعة من الطرق، على سبيل املثال من خالل • 
شرح أفكارهم بصوت عاٍل، رسم صورة أو بناء أمنوذج مادي.

الثناء على األطفال على جهودهم وتفسرياهتم ومثابرهتم يف حل املشاكل بداًل من احلصول على • 
اإلجابات الصحيحة، بناء الثقة من طريق عرض األخطاء كقيمة للتعلُّم.

جعل الرياضيات ذات الصلة من خالل حتويل احلياة اليومية إىل حمادثة رياضية. على سبيل املثال، • 
“كم عدد السيارات املتوقفة وحنن منر يف الطريق إىل املدرسة؟”.

احبث عن طرق متعددة حلل املشكلة، وتسخري اإلبداع بداًل من اإلصرار، “جيب أن تفعل ذلك • 
هبذه الطريقة؛ ألن هذه هي الطريقة اليت تعلمتها”، ناقش مع طفلك الطريقة اليت يفضلوهنا يف احلل 

والسبب من وراء ذلك.

نصائح كيت مور، من كتاب “الرياضيات – ال مشكلة!”، وهي رائدة يف جمال توفري الكتب املدرسية 
يف مادة الرياضيات يف سنغافورة، وُتدراَُّب يف اململكة املتحدة.
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2016/10/2 

صرحت منظمة أوبك أن أعضاءها اتفقوا على احلاجة خلفض إنتاج النفط اخلام للحدِّ من زيادة 
املعروض النفطي يف العامل، وهذا كان كافياً ألن ترتفع أسعار النفط، على الرغم من أن التوصل إىل اتفاق 
ما زال بعيد املنال. وصرح أعضاء يف منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك( بأهنم توصلوا إىل تفاهم بعد 
لقاء استمر ست ساعات يف العاصمة اجلزائرية، ولكن مت تأجيل االتفاق حول وضع اللمسات األخرية 
على خطة ختفيض أسعار النفط حىت شهر تشرين الثاين، وقال مسؤولون يف أوبك إنه سيتم تشكيل جلنة 
لتحديد مقدار اإلنتاج الذي سيخفضه كل بلد، ومن مث تقدمي تقرير إىل الفريق يف اجتماعه املقبل يوم 

30 تشرين الثاين يف فيينا.

إن حتديد الدول اليت ستخفض من إنتاجها واملقدار الذي ستخفضه خاضع لتفاوض حساس 
الذي قوض اجلهود السابقة خلفض االنتاج وزيادة األسعار.

ومع ذلك ال يزال موقف اجملموعة بعد جلسة مباحثات رسية اليت حتولت إىل اجتماع طارئ ميثل 
أول اعرتاف مجاعي بأمهية حل األزمة منذ ارتفاع أسعار النفط قبل عامي؛ وهذا يشري إىل أن اجملموعة 

ستحتاج إىل اختاذ إجراءات للتخفيف من حدة الوضع الذي عاث فساداً يف اقتصاداهتا.

إن احتمال خفض اإلنتاج الذي ميثل االسرتاتيجية التقليدية ألوبك لدعم أسعار النفط أدى إىل 
زيادة أسعار النفط اخلام بنسبة أكثر من 5٪ يف يوم االجتماع نفسه، وبدوره أّدى إىل دعم بعض األسهم 

األمريكية، إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 111 نقطة.

وقال وزراء النفط األعضاء يف أوبك إن اجملموعة اقرتحت خفض اإلنتاج اجلماعي بي 32.5 
مليون برميل يومياً و33 مليون برميل يومياً بعد اخنفاض املستويات من 33.2 مليون برميل يومياً يف شهر 

آب من هذا العام.

أوبك تتفق على الحاجة لخفض إنتاج النفط

بينوا فوكون، سيلينا ويليامز، جريجوري كانتجيف*

* بينوا فوكون، صحفي كبري يف صحيفة وول سرتيت جورنال.
 * سيلينا ويليامز، مراسلة خمتصة بشؤون النفط وشركات الغاز، صحيفة وول سرتيت جورنال.

* جرجيوري كانتجيف، مراسل يف صحيفة وول سرتيت جورنال.
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إذا خفضت أوبك إنتاجها مبقدار 200،000 ألف برميل يومياً كي تصل إىل 33 مليون برميل يف 
اليوم فإن ذلك لن يكون كافياً ليتوافق اإلنتاج مرة أخرى مع الطلب حىت النصف الثاين من عام 2017 
وعلى وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن هذا التوقيت يتماشى مع ما اعتقده احملللون قد حيدث بالفعل 

ألوبك إذا مل تقم بأي إجراء.

إذا خفضت أوبك اإلنتاج بنسبة تصل إىل 700،000 برميل يومياً، فإن وفرة اإلنتاج ستختفي 
مبجرد هناية هذا العام على وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، وميكن بعد ذلك خفض املخزونات النفطية 

يف العامل مما سيؤدي إىل ارتفاع األسعار.

صرح وزير النفط اإليراين بيجن زنكنه حبسب وسائل اإلعالم الرسية بقوله: “اليوم، مت اختاذ قرار 
استثنائي يف أوبك”.

مّثل التزام إيران بزيادة إنتاجها النفطي حجر عثرة يف التوصل إىل اتفاق حىت اآلن، والسيما أن 
منافستها اللدود والقوية اململكة العربية السعودية قد رفضت التوقيع على القيام بأي ختفيضات يف اإلنتاج 

ما مل تقم إيران باملثل أيضاً.

الدول تضخ  الصفقة هو أن هذه  قيام األعضاء مبناقشة  اليت ميكن أن تسهل  العوامل  إن أحد 
بالفعل مبستويات يصعب احلفاظ عليها. وأنتجت أوبك مبستويات قياسية، بينما تنافس أعضاؤها فيما 
بينهم للحصول على مشرتين، وقد ضخت اململكة العربية السعودية، أكرب منتج يف اجملموعة، مبستويات 
قياسية يف األشهر األخرية، وكان من املتوقع أن يتباطأ اإلنتاج يف فصلي اخلريف والشتاء على أي حال.

وصرّح مدير احملفظة االستثمارية يف شركة Infracap MLP يف نيويورك جاي هاتفيلد “بطريقة 
ما، يبدو أهنم اتفقوا على ال شيء”، مشبهاً اخلفض الصغري املقرتح على أنه رفع للقدم بعيداً عن دواسة 

البنزين بداًل من الضغط على الفرامل”.

مل توافق املنظمة على خفض اإلنتاج منذ عام 2008، بعد أن دمرت األزمة املالية الطلب على 
العربية السعودية -الزعيم  للربميل. وعللت اململكة  النفط وأدت إىل اخنفاض األسعار دون 40 دوالراً 
التقليدي حنو خفض  النفطي األمريكي جعلت حترك أوبك  الطفرة يف اإلنتاج  الفعلي للمجموعة- أن 

مستويات اإلنتاج أقل فعالية يف ما يتعلق بدعم السوق.

وبداًل من ذلك فتحت السعودية وغريها من أعضاء أوبك صنابري النفط بنحٍو كامل وضخت 
النفط  السوق، مدعي بذلك أن اخنفاض أسعار  للمنافسة للحصول على حصة يف  قياسية  مستويات 
سيدفع بعض املنتجي خارج السوق مما سيؤدي إىل ارتفاع األسعار يف هناية املطاف لتفوق الطلب على 
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العرض وتراجع اإلمدادات.

مليارات  وقد وضعت  املراقبي،  معظم  توقعه  مما  مرونة  أكثر  املتحدة كان  الواليات  إنتاج  لكن 
الرباميل الفائضة من النفط يف العامل يف املخازن؛ مما سيؤخر اليوم الذي سيصل فيه الطلب إىل العرض.

العام للمرة األوىل منذ أكثر من عقد من  للربميل هذا  النفط دون 30 دوالراً  اخنفضت أسعار 
الزمان، وقد ظلت عالقة بي 40 و50 دوالراً لعدة شهور، وقد أّدى ذلك إىل أن تصبح تكاليف الطاقة 
رخيصة بالنسبة للمستهلكي، ولكنها أّدت أيضاً إىل تسريح عشرات اآلالف من العمال يف قطاع النفط، 

وهذا أثر على االقتصاد األمريكي يف بعض املناسبات.

بدأت اجملموعة اجتماع يوم االربعاء مع االعرتاف بأهنا حباجة إىل إعادة احلصول على الثقة يف 
سوق النفط بعد عامي من الوعود املبهمة اليت مل تسفر عن شيء.

يف آخر اجتماع ألوبك يف يونيو حزيران من العام احلايل حينما مل يتم التوصل إىل اتفاق الختاذ 
أي إجراء، اعتقدت أوبك أن العرض والطلب سيتوافقان، وأن األسعار ستتعاىف يف وقت متأخر من هذا 

العام أو يف أوائل العام املقبل.

قبل  اجملموعة  أمام  ألقاها  السادة يف كلمة  بن صاحل  الدكتور حممد  أوبك  املؤمتر يف  رئيس  قال 
االجتماع اخلاص: “توقعاتنا حول عملية إعادة التوازن قد تغريت، ومن الواضح أن هناك اآلن درجة أكرب 

من اإلحلاح للوصول إىل حل ما”.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفاحل هذا االسبوع إن السوق حتتاج إىل الطمأنينة “وتعديل 
لطيف”، وهذا ال ميثل دعوة للقيام بعمل أو تغيري كبري، ولكنه ميثل خروجاً عّما هو مألوف من سلف 
السيد خالد الفاحل -وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي-الذي كان قد أعلن أن أوبك مل تعد 

منظمة وأن أيام خفض اإلنتاج قد انتهت.

وبعد أسابيع من املفاوضات من اجلزائر العاصمة إىل موسكو ومن مث إىل باريس إلقناع وزراء النفط 
بأن الوقت قد حان خلفض اإلنتاج، قال وزير النفط اجلزائري نور الدين بوطرفة األربعاء: “لقد عادت 

أوبك إىل دورها التأرخيي يف السيطرة على األسواق”.

مل حيظر إىل االجتماع أحد أكرب منتجي النفط اخلام يف العامل روسيا، اليت تضخ مستويات قياسية 
من النفط، فهي ليست عضواً يف منظمة أوبك ولكنها قد شاركت بنحٍو كبري يف احملادثات مع اجملموعة 
للقيام بتخفيض اإلنتاج بنحٍو مشرتك، وقال شخص مطلع على املسألة إناَّه ستتم مناقشة ختفيض اإلنتاج 
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مع الدول غري األعضاء يف أوبك قريباً.

ال تزال إيران وليبيا ونيجرييا حياولون زيادة اإلنتاج مبقدار 1.5 مليون برميل يومياً بنحٍو مجاعي، 
يف حي أن دواًل مثل فنزويال واجلزائر ال تستطيع أن تتحمل فقدان عائدات النفط بسبب خفض اإلنتاج، 
التعامل مع إيران وليبيا ونيجرييا بنحٍو خمتلف دون حتديد الكيفية،  وقال مسؤولون يف أوبك إنه سيتم 
وكانت جهود أوبك السابقة يف تنظيم اإلنتاج عشوائية، إذ اهتم األعضاء يف كثري من األحيان بعضهم 

بعضاً بالغش.

وقال جيوفاين ستاونوف -احمللل يف بنك UBS اجملموعة :AG “إن املشكلة تكمن يف التفاصيل، 
إذا مت الوصول إىل إتفاق يف نوفمرب تشرين الثاين، فإنه سيتم التنفيذ يف عام 2017”.

واملفارقة لدى املنتجي يف منظمة أوبك هي أن مسرية أسعار النفط النامجة عن خفض اإلنتاج 
ستفيد منتجي الصخر الزييت يف الواليات املتحدة، الذين قلصوا عملهم خالل العامي املاضيي ولكنهم 
بدؤوا بإضافة منصات حفر جديدة بنحٍو مستمر، حىت من دون حترك أوبك، وكان من املتوقع أن إنتاج 

الواليات املتحدة سيزداد يف عام 2017؛ وبالتايل التنافس مع منتجي أوبك حول العمالء.
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ادعى امللك األردين عبد اهلل بن احلسي يف أثناء احلديث عن االنتخابات األردنية من على منصة 
األمم املتحدة يف نيويورك يوم 20 أيلول أن االنتخابات متثل “انتصاراً حقيقياً للتقدم على االحندار”، 
العديد من األردنيي يعارضون هذا  أن  اليوم الذي أجريت فيه االنتخابات يف اململكة، إالّ  وهو نفس 
الكالم، على الرغم من احلملة اإلعالمية الشعواء ومشاركة اإلخوان املسلمي ألول مرة منذ تسع سنوات، 
تراجع اإلقبال على صناديق االقرتاع، إذ بلغ 37٪ بعد أن كان حوايل 56٪ يف االنتخابات املاضية، ويف 
أجزاء من عمان العاصمة بالكاد قام واحد من كل مخسة من الذين حيق هلم التصويت باإلدالء بأصواهتم.

إن اخنفاض نسبة اإلقبال هو عالمة على أن العديد من الناس يعدون االنتخابات مضيعة للوقت، 
إذ قام امللك بإعادة تعيي جملس الوزراء غري املنتخب نفسه فقط مع إجراء بعض التعديالت الطفيفة، ومنذ 
ذلك احلي شرع يف التقدم من خالل إصدار جمموعة من املراسيم امللكية غري الشعبية مثل: شراء الغاز من 

إسرائيل، وإعادة النظر يف املناهج الدراسية من طريق إزالة اآليات القرآنية املثرية للجدل.

أدت األردن دور املوايل للغرب منذ تأسيسها من قبل بريطانيا بعد احلرب العاملية األوىل، وعملت 
كمنطقة عازلة حلفظ جرياهنا يف اخلليج، ولكن مع حتوهلا من صحراء فارغة يتجول فيها البدو إىل دولة 
عربية كثيفة السكان، بدأت اململكة تظهر بوادر التخبط اقتصادياً وسياسياً، مما جيعلها تكافح لتحقيق 
لبعض سات األنظمة  التقدم األردين الشجاع” يظهر أن هناك اكتساباً  النقاد: “إن  االنتقال، ويقول 

االستبدادية اليت حتيط باملمكلة من كل االجتاهات.

يف غياب املعارضة ذات املصداقية بدأ األردنيون البحث عن طرق أخرى إليصال أصواهتم، ففي 
مجيع أحناء اململكة نزل املتظاهرون إىل الشوارع للتنديد باإلصالح والسيما بصفقة الغاز والتعليم، وعلى 
الرغم من االنتشار الكبري للشرطة إال أن هناك أعمال شغب اندلعت يف القويسمة أحد ضواحي عمان 
يف التاسع من تشرين األول، وبعد سلسلة من مدامهات للشرطة يف املنطقة، ومع اعتبار مجاعة اإلخوان 
قد  املتضررين  أن  إىل  تشري  دالئل  هناك  األردنية-  للملكية  تارخيياً  املوالية  اإلسالمية  -احلركة  املسلمي 
يلجأون إىل وسائل أكثر تطرفاً، فقد رصدت الكامريات أن أعالم الدولة اإلسالمية )داعش( ترفرف يف 

السلط، وهي بلدة جتارية قدمية غرب عمان.

العرش غير مستقر
تقرير: صحيفة اإليكونيميست قسم الشرق األوسط وأفريقيا
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إن اهلدوء يف اململكة مهدد بطرق أخرى أيضاً، فاجلرمية إزدادت، إذ إنه يف هناية أيلول مت إطالق 
جلسة  قبل  عمان  يف  احملكمة  قاعة  من  خطوات  بعد  على  حرت  ناهد  املعروف  الصحفي  على  النار 
استماع بتهمة إهانة الذات اإلهلية، وكان القاتل مسؤواًل يف وزارة التعليم. أما يف املناطق الريفية فينظر إىل 
االنتخابات كوسيلة إلظهار قوة القبيلة، أما اخلاسرين قاموا بقطع الطرق واشتبكوا مع الشرطة، وتقول 
إحدى املرشحات هند الفايز اليت اهتمت وزير الداخلية بالفساد ومل يعاد انتخاهبا: “لقد سرقت صناديق 

اإلقرتاع، لقد مت أخذها من قبل بلطجية يرتدون أقنعة أمام أعي قوات األمن”.

لقد جلأت السيدة فايز إىل احملكمة حبجة أن االنتخابات مل تكن نزيهة، ولكن حىت لو مت عكس 
النتيجة، فإهنا بّينت رفضها أخذ املقعد، وتابعت بالقول: “إن التحركات يف الشوارع أكثر قوة من الربملان”.

 لقد أقدم سياسيون حمبطون آخرون أيضاً على حتدي النظام، إذ قام برملاين سابق من مدينة الطفيلة 
جنوب األردن بتشكيل حزب جديد يدعو إىل ملكية دستورية حقيقية، وأطلق وزير اخلارجية السابق مروان 
املعشر محلة حلماية حقوق املواطني. ال يبدي شركاء األردن الغربيون االهتمام باالضطرابات، إذ يقول 
دبلوماسي: إن هذه “مشكلة صغرية”، ولكن بعضهم اآلخر يتساءل عما إذا كانت البالد تشهد اضطراباً 

بعد أربع سنوات من االضطرابات اليت اجتاحت الربيع العريب.

وقد رافقت الصعوبات السياسية صعوبات اقتصادية أيضاً، إذ تراجع النمو إىل أقل من 2٪، وقفز 
الربيع العريب، وستضرب موجة جديدة من زيادة  الناتج احمللي اإلمجايل منذ  العام إىل 93٪ من  الدين 
الضرائب واألسعار الضروريات مثل املاء واخلبز يف املستقبل القريب وذلك كجزء من اتفاق احلصول على 
قرض من صندوق النقد الدويل، أّدى التدفق اهلائل لالجئي من سوريا إىل تزايد الصراع على الوظائف 
واملوارد، إذ إن املشكلة االقتصادية اليت تعاين منها دول اخلليج الغنية -والسيما اململكة العربية السعودية- 
تشري إىل أن األسوأ قد حيدث، إذ اخنفضت املساعدات للسياحة واالستثمار والتحويالت -قيمتها األخرية 
سامر  السابق  االقتصاد  وزير  ويقول  حاداً،  اخنفاضاً  اإلمجايل-  احمللي  الناتج  من  بـ٪14  تقدر  وحدها 

الطويل: “يقوم االقتصاد على املساعدات اخلارجية، ال ميكننا أن نزدهر بدوهنا”.

أثرت سنوات من ارتفاع األسعار وخفض الدعم بنحٍو سّيئ على الطبقة الوسطى يف اململكة، إذ 
إن الرواتب يف عمان اليت تعدُّ إحدى أغلى العواصم يف العامل العريب، اليت يعيش فيها ما يقرب من نصف 
الشعب حوايل 9 ماليي شخص، من بي األدىن يف الدول العربية، فضاًل عما شهدته زيادة األجور يف 

خدمات التعليم والصحة الذي أثار بدوره مزيداً من االستياء الشعيب.

إن شبح الضغط الذي حيوم حول اململكة األردنية قد يربك إيصال النقود إليها، ولكن بالنسبة 
للغربيي ال تزال اململكة حمافظة، إذ يعمل عدد قليل من النساء -أقل من اململكة العربية السعودية.
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قد يكون قاتل السيد علي حرت ذئباً وحيداً، لكن وسائل اإلعالم االجتماعية قدمت الدعم له، 
يقوم اآلالف من األردنيي باجلهاد يف اخلارج، ورمبا يأيت اليوم الذي جياهدون فيه يف بالدهم، لقد شعر 
األردنيون أن العاصفة اإلقليمية قد مرت، أما اآلن فهم قلقون مرة أخرى على مدى قوة حدودهم، ومدى 

دعم اجلهاديي الذي من املتوقع أن حيدث.
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تسعى وزارة النفط إىل إجراء مفاوضات مع شركات النفط العاملية بشأن املشاريع النفطية 
اجلديدة، متثل حتذيراً ألعضاء أوبك الذين يسعون إىل فرض نظام احلصص.

 بدأ العراق عقد مفاوضات مباشرة مع شركات النفط العاملية لتطوير اثين عشر حقاًل للنفط وزيادة 
اإلنتاج، وهي إشارة قوية بأن ثاين أكرب منتج للنفط يف أوبك يتحدى ضغوط التخفيضات املفروضة على 
اإلنتاج. وتضّمن تصريح وزارة النفط املفاجئ يوم األحد 23 تشرين األول 2016 على إعالن الئحة 

تضم تسع عشرة شركة نفط صغرية ومتوسطة احلجم مؤهلة مبدئياً لتقدمي العروض.

تزامنت جهود العراق يف تعزيز اإلنتاج مع قرار أعضاء أوبك لوضع سقف على اإلنتاج يف حماولة 
الثالثاء -قبل  يوم  بغداد  إىل  باركيندو  أوبك حممد  ملنظمة  العام  لألمي  زيارة  مع  العاملية  األسعار  لرفع 
االجتماع املقرر يف فيينا يف وقت الحق من هذا الشهر- وقد مت مناقشة موضوع احلصص املتعارض عليها. 
وأعلن مسؤولون يف وزارة النفط العراقية أهنم ال يعتقدون بأن على العراق أن يدرج يف نظام حصص أوبك 

اآلن، وذلك للتعويض عن الفرتة الكبرية لكساد اإلنتاج العراقي بسبب العقوبات واحلروب.

وأضاف املسؤولون يوم األحد يف مؤمتر عقد يف بغداد حول بيانات اإلنتاج للصحفيي يف جمال 
الطاقة بقوهلم: “إنه إذا كان على العراق االلتزام باتفاق احلصص اجلديد، فإنه سيتم املوافقة عليه يف حالة 
مت احلفاظ على معدله احلايل وليس احلد منه”. وقد صرّح املدير العام ملؤسسة تسويق النفط احلكومية 
يومياً، ولن نرتاجع عن هذه  برميل  مليون  إنتاج 4.7  العامري: “لقد جتاوزنا معدالت  )سومو( فالح 

املعدالت سواء بقرار من منظمة أوبك أم أي جهة أخرى”، وأضاف “إهنا مسألة سيادة.”

فيما قال نائب وزير النفط فياض نعمة إنه من املرجح أن يزداد معدل إنتاج النفط يف العراق بنسبة 
النفط األجنبية مبوجب عقود اخلدمات  اليت تديرها شركات  املقبل، وذلك من احلقول  العام   ٪10-5

التقنية.

العراق بصدد التوقيع على 12 عقدًا جديدًا لحقول النفط

* املؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس احملررين يف “تقرير النفط العراقي”.

بن الندو*
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أعلنت وزارة النفط بدء املفاوضات حول املشاريع النفطية اجلديدة، اليت ختتلف اختالفاً جذرياً عن 
إجراءات التعاقد العراقية السابقة، إذ فيما مضى كانت وزارة النفط جتهز عقداً منوذجياً، وجتري مناقصة 
مفتوحة حيث تقوم الشركات بتقدمي عروضها على وفق معايري حمددة، على سبيل املثال: حتديد مستويات 
اإلنتاج املستهدفة، وبيان الرسوم اليت يطالبون هبا، مث تدخل الشركة اليت رحبت املناقصة يف مفاوضات 
مباشرة للعمل على تفاصيل العقد. أما اآلن فإن الوزارة لن تقدم عقداً منوذجياً أو إجراء أي مناقصات.

أشار بيان صادر عن وزارة النفط إىل أنه سيتم منح عقود تطوير حقول النفط واإلنتاج استناداً إىل 
املفاوضات املتبادلة واملباشرة بي الوزارة والشركات.

الئحة الشركات اليت أعلنت يف 23 تشرين األول املؤهلة للتفاوض على عقود الثين عشر حقاًل جديداً بناًء على 
العرض الذي تقدمت به وزارة النفط.

الشركات املؤهلة

اجلنسيةاسم الشركةرقم

الصنيشركة تشاينا شينهوا إلنتاج النفط احملدودة1

اإلماراتدراجون أويل القابضة احملدودة2

إيطالياشركة إديسون3

سويسراشركة جلينكور احملدودة4

اململكة املتحدةشركة جولف ساند5

اليابانشركة انبكس6

اليابانشركة ايتوشو7

اليابانشركة جابكس8

اليابانشركة جومجيك9

اليابانشركة نيبون أويل10
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الكويتشركة الكويت للطاقة11

اليابانشركة ميتسوي للنفط12

اإلماراتشركة مبادلة للبرتول13

روسياشركة OJSK للنفط14

أندونيسياشركة برمتينا15

فيتنامشركة برتو فيتنام16

تايلندشركة PTTEP القابضة احملدودة17

رومانياشركة SNGN روجماز18

اإلماراتشركة نفط اهلالل19

وأضاف البيان أن أسس تطوير العقد سيعتمد على املرحلة األوىل وهي أول إنتاج جتاري، مث املرحلة 
الثانية وهي زيادة إنتاج واالستفادة الكاملة من الغاز املصاحب له. وأشار البيان كذلك إىل “أن الشركات 
العاملة  واأليادي  واملعدات،  الالزمة،  والتكنولوجيا  واخلربات،  األموال،  توفري  عليها  سيتوجب  املتعاقدة 

املؤهلة لتطوير احلقول النفطية واإلنتاج، مبساعدة من األيادي العاملة العراقية املؤهلة لذلك”.

ومن اجلدير بالذكر أن إحدى أبرز الشركات من بي التسع عشرة شركة مؤهلة هي شركة نفط 
الذايت، إذ  املتمتعة باحلكم  إقليم كردستان  اهلالل ومقرها الشارقة، اليت لديها عقود نفطية مع حكومة 
كانت احلكومات السابقة يف بغداد غري راغبة يف القيام بأعمال جتارية مع أي شركة تعاقدت مع حكومة 
إقليم كردستان. قال نائب وزير النفط فياض نعمة: “يف املستقبل سيتم تطوير حقلي نفطيي، ولكن 
ذلك يعتمد على األوضاع يف ذلك الوقت”، وأضاف: “إننا نركز على إنتاجية احلقول احلالية هلذا العام.”

وفيما يأيت قائمة للحقول اجلديدة املعروضة لالستثمار على وفق بيان وزارة النفط، ومت احلصول 
على أرقام االحتياطي يف أدناه من تقرير صادر عن وزارة النفط عام 2010.
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حمافظة البصرة:
راشي – 105.1 مليون برميل

أبو اخليمة – 22 مليون برميل

سندباد – حقل غري مدرج

أم قصر – حقل غري مدرج

حمافظة ميسان:
الكميت – 62 مليون برميل

نور – 556 مليون برميل

العمارة – 530.4 مليون برميل

دميا – حقل غري مدرج

الدجيلة – 56 مليون برميل

حمافظة كربالء:
مرجان – 294.7 مليون برميل

الكفل – 102.9 مليون برميل

غرب الكفل – 601.9 مليون برميل



درا�صات مرتجمة
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2016/10/6

املقدمة 
إن البناء اإلداري والتنظيمي للتعليم غالباً ما يأخذ بنظر احلسبان الكيفية اليت تنظر فيها الدولة إىل 
التنوّع، ويوضح كيفية التعامل مع مجاعات األقلية من قبل اجملتمع األوسع؛ ونتيجة لذلك أصبح التعليم 
طرفاً يف حتقيق أهداف سياسية وأيديولوجية أوسع يف أوقات الصراع اإلثين والتوتر االجتماعي الداخلي، 
إذ إناَّ مكانة التعليم يف أغلب اجملتمعات تسمح له بأن يؤدي دوراً مهّماً يف عملية التنشئة االجتماعية 
القائمة على االنتماء العرقي، وميكن للمدارس أن تؤدي تأثرياً جوهرياً من خالل حمتويات املناهج، وتوفري 
الفرصة إلعادة إنتاج اللغة والثقافة السائدة، وضمان انتقاهلا إىل األجيال القادمة، وميكن هلذه املناهج أن 
تدرس التأريخ والدين وحىت التفسريات اجلغرافية لألوطان من خالل قنوات التأريخ واجلغرافية؛ وعلى هذا 
النحو غالباً ما يتم استخدام املنهج وحمتوياته إلنكار تأريخ مشرتك، واضطهاد حقوق األقليات اللغوية؛ 
وهبذا املعىن فإن التعليم يوفر آلية مثالية ملشاريع الدولة املتعلقة باالنصهار اجملتمعي وعلى العكس من ذلك 
فإن التعليم ميكن أن يوفر آليات دفاعية غري عسكرية حينما تواجه الدولة هتديدات للهوية اإلثنية، ورمبا 
ختتار اجملتمعات أو املكونات تعليم أبنائها من خالل االنغماس يف لغة أقلية أو تفضيل املدرسة اليت تدرس 
الدين املشرتك، وعلى هذا النحو ميكن أن يعمل التعليم على استعداء املكونات اجملتمعية بعضها بعضاً أو 
أن يفضي إىل عدم املساواة؛ ونتيجة لذلك غالباً ما يتكيف التعليم ليعكس األحداث اجملتمعية األوسع يف 
أوقات الصراع، ويف هذا الصدد فإن الورقة اآلتية ترمي إىل فحص الدور املتغريِّ للتعليم يف املناطق املـُتنازَع 
عليها يف نينوى وكركوك، وغرض هذه الدراسة هو استجالء الوجه املتغرّي للتعليم يف املنطقة خالل 12 سنة 
األخرية وتسليط الضوء على الطريقة اليت تعكس فيها السياسة التعليمية، وتتفاعل مع ضعف التماسك 

الوطين )اهلشاشة( والصراع. 

الدور المتغير للتعليم في المناطق العراقية المتنازع 
عليها )الصهر والفصل والتلقين(

الدكتورة كيلسي شانكس *

* الدكتورة كيلسي شانكس، من كبار باحثي معهد الدراسات العربية واإلسالمية.
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املنهجية 
يقدم هذا البحث أول استكشاف أكادميي عن عالقة التعليم بالصراع يف املنطقة، ومت استخالص 
هذه النتائج من حبث الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، واالعتماد على أكثر من 50 مقابلة شخصية أجريت 
العام 2009  و2014،  املنطقة بي  اإلنسان يف عموم  التعليم وناشطي يف حقوق  مع مسؤولي يف 
ولتكوين صورة دقيقة إلعادة البناء حلقبة ما بعد 2003، يف ظل أجواء الصراع وتنامي التوترات فقد مت 
االعتماد على املقابالت النوعية املفتوحة على مستوى النخبة املمارسة للتعليم وممثلي اجملتمع الذين مت 
اختيارهم كوسيلة أكثر مالءمة جلمع البيانات، وكانت تتم املقابالت على أساس الدعوة ملناقشة قضايا 
تبدو مهمة يف التعليم بالعراق من دون جدول أعمال حمدد سلفاً من جانب الشخص الذي جيري املقابلة، 
وهذه املقابالت يتم دعمها أكثر من قبل حتليل الوثائق الثانوية، مبا يف ذلك الوثائق السياسية املقدمة من 
قبل وزير الرتبية يف بغداد ووزير الرتبية يف أربيل وتقارير خمتلف االنتماءات اإلثنية لوكاالت حقوق اإلنسان؛ 
نظراً ألن اهلوية تقدم تعريفاً للسياسات اإلقليمية والصراع، وهذه الورقة خُتِضُع التعليم لعدسة الرتكيز على 
اهلوية، والبيانات اليت مجَُِعتنْ مت حتليلها بعالقتها بالبيئة السياسية اإلثنية وهي تستكشف الربط بي مطالب 

التعليم إلثنية معينة وهوية اجملتمع والتنافس اإلثين السياسي األوسع على اإلقليم.

وتستكشف هذه الورقة أيضاً تأثريات الصراع وضعف التماسك الوطين )اهلشاشة( على توصيل 
العراق املعاصر  التعليم إىل اجلماعات اإلثنية يف اإلقليم اليت توزعت على ثالثة حقب مهمة يف تأريخ 
الالحقة على  األحداث  حقبة  البناء 2003-2014، وأخرياً  إعادة  البعث، وحقبة  هي:رحقبة حزب 
الذي كرسه  الدمج  يف  البعث  حزب  نظام  لدور  تأطرياً  األول  القسم  فيقدم   ،2014 املوصل  سقوط 
العزلة  إثر  على  أكثر  تفاصيل  يوفر  الذي  البحث  من  األكرب  اجلزء  الثاين  القسم  ويشكل  التعليم،  يف 
على إصالحات التعليم حلقبة ما بعد 2003، أما القسم األخري فسينتقل إىل بيان مقدمة عن عملية 
التلقي باستخدام التعليم اليت تستخدمها اجلماعات املتطرفة كالدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا املعروفة 
بـ)داعش( من أجل خدمة أهدافها الطائفية الوحشية؛ لتقدمي إمكانية لفهم شامل للقضايا الرئيسة اليت 

تتناوهلا، وستبدأ هذه الورقة بتقدمي إطار إقليمي.

اإلطار اإلقليمي
لتنوُّع اجلماعات الدينية واإلثنية  لطاملا ُعدِّت املناطق الشمالية الغنية بالنفط يف العراق انعكاساً 
الدميوغرافية  الصورة  ويشكلون  معاً،  يعيشون  الذين  وااليزيديي(  واآلشوريي  والكرد  والرتكمان  )العرب 
للعراق، ومع ذلك تعرضت املنطقة إىل تأثري إثنو-سياسي متزايد أّدى إىل أن متثل هذه املنطقة منطقة 
مضطربة بالسياسة العراقية طوال القرن العشرين، وكانت بغداد تنوي زيادة السكان العرب يف مشال العراق؛ 
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لضمان سيطرة املركز على حقول النفط يف املنطقة، وبعد ذلك شهدت املناطق يف الشمال تنفيذ سياسة 
متعمدة وحشية من التعريب، وقد سعت اسرتاتيجية حزب البعث إىل إجياد منطقة دميوغرافية كاذبة يهيمن 
عليها العرب يف املنطقة؛ ونتيجة لذلك -وبعد تنحية نظام البعث من السلطة عام 2003- قام األطراف 
الفاعلة الكردية ضمن املنطقة شبه املستقلة إىل معاجلة املوقف الدميوغرايف الكاذب، فقد حتركت القوات 
الكردية لعبور اخلط األخضر الذي يفصل إقليم كردستان عن بقية أجزاء العراق، واّدعت أن اإلقليم تأرخيياً 

يعود للكرد. 

     تتألف األقاليم املتنازع عليها أو احلدود الداخلية املتنازع عليها )DIBs( من 15 منطقة 
متتد عرب أربع حمافظات مشالية؛ لتشكل قوساً من احلدود السورية إىل احلدود اإليرانية، وقد أفضى التنافس 
لبغداد  املركزية  احلكومة  السلطتي يف  بي  إىل شد وجذب  عليها  املتنازع  الداخلية  احلدود  على  الرسي 
وعاصمة اإلقليم الكردي أربيل اليت طاملا َتعثاَّر النظاُم السياسي بسببها؛ ونتيجة لذلك فإن حقبة ما بعد 
التأرخيية  املناطق  على  إثنياً  املتمّيزة  باملنافسات  تعرف  أصبحت  عليها  املتنازع  الداخلية  واحلدود  البعث 
واملصاحل االسرتاتيجية، وفضاًل عن ذلك فإن املطالبات اإلقليمية تعقدت أكثر بفعل ظهور فاعل إقليمي 
جديد متمثل بتنظيم داعش يف العام 2014، إذ استوىل هذا التنظيم على مساحات واسعة من األراضي 
يف مجيع أحناء منطقة احلدود الداخلية املتنازع عليها، وأخضعتها للهوية الدينية السنية األصولية املوحدة، 
وأّدت األجندة الطائفية والدينية املعروفة لدى داعش دوراً كبرياً يف التوترات اإلثنية املوجودة أصاًل، ومبواجهة 
تقدم داعش وتراجع قوات األمن العراقية، حتركت البيشمركة أكثر جُتاه املناطق املتنازع عليها واستولوا على 
كركوك، وهي اجلائزة اليت طال انتظارها اليت متثل قلب املناطق املتنازع عليها وحمورها الرئيس، وهذا التحوُّل 
يف السيطرة اإلقليمية نُِظر إليه من قبل السكان الكرد كفعل ضروري للحيلولة دون سقوط األرض بأيدي 

داعش، لكّن الكثريين يف بغداد يرون أن هذا التحرك يف سياق االنتهازية لالستيالء على األرض. 

حول  ِصَداٍم  إىل  األقلية  مجاعات  اجنرت  فقد  عليها-  املتنازع  املناطق  عموم  -ويف  ذلك  وبعد 
الرتكيبة الدميوغرافية حول كل منطقة متنازع عليها تواجه مطالب إثنية حمددة، وهذه املطالب اإلثنية اليت 
كانت قائمة قبل سقوط املوصل يف العام 2014 امتازت حبدة اخلطاب على احلضور اللغوي والتمثيل 
الثقايف وحقوق األقليات على عموم املنطقة، وتزايد اجلدل بشأن التمثيل اإلقليمي على القضايا اإلثنية 
البارزة، فضاًل عّما شهدته القاعدة الطائفية على املطالب اإلقليمية يف حقبة ما بعد 2014 من ارتكاب 
فضائع ضد كل املكونات العراقية املختلفة، إذ عمل داعش على تنشيط السياسة الطائفية يف املناطق 
اخلاضعة لسيطرته )التحويل أو املوت(، ويف الوقت الذي كتب فيه كثريون على إمكانية تبين احللول األمنية 
والسياسية واحلوكمة يف املناطق املتنازع عليها، لكن هناك القليل من االهتمام انصب على السياسات 
لنظام  ليس فقط  العلمي  للتحليل  الشأن كان هناك غياب واضح  اخلدمات، ويف هذا  العامة وتوصيل 
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التعليم الناشئ حلقبة ما بعد 2003 بل يف عالقتها مع التنافس األوسع املستند إىل اهلوية؛ لذلك فإن 
هذه الورقة تعمل على استجالء على الوجه املتغرّي للتعليم يف املنطقة، وتسليط الضوء على الطريقة اليت 

تفاعلت هبا السياسة التعليمية مع الصراع وعدم التماسك الوطين )اهلشاشة(.  

التعليم يف عهد حزب البعث: الصهر 
إىل  امللكية  اجملتمع، من حقوق  أوجه  البعث على كل  تبناها حزب  اليت  التعريب  أثرت سياسة 
عموم  يف  التعريب  يف  برناجمها  من  بغداد  صعدت   1975 العام  وحبلول  والوفيات،  الوالدات  تسجيل 
املنطقة، وطردت حكومُتها الكرَد والرتكماَن واملسيح قسراً من حمافظة كركوك واملناطق احمليطة هبا، وعززت 
احلكومة من هدفها القاضي جبعل األغلبية الدميوغرافية للعرب من طريق إقناع العرب الشيعة الفقراء يف 
اجلنوب من االستيطان يف املنازل الفارغة يف الشمال مع منحة مغرية تصل إىل 10 آالف دينار؛ لتتحول 
سياسة التعريب يف النهاية بشكل سّيئ إىل عملية تطهري عرقي ترعاه الدولة، وأودت محلة األنفال فيما 
العراق، ومنذ بداية  العراقيي غري العرب يف مشال  بعد حبياة 100.000 إىل 200.000 من املدنيي 
عهد حزب البعث يف العام 1968 وحىت سقوط نظام صدام يف العام 2003، فان عدد األفراد الذين 
مت طردهم يقدر بـ200.000-300.000 من حمافظة كركوك وحدها؛ األمر الذي أحدث تغيرياً جذرياً 

يف الرتكيبة الدميوغرافية للمنطقة. 

وفضاًل عن إجالء الناس والعنف الصريح فإن القمع دفع املزيد من االهتمام إىل احلرمان من احلقوق 
التعليمية، وأصبح التعليم وسيلة معتمدة سعى حزب البعث من خالهلا إىل تنفيذ التعريب يف املنطقة، 
وبالتوافق مع الصهر املنهجي املنظم للسكان من غري العرب يف الشمال، فقد كانت الدراسة بغري اللغة 
العربية حمظوراً، وُأجربَ مجيع موظفي اخلدمة املدنية مبا فيهم املعلمون على االلتحاق حبزب البعث وخضعوا 
إىل االختبار واإلشراف األيديولوجي، ومع تنفيذ الكتب املنهجية اليت تقرها الدولة واملمارسات التعليمة 
كذلك فقد أصبح التعليم ُيسيطر عليه مركزياً يف بغداد، وأصبحت تتحكم يف نظام تدريس مجيع املواد 
الدراسية باستخدام التأريخ واجلغرافية والرتبية املدنية لفرض أيديولوجية البعث، ومنع اإلشارة إىل الثقافات 
املتنوعة اليت يتكون منها العراق، وعلى هذا النحو فقد مت حذف الروايات التأرخيية اإلثنية من املناهج 
الدراسية، وتأسيساً على ذلك فقد مت استخدام دراسة اجلغرافية؛ من أجل إضفاء الشرعية على سياسة 
التعريب )تغيري االسم اإلقليمي(. استخدم حزب البعث املدارس للتواصل مع السكان ونشر الصورة عن 
األمة العربية وتلقي الوالء للدولة، ومت حرمان مجيع املؤسسات الفردية يف أحناء العراق من اختاذ أي قرارات 

على أساس الالمركزية. 

وبالطريقة نفسها فإن املدارس محلت أساًء عربية مشتقة من أبطال عرب؛ من أجل تسهيل تغيري 
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أمزجتهم، وتؤشر العديد من املراسيم الرئاسية والتوجيهات من أجهزة الدولة األمنية واالستخباراتية إىل 
أن املكونات الكردية والرتكمانية كانوا مستهدفي بنحٍو متعمد يف هذا الصدد، وهناك أمثلة معينة على 
املدارس الرتكمانية مت تغيري أسائها من قبيل: )اسم مدرسة يلدزار حتول إىل الفجر اجلديد، ويادي قرة 
داش إىل البعث ومن مث إىل القادسية، ودوغرلوك إىل عمر بن عبد العزيز(، باإلضافة إىل ذلك ويف حماولة 
لتحرمي التعليم باللغة الرتكمانية مت نقل املعلمي الرتكمان إىل جنوب العراق، والكثري من التدابري التشريعية مت 
تقدميها من أجل منعهم من البحث عن عمل يف املناطق اليت يقطنها الرتكمان والسيما يف مدينة كركوك، 
وقد صدر مرسوم عقد من تشريعات العمل مينع الرتكمان اخلرجيي بنحٍو عام والسيما هؤالء املتخرجي 
من اجلامعات الرتكية من احلصول على عمل يف املناطق ذات التنوع اإلثين بالشمال، وهذا أّدى إىل عدم 

استخدام الرتكية واحلدِّ من اخلرجيي الرتكمان من استخدام تعليم غري تعليم البعث. 

ومما مت ذكره آنفاً ميكن تعريف النظام املدرسي يف ظل حكم حزب البعث بأنه قائم على أساس 
الصهر بقدر ما أظهر أن »مؤسساته تعمل على وفق القيم السائدة حيث يتم جتاهل مصاحل األقليات 

واحتياجاهتم«.

الثقافية من خالل حرماهنا من التمثيل،  التعليم يف العراق بنحٍو متعّمد إىل طمس اهلوية  سعى 
وظهرت ديناميات تعليمية مشاهبة يف بلدان أخرى َشِهَدت صراعات إثنية ومنافسات، ويف إطار الصراع 
وخبالفه  املدارس  يف  لغتهم  استخدام  من  الكرد  ُمِنَع  تركيا  شرق  الكردية يف  واألقلية  الرتكية  الدولة  بي 
يتعرضون إىل العقاب البدين، واملعلمون أنفسهم منعوا من استخدام اللغة الكردية داخل صفوفهم، كما 
هو احلال بسياسة التعليم يف كوسوفو إبّان الصراع بي األلبان والصرب، إذ تبنت احلكومة الصربية سياسة 
الصهر العدوانية، َوَحراَّمت سياسات التعليم باللغة األلبانية وأدخلت مناهج دراسية موحدة، ومؤسسات 
التعليم اليت تعتمد اللغة األلبانية ال حتصل على التمويل احلكومي ومت إغالق دور النشر األلبانية الرئيسة، 
وقد أوضح بوش وسالتاريل أنه ال شكاَّ يف أن سياسة الصهر اليت مت تبنيها يف كوسوفو كان املساهم الرئيس 

يف ظهور العنف الذي وصل إىل مستويات مروعة يف العام 1999. 

مع ذلك وعلى العكس من العراق، فكثرياً ما ُأشرَي إىل التعليم يف العراق يف الثمانينيات من القرن 
املاضي بأنه واحد من أفضل النظم يف العامل العريب فقد كان معدل االلتحاق باملدرسة كان 100٪ وسعى 
إىل املساواة بي اجلنسي، وعلى الرغم من هذه اإلجنازات الرائعة إال أن اجملتمع الدويل يبدو أنه جتاهل 
حقيقة األسس الكامنة وراء هذا النظام كانت تعتمد الصهر، وصورت مؤشرات معايري التعليم إجنازات 
مهمة يف التسجيل؛ ونتيجة لذلك أُعطَي اهتماٌم قليٌل هلدف التعليم يف العراق أو عالقته بالبيئة السياسية 
األوسع، وخالل عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي مت بذل كل اجلهود من أجل تبين نظام 

تعليمي يعمل على صهر اجلماعات غري العربية يف املنطقة ومنع تطورهم الثقايف. 
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إعادة البناء حلقبة ما بعد 2003: العزل 
لذا  عليها والسيما يف كركوك،  املتنازع  األقاليم  العراقية حول موضوع  السياسة  تعّثرت  ما  كثرياً 
ال يزال احلل اإلداري النهائي صعب املنال، وأفضى انعدام األمن املتزايد، وتزايد املنافسة اإلقليمية إىل 
مجاعات أقلية إثنية مهيمنة ختندقت وبشكل متزايد هبوياهتا اإلثنية مع وجود أمناط سكنية متجانسة إثنياً؛ 
وتسبب النزاع اإلثين خبوف اجلماعة من التهميش جراء سقوط السلطة اإلدارية بيد اجلماعة األخرى، ويف 
الوقت الذي يوجد فيه عدد كبري من  اجلماعات املسلحة تعمل كأداة فاعلة بالصراع، فقد ازدادت تلك 
املخاوف من خالل االستهداف على أساس العنف الطائفي، وال تُفِصُح املنافسة عن دور السياسات 
اإلثنية فحسب بل صّعدت من اخلطاب بشأن الوجود اللغوي والتمثيل الثقايف وحقوق األقليات؛ ونتيجة 
لذلك فإن إعادة بناء التعليم يف العراق يف حقبة ما بعد 2003 تأطرت بتأثري سياسات اهلوية املنتشرة يف 
كل مكان، وكذلك أن تركة القمع املاضي واخلوف من املستقبل اجملهول قد أثّر وبنحٍو جوهري على بناء 
التعليم، وكنتيجة للبيئة األمنية والسياسية األوسع فإن املكونات اضطلعت بدوريِن خمتلفي يف التعليم مها: 

إعادة اإلنتاج الثقايف، وإثبات الوجود اإلقليمي. 

وقد أدرك الدستور العراقي اجلديد طبيعة التنوع اإلثين والديين يف العراق وعلى هذا النحو احتوى 
على ضمانات لتلك احلقوق وهو ما نصت عليه املادة )4( من الدستور العراقي »حق العراقيي بتعليم 
الرتبية  ووزارة  إقليم كردستان  حكومة  وأجربت  واألرمنية«،  والسريانية،  األم كالرتكمانية،  باللغة  أبنائهم 
العراقية على توفري التعليم بلغات متعددة يف املدارس، ولقي احلق الدستوري بالتعليم باللغة األم ترحيباً 
واسعاً يف املناطق الداخلية املتنازع عليها، وقد أفضت الدعوة إىل التعليم باملدارس على أساس اللغة اليت مت 
تبنيها من قبل مجيع اجلماعات، إىل ظهور بىن مدرسية منفصلة ختدم املكونات املتجانسة اإلثنية األكرب، 
فاملدارس تصنف إىل كردية وعربية وتركمانية وآشورية وكلها أصبحت متّثل عالمة لغوية إرشادية، وأصبحت 

لغة التعليم سًة مميزًة للُهويّة يف املنطقة. 

التعليم  األنظمة األخرى يف  األغلب ُحوِّلت إىل  الصهر على  بتفادي  ترغب  اليت  املكونات  إن 
اليت  االنفصالية  األنظمة  ازدهرت  بعد 2003  ما  حقبة  ويف  اجملتمعية،  هويتها  على  احلفاظ  أجل  من 
تتصف بوجود مؤسسات منفصلة، كل واحدة منها تعمل على خدمة قطاع خمتلف مع جمموعة سكانية 
متجانسة نسبياً، أّما اجملتمعات املنقسمة األخرى اليت تتطلب بىن منفصلة فهي ُوِجَدت يف عدة ظروف 
منها: التعددية التعليمية السلمية لكندا وبلجيكا على سبيل املثال، وطابع التعليم املتواطئ االنفصايل يف 
البوسنة والطبيعة اإلجبارية لنظام الفصل العنصري يف أفريقيا؛ لذا فإن خمرجات نظم التعليم املنفصلة يف 
البيئات املتنوعة اليت تفتقر إىل التماسك )اهلشة( تفصح عن أناَّ التفاعل اإلثين داخل اجلماعة غالباً ما 
يتأثّر سلباً، ونتيجة لذلك فإن التعليم ميكن أن يصبح طرفاً من الصراعات اإلثنية األوسع، فقد افرتض 
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نتيجة  آيرلندا هو  املنفصلة يف مشال  املدارس  لبىن  السليب  التأثري  أن  غاالغر Gallagher عام 2004 
لتعزيز االنقسامات اجملتمعية من خالل إدخال البيئات الثقافية املتعارضة ضمن املدارس، إذ تعمل املناهج 
الدراسية املختلفة باحتوائها على موضوعات سياسية للتأريخ واجلغرافية واللغة على تكريس االختالفات 
بي املكونات، وميكن اإلفصاح عن مثل هذا التأثري السليب من خالل فحص املناهج الدراسية املستخدمة 
يف مدارس الفصل يف سريالنكا يف السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي. ووصفت املناهج السنهالية 
للسنهاليي  تأرخييون  أعداء  بأهنم  سرييالنكا-  يف  عرقية  -مجاعة  التاميلي  سرييالنكية-  جلماعة  -لغة 
إن   Gallagher وأكد غاالغر القدمية،  احلروب  التاميلي يف  اهلزمية يف  أوقعوا  الذين  وتبجحت هبؤالء 
املدارس االنفصالية -بغض النظر عما يتم تدريسه-  تعمل على تكريس اختالفات اجلماعات والعداوات 

وتأكيدها، ويشجع التجاهل والشكوك املتبادلة.

ومع ذلك فإن اجلماعات اإلثنية تبحث بنحٍو منفصل إلعادة بناء املدارس وتطويرها وإنشاء بىن 
حتتية تعليمية جملتمعاهتا عرب املناطق املتنازع عليها يف العراق، وهذا حيصل حتت توجيه اإلدارات التعليمية 
الدولة،  املدارس تصنف على أهنا مدارس  املدارس اخلاصة، فكل  القليل من  احمللية ودعمها، وباستثناء 
بصرف النظر عن وسيلة التعليم، وأهنم وهلم احلق يف متويل الدولة وتوفري املوارد، واستمرار حالة التعليم 
بوصفه ضحية للصراع أّدى إىل اخنفاض مستوى املعلم التعليمي، وعدم كفاية البىن التحتية اليت توثر على 

توفري التعليم ككل بغض النظر عن االنتماء اإلثين . 

إن العديد من القضايا اليت أثارها املتحاورون يف أثناء املقابالت املتعلقة جبميع لغات املكونات 
أفضت إىل نتيجة مفادها أن نظام التعليم يف العراق يعاين يف اجململ، إذ كثرت اإلشارة إىل االفتقار إىل 
األبنية املدرسية واالكتضاض، واالفتقار إىل املوارد واملناهج الدراسية املتخلفة، وعدم كفاءة املعلمي، وأكد 
مجيع املتحاورين أن احلاجة لتقاسم األبنية املدرسية على شكل وجبات أنتج -يف بعض احلاالت- نظام  
الوجبات الثالث يف اليوم الواحد، ومع ذلك أّدى التنافس اإلقليمي األوسع إىل إجياد بيئة تستطيع فيها 
اجلماعات اإلثنية أن تقارن مستوى الدعم املقدم ملكوهنا مع املكونات األخرى؛ األمر الذي أفضى إىل 
منافسة فيما بينها على املوارد والبحث عن ماحني خارجيي من نفس انتمائهم اإلثين، وإدراك الثغرات يف 

القدرات من أجل شن اهلجمات على مكوناهتم.  

العربية كانت عرضة  البحث هي أن املكونات اإلثنية غري  إليها هذا  اليت توصل  املهمة  النتيجة 
للمناهج  ترمجة  وجود  عدم  مع  التعليمية؛  حلقوقها  املتعمد  التجاهل  سياق  التعليمية يف  نظمها  إلمهال 
لغة  غري  من  للمعلمي  تدريب  توفري  وعدم  نفسها،  اللغة  من  املتخصص  الكادر  والنقص يف  الدراسية 
األغلبية، وتقول وزارة الرتبية يف بغداد إن ذلك بسبب قلة التمويل إاّل أن ذلك يُنَظُر إليه من قبل اجملتمع 
قبيل »أهنم )يف  السائدة، والتصرحيات من  اللغة  املدارس من غري  أنه هجوم متعمد على  الرتبوي على 
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بغداد( جيدون من الصعوبة التعليم باللغة الكردية«، وأن »الوزارة ال تدعمنا )التعليم الرتكماين( ...... حنن 
لوحدنا(، عبارات طاملا تكررت خالل املقابالت، وغالباً ما تُفساَّر هذه اهلجمات يف سياق إنكار التمثيل 
اإلقليمي للجماعة يف املنطقة وتسلط الضوء على الطريقة اليت تؤثر فيها عدم التماسك )اهلشاشة( اإلثين 

والنزاعات اإلقليمية األوسع على التعليم.

التمثيل اإلقليمي: 
ميكن الرتكيز أكثر يف اخليارات التعليمية لكل اجلماعات اإلثنية من خالل املنظور السياسي، إذنْ 
ميكن أن يُفّسَر الدفع باجتاه تبين املدارس اللغة األم من زاوية اهلشاشة أو عدم التماسك اإلداري واسع 
النطاق؛ بسبب شرط التمثيل الدميوغرايف، ففي كركوك -على سبيل املثال- يدعي كلٌّ من الكرد والعرب 
والرتكمان اهليمنة الدميوغرافية، ويدعون برمزية أوطاهنم، ويسعون إىل السيطرة االسرتاتيجية، وان التمثيل 
اللغوي يف املدارس ميكن أن يـُننَْظَر إليه كعامل يضاف ملصداقية االدعاءات باألغلبية الدميوغرافية وامللكية 
التأرخيية للمدينة، ومن دون متثيل كبري يف املنطقة فإن كل مجاعة ختشى أن ذلك سيفقدها السيطرة على 
اإلقليم، ففي كركوك خصوصاً يكمن اخلالف يف لعبة األرقام يف التمثيل على األرض؛ بسبب التحسب 
املنتشر يف كل مكان لإلحصاء السكاين على وفق املادة 140 من الدستور؛ لذا فإن اخلوض يف املعارك 
على اهليمنة اللغوية يأيت إلثبات ذلك، وميكن تفسري محاية وصول اللغة األم يف التعليم لفرض ادعاءاهتم 
الرتبية  اهليمنة اإلدارية، ومن مث ضمان تأمي مستقبلهم يف احملافظة، ويف هذا الصدد أكد مسؤولو  يف 
العرب أن مدارس الرتكمان املفتوحة يف كركوك تضم طاقماً كرديّاً بغض النظر عن االحتياجات اللغوية 
للتالميذ، وقد ساهم الدعم الواسع للمستثمرين الكرد على أساس االنتماء اإلثين واملنظمات الدينية يف 

بقاء التعليم الرتكماين يف املدينة.

 وقد أفادت األقليات الدينية بأن األمر األكثر سوءاً هو استخدام التعليم لألغراض القومية يف 
املنطقة، ويف نينوى ترى األقليات اإلثنية أن فتح املدارس باللغة الرتكية هو فعل مشي من قبل حكومة إقليم 
كردستان، ويفرتضون أن برامج التعليم حلكومة إقليم كردستان تسعى إىل القضاء على الثقافات واللغات 
األخرى؛ من أجل حتقيق أوهام اهليمنة اإلثنية على األرض، وتساوقاً مع ذلك فقد أعلنت حكومة إقليم 
كردستان عن خطط لفتح 14 مدرسة جديدة باللغة الكردية يف املنطقة اليت يقطنها األيزيديون والشبك 
يف سنجار يف العام 2013، ومت تبين هذه املبادرة يف إطار الفرضية القائمة على ختفيف االكتضاض يف 
التابعة للمكونات األخرى رفضت هذه االدعاءات  املنطقة، إال أن األقليات  الكردية يف  اللغة  مدارس 
وأكدت أهنا جمربة على إرسال أطفاهلا إىل مدارس باللغة الكردية على الرغم من إهنم يتحدثون العربية يف 
منازهلم، وقدمت أدلة قوية تدعم القمع بل وحىت السجن لآلباء من املكونات األيزيدية والشبكية الذين 
يطالبون بالتعليم العريب ألطفاهلم أو حي املطالبة باللغة التقليدية يف املواد االختيارية، ويف هذا الشأن فإن 
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التعليم يف احملافظة الشمالية نينوى ميّثل تطهرياً عرقّياً، وعلى هذا النحو فمن املمكن أن القبول اإلقليمي 
باختاذ حكومة إقليم كردستان إجراءات طارئة حلماية التعليم باللغة الكردية يف املناطق املتنازع عليها يوّفر 

ذريعة ألجندة قومية يف املنطقة متعددة األعراق يف مشال نينوى.

إعادة اإلنتاج الثقايف: 
املقابالت مع املشاركي عرب الطيف اإلثين املؤطر خليارات التعليم، يف سياق إعادة اإلنتاج الثقايف 
إزاء إنكار املاضي واخلوف من القمع يف املستقبل؛ ومن هنا فإن ضمان التجانس يف بيئات التعليم اليت 
ميكن من خالهلا املرور على اإلرث الثقايف ألطفاهلم أصبح أولوية، فاملناهج املدرسية توفر فرصة كبرية جداً 
إلعادة اإلنتاج الثقايف وضمان االنتقال إىل األجيال املقبلة، ويف املواد الدراسية كالتأريخ والفن واملوسيقى 
اجلغرافية  التفسريات  إىل  معينة  إثنيات  أشعار  من  شيء  بأي  االحتفاء  ميكن  واللغة  واجلغرافية  والدين 
لألوطان، وكذلك انتصارات يف املعارك القدمية، وكل موضوع ميكن أن يستخدم يف تفسري االفتخار باهلوية 

اإلثنية وغرس الشعور باالنتماء إىل اجلماعة .

وقد أشار كوفمان Kaufman يف العام 1996 إىل أن تأريخ اهليمنة اإلثنية وإيذاء املكونات يف 
املاضي ميكن أن يشّكل قاعدة لتصوُّر التهديد يف الوقت احلاضر؛ ومن هنا فإنه ميكن القول إن القمع 
يف عهد البعث ميكن النظر إليه على أنه أنتج اخلوف من املستقبل، والعيش يف املاضي داخل الساحة 
التعليمية يف املناطق املتنازع عليها يف حقبة ما بعد 2003، واملطالب والتربيرات للتعليم باللغة األم هي 
نتائج تشكلت من اخلوف من استمرار القمع يف بيئة تتسم بضعف التماسك، أو اهلشاشة وعدم العدالة 
اليت عانت منها يف السابق، وتركت اخلربة السابقة بفشل الوعود البنيوية وتزايد عدم التماسك أو اهلشاشة 
األمنية والسياسية كالًّ من مجاعيت الرتكمان واآلشوريي خائفي من أجل احلفاظ أو يف بعض األحيان 
التسليم حبقوقهم ضمن قطاع التعليم؛ وهبذا الصدد خشي مسؤولو الرتبية الكرد من استخدام الطبعات 
الدراسية لوزارة احلكومة املركزية، وأن االمتحانات ستتجاهل املواطني الكرد والعناصر  للمناهج  املرتمجة 
الثقافية للمناهج الدراسية للوزارة الكردية؛ لذا فإن املطالب للتعليم باللغة األم ميكن أن تُفساََّر حينما نرى 
“القومية   Hutchinson هاتشينسون دعاها  اليت  األشكال  من  لشكل  السعي  الدافعة خلف  القوى 
الثقافية”، وميكن أن يـَُعداَّ الدفاع عن اجلماعة اإلثنية يف مواجهة التهديد كدافع حمّرك الختيار محاية اهلوية 
الوسائل  استخدام  اهلوية من خالل  أنه ميكن محاية   Waever فيما أكد ويفر التعليم،  على حساب 
الثقافية لفرض التماسك اجملتمعي ومتييزه، وضمان أن اجملتمع يعيد إنتاج نفسه بنحٍو صحيح، وهو األمر 
الذي بدا واضحاً جداً يف املناطق املتنازع عليها يف حقبة ما بعد 2003، ويف حماولة لتحاشي الصهر فقد 
سعت األقليات القومية حلقوق معينة وسلطات اليت حتتاجها حلفظ ثقافتها من طريق تعريف مؤسسات 

التعليم فيها من زاوية لغتها اخلاصة.
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بنظر  تؤخذ  أن  املتعددة جيب  التعقيدات  وأن  معقد،  عليها  املتنازع  املناطق  التعليم يف  فإن  لذا 
احلسبان، وقد أّدت الطبيعة املعقدة للتنوّع الثقايف العراقي والتأريخ السياسي له إىل شبكة متنوعة لكل من 
التمثيل السياسي واللغوي ضمن كل مكون، وبالنظر لرتكة النزاع اإلقليمي واآلثار املدمرة للتعريب، فليس 
كل أعضاء اجلماعات العرقية يف العراق هلم قاعدة لغوية فاعلة لتعريف اهلوية؛ لذا فإن بنية املدارس الناشئة 

معقدة بوجود تعددية من البىن املؤسساتية يف ظل تصنيفات لغوية فضفاضة.

إن تأثري السياسات اإلثنو-سياسية ومحاية اهلوية أفضيا إىل أربعة مناذج لتلبية املتطلبات اللغوية 
املختلطة لكل مكون، تبدأ من إحياء التعليم باللغة األم )ينظر امللحق رقم 1(؛ لذا فإن الدعوات للعزل 
املدرسي يف املناطق الداخلية املتنازع عليها ال ميكن النظر إليه حصراً من خالل عدسة املمارسات التعليمة 
األفضل وتوفري بيئات مثلى للتعليم اللغوي، فكل جمتمع ينظر إىل أن يقوم بصنع القرارات التعليمة اليت 

تقودها البيئة السياسية األوسع والسعي إىل التمثيل الثقايف وتتعارض مع ممارسات التعليم اجليدة.

تركماين أْم تركي؟ 
اإلقليمية  الفواعل  وتأثري  املنطقة  يف  التعقيدات  على  حّياً  مثااًل  الرتكمانية  اللغة  مدارس  تقدم 
الداخلية، ففي العام 2004 بدأت مدارس اللغة الرتكمانية بالتدريس باللغة األم )الرتكمانية( اليت تستخدم 
املدارس  أن   2005 العام  يف  الرتكماين  املكون  زعماء  قرر  ذلك  ومع  املكتوبة،  للكلمة  العريب  احلرف 
أو  املتوسطة  مستوى  على  التعليم  أما يف  الرومانية  اهلجاء  وبأحرف  بالرتكية  ذلك  الرتكمانية ستستبدل 
لدروس لغة إضافية، وهذا القرار ميكن تربيره -على ما يبدو- من زاوية أن أصوات العلة وحروفها املتاحة 
الرتكية من حيث االعرتاف  اللغة  العربية غري كافية، وكذلك من أجل االستفادة أكثر من  يف احلروف 
األكادميي والدويل، وكما أشار أحد املسؤولي الرتكمان يف الرتبية قائال: بالنظر إىل عدم وجود أي كتب 
أو جمالت متاحة يف اللغة العثمانية من سقوطها، فاألفراد املتعلمون باللغة الرتكمانية ال جيدون أي نوع من 
املنشورات لقراءهتا سواٌء أكانت يف جمال اختصاصه/اختصاصها أم يف جمال آخر، ومثل هذه املنشورات ال 
تتوافر إال باحلروف الالتينية يف مكتبات أنقرة واسطنبول، وتلك الكتب )الرتكمانية( تناقش فقط اإلسالم 
والدين واألدب القدمي وبعض الوثائق القدمية لباحثي معيني، وأغلبها متت ترمجتها باستخدام احلروف 

الالتينية لفائدة اجلمهور.

 فيما يتعلق بتلك احلجج فإن السؤال الذي يطرح نفسه يكمن فيما إذا كان املوضوع هو السعي 
للمكّون  والكتابة  القراءة  معرفة  معدالت  نقص  إىل  املقابالت  أشارت  ما  األم؟ كثرياً  اللغة  الستخدام 
الرتكماين يف اللغة الرتكية؛ بسبب استخدام احلروف الرومانية، ومن املعروف على نطاق واسع أن ذلك 
التعليم الداخلي والتعليم للطالب؛ لذا -وبغض النظر من هذا العيب الرتبوي- فإن أعداداً  يعوق بيئة 
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متزايدًة من املدارس الرتكية تفتح يف أحناء املنطقة، وهبذا املعىن يُنَظُر للمكون الرتكماين على أنه يريد متييز 
نفسه عن اللغة السائدة للمكونات األخرى احمليطة به، حىت لو كان ذلك يعين اختاذ موقف بنيوي من 
اللهجة التقليدية جملتمعهم؛ األمر الذي يعوق خمرجات التعليم، ومع ذلك مل يقراَّ أي احد من ثالثة عشر 
من الرتبويي الرتكمان بأن استخدام اللغة الرتكية كان خياراً ضاراً ثقافياً، وبداًل من ذلك فهو يعد كوسيلة 
لتقوية اهلوية الرتكمانية حلفظ وجود هويتهم يف املنطقة، فهم يقولون: )إن من الضروري مبكان أالاَّ متوت 
الرتكمانية يف املنطقة، فنحن ننمو من أجل احلفاظ على وجودنا، ومن أجل أاّل ننصهر، فهذا هو األفضل 
ألطفالنا، فالتعليم ميكن أن يساعدنا لنقوم بذلك، وحنن حنتاج إىل املدارس اليت تُعلُِّم وتعِكُس ثقافتنا، 

وهبذه الطريقة سيكون ألطفالنا الثقة واالعتزاز بالنفس، وهو أمر جيد للتعّلم(. 

إن الوصول إىل مصادر التعليم للمكونات اليت ال تشكُِّل أغلبية يف مشال العراق متناثٌر، واملكون 
الرتكماين يعاين من اإلمهال نفسه يف املناهج الدراسية كما هو احلال لكل اجلماعات اإلثنية اليت ال تشكل 
أغلبية، وباالنتقال إىل الرتكية فإن اجملتمع الرتكماين ميكن النظر إليه على أنه جمتمع قادر على تشكيل 
حتالفات قادرة على تزويد مصادر التعليم اليت تعكس ثقافة الرتكمان وتأرخيهم، وتعزز من القنوات اليت من 
خالهلا يتم تعليم تأريخ اجليل القادم وثقافتهم، وهذا بالتأكيد هو اهلدف الذي عرضه كثري من املتحاورين 
الذي أشاروا إىل أن طباعة الكتب املنهجية واملصادر يف أنقرة توفر للمكّون الرتكماين الوصول إىل املناهج 
الدراسية املالئمة إثنياً، والربط التأرخيي مع تركيا مرتبط مع وسائل اإلعالم احلديثة اليت ينظر إليها على أهنا 

تشكل الطريق اجلديد للجيل الشاب هويته الرتكمانية اخلاصة. 

اآلشوريون التحديد الذايت:
 إن اجملتمع اآلشوري يف كركوك يدرك تآكل الطالقة يف اللهجة التقليدية له، وكذلك يدرك -على 
منوال اجملتمع الرتكماين- أن اخليارات احملدودة لتالميذه الذين خترجوا من املدارس اللغة اآلشورية من دون 
التعليم يف املدارس باللغة األم واختاروا  التعليم العايل باللغة اآلشورية، لذلك فإهنم هجروا  الوصول إىل 

التعليم باللغة العربية مع إضافة اللغة التقليدية ودروس القرآن، فضاًل عن التأكيد على: 

إذا كان التعليم صعباً ألننا ال جنيد التحدث باللغة بطالقة أكثر فحينها لن يذهب أطفالنا إىل 
اجلامعة، ولن حيصلوا على فرص للعمل، فكيف يكون ذلك جيداً لنا كجماعة؟ كيف يكون ذلك جيداً 
للمواطني اآلشوريي؟ إن اآلشوريي هم أذكى من ذلك، حنن نفهم أن ذلك حلماية جمتمعنا حنن نريد ما 

هو األفضل ملستقبل أطفالنا. 

إن ما مذكور آنفاً ُيظهر أن املوقف فريد لآلشوريي يف كركوك؛ ألن املكونات اآلشورية يف نينوى 
ويف كركوك ما زالوا يناضلون من أجل وصول أكرب إىل املدارس اليت توفر التعليم باللغة اآلشورية، واجلدير 
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بالذكر أيضاً هو أن املكون اآلشوري يف نينوى خيتلف عن ذلك املوجود يف كركوك بنحٍو كبري من حيث 
إليها بسهل  يشار  ما  غالباً  الاليت  )تلكيف واحلمدانية والشيخان(  الثالث  فاملناطق  السكانية،  الكثافة 
باللغة  الدراسة  أن  على  أكدت  نينوى  حمافظة  يف  واملقابالت  بكثرة،  واآلشوريي  املسيح  تضم  نينوى، 
اآلشورية حق ال ميكن إنكاره للشعب اآلشوري: )حنن نريد من مدارسنا أن حتمينا من فقدان هويتنا، كما 
فعلنا يف ظل النظام السابق، وأن مقرتح ساعتي يف األسبوع غري كاف، ملاذا علينا أن ندرس لغتنا فقط 

يف صفوفنا؟ ال.. ذلك ال يكفي(.

 إن التأثريات على املدى الطويل للتعليم اآلشوري يف مدارس الدمج ميكن أن خيلق فوارق أفقية 
اليت من شأهنا أن تكون ضارة على اجملتمع ككل، وهذه احلالة تظهر أن إحياء اللغة هو أولوية من أولويات 
هؤالء الرتبويي، ومل يرد ذكر الرتبية والفائدة املستقبلية، وحي السؤال فهم يغريون املوضوع أو يعيدون 

التأكيد على أمهية بقاء استخدام املواطني اآلشوريي )الفّعال لآلشورية(. 

إن الرتكة اللغوية لسياسة التعريب اليت انتهجها حزب البعث ميكن أن ينظر إليها بوصفها عاماًل 
الرتبويون  يقدمه  الذي  التعليم  فإن  اإلقليمي  ويف كال  للنظام،  احلالية  اإلدارة  على  مباشراً  تأثرياً  مؤثراً 
اآلشوريون يكمن بوصفه عنصراً ضرورياً »لتعزيز الفخر املفقود للهوية« يف أعقاب التعريب، وقد َفِشَلت 
يتم  إثنياً  الدراسية املركزية يف إدراك وجودهم، وأمهلت ثقافتهم ودينهم، ويف املدارس املتجانسة  املناهج 
املستقبلية  األجيال  فهم  تعزيز  أجل  من  التعليم؛  نظام  استخدام  يستطيع  األشوري  املكون  بأن  السعي 

لرتاثهم الثقايف. 

االحتضان الكردي: 
يستفيد التعليم الكردي يف املناطق املتنازع عليها من الدعم اإلقليمي لوزارة الرتبية حلكومة إقليم 
كردستان، ووقع التعليم الكردي يف املناطق املتنازع عليها رسياً حتت والية الوزارة املركزية يف بغداد، ومع 
ذلك هو يدار بالكامل من قبل وزارة الرتبية يف حكومة إقليم كردستان، وهذا الفعل يربره الرتبيون الكرد من 
زاوية التجاهل املطلق للتعليم الكردي من قبل الوزارة املركزية، وبالنظر حلضورها القوي يف املنطقة واملناطق 
تربير  فإن  لذلك  الكردية؛  العائالت  ألغلبية  الفاعلة  األم  اللغة  بقيت  الكردية  اللغة  فإن  ذاتياً  احملكومة 
الوصول للتعليم باللغة األم ميكن أن ينظر إليه من زاوية االستيعاب يف الصفوف، وكذلك عدم إحياء لغة 
غري  التقليدية؛ لذا وعلى الرغم من ضرورة البقاء اإلثين الذي يقدمه املسؤولون الكرد فإن اشرتاك وزارتي 

يف نظام التعليم الكردي أثبت إشكالية كبرية. 

ومن خالل اختاذ خطوات مهمة من أجل حتسي معايري التعليم يف إقليم كردستان يف العراق، فإن 
الوزارة يف حكومة إقليم كردستان نأت بالتعليم بعيداً عن النظام املركزي، فحكومة إقليم كردستان حدثت 

حصاد البيان
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املناهج املدرسة اليت تعكس مكانة الكرد يف تأريخ العراق، وباملثل أيضاً فقد أعادوا تنظيم السنة الدراسية 
الكردية إذ مت تقسيمها على فصلي ينتهي كل واحد منهما بامتحانات هنائية، وباملقارنة مع وزارة الرتبية يف 
بغداد فهي ما زالت تتبىن النظام القدمي وجتري االمتحانات النهائية يف هناية السنة وتعتمد مناهج دراسية 
وجداول منفصلة، ومن مث ميكن أن ينظر إىل مسامهات كال الوزارتي يف الصراع من حيث إدارات املدارس، 
فعلى سبيل املثال -وعلى الرغم من أن املناهج الدراسية هي حلكومة إقليم كردستان- يطالب التالميذ يف 
املدارس الكردية بأن تكون االمتحانات حتت إشراف وزارة الرتبية العراقية، وباستخدام املناهج الدراسية 
اليت تقرها حكومة إقليم كردستان ومعارضة ترمجة إصدارات املناهج الدراسية حلكومة إقليم كردستان، فإن 

التالميذ الكرد ُوِضُعوا يف موقف غري مؤاٍت.

    وفضاًل عن ذلك فإن األطراف الفاعلة يف الرتبية )الرتكمان والكرد والعرب( يكيل كل منهم 
االهتامات إىل املكون اآلخر لفشله بتوفري اللغة السائدة األخرى يف مدارسهم، ويف حماولة لدعم إعادة 
فعلى  السائدة،  اإلقليمية  باللغة  الكافية  اللغة  تالميذهم بصفوف  بتزويد  الرتبويون  الثقايف فشل  اإلنتاج 
سبيل املثال فإن نوعية التعليم باللغة العربية يف املدارس الكردية يف املناطق الداخلية املتنازع عليها مت انتقاده 
بنحٍو كبري من قبل املعلمي، فقد أكد أحد املعلمي الكرد يف حمافظة كركوك قائال: »املعلمون العرب يف 
مدرسيت هم كرد من إقليم كردستان، وليسوا من كركوك، هم اليتكلمون العربية جّيداً؛ لذا فإن األطفال ال 
يتعلمون، فهم )أي التالميذ( يعيشون هنا لكنهم ال يستطيعون التحدُّث بالعربية؛ فهذه مشكلة كبرية«، 
ويؤكد أن املوقف الثابت حلكومة إقليم كردستان هو دمج كركوك إىل املنطقة الكردية األمر الذي أّدى إىل 

افرتاض أن اللغة العربية لن تكون لغة اإلدارة؛ لذا فال داعَي هلا. 

هذا القرار ذو الدوافع السياسية مل يأخذ بعي االعتبار حاجة مواطنيه املوجودين ليكونوا قادرين 
على التواصل مع حميطهم العريب بغض النظر عما ستؤول إليه اإلدارة، وأن حكومة إقليم كردستان أظهرت 
دعمها لكل من الواليات املتحدة وإسرائيل، وتبعاً لذلك فقد أخذت اللغة اإلجنليزية األسبقية يف املناهج 
الدراسية للمدارس يف حكومة إقليم كردستان؛ ونتيجة لذلك فإن اجليل اجلديد من الكرد العراقيي ضمن 

منطقة إقليم كردستان ال ميلكون طالقة آبائهم نفسها باللغة العربية.

 إن إعادة بناء التعليم يف حقبة ما بعد 2003  متت صياغته على أساس تأثري االنتماء اإلثين 
وسياسات اهلوية، فاحلفاظ على اهلوية له األولوية على التعليم مع جتاهل املدارس ملعايري املمارسات اجليدة 
السياسية  البيئة  إىل  النظر  متجانسة، وميكن  أجل حتقيق مؤسسات  من  األم؛  اللغة  تفضيل  من حيث 
األمنية األوسع من حيث دورها يف تشكيل ظروف التعليم بنحٍو أساٍس مع أن قرارات السياسة التعليمية 
يتم صنعها من أجل تعزيز متييز اهلوية وحتصينها، بالنظر إىل عدم التماسك أو اهلشاشة اإلثنية األوسع. 
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سياسة التعليم لدى داعش: التلقني 
القاعدة، وهو قوة صغرية نسبياً، كانت  بدأ داعش أو الدولة اإلسالمية حياته يف العراق باسم 
العنف  تستخدم  القوة  هذه  بدأت  عام 2008  وحبلول  ذلك  مع  والربيطانية،  األمريكية  القوات  تقاتل 
بداية احلرب األهلية يف سوريا،  العراق، ويف  يتضاءل هلذه اجلماعة يف  الشعيب  الدعم  الشديد، وأصبح 
أُعِطَيت لداعش ساحة جديدة لتوسيع عملياهتا، وبالتحول إىل العراق استفادت اجلماعة من الفوضى يف 
املنطقة لتحقيق مكاسب إقليمية وزيادة عدد أعضائها، ففي كانون األول /يناير عام 2014، أصبحت 
هذه اجلماعة أقوى من ذي قبل وعادت اىل العراق حتت يافطة دعم السنة يف الفلوجة التابعة للمحافظة 
الغربية األنبار؛ ونتيجة لذلك ومنذ كانون األول /يناير من العام نفسه وقعت معظم مناطق األنبار حتت 
سيطرة داعش، وكانت اسرتاتيجيتها يف كال البلدين )العراق وسوريا( واحدة لبناء التحالف: )التعاون مع 
اجلماعات املوجودة املناهضة للحكومة ومساعدهم يف كفاحهم للسيطرة، ومن مث اإلبقاء على الشراكة 

من أجل دعم أجندهتا(. 

يف العراق حيث طاملا اهتم املكون السين احلكومات ملا بعد 2003 بالسياسات الطائفية واالعتقال 
التعسفي والسياسة املتحيزة، وجدت مجاعة داعش مرتعاً خصباً لدعم عودهتا، ويف وقت الحق يف حزيران 
/يونيو عام 2014 توسعت اجلماعة لتضم اآلالف من اجملندين اجلدد وحتالفت مع القبائل، ووجهت 
داعش ضربة كبرية لبغداد بالسيطرة على ثاين أكرب مدينة يف العراق وهي املوصل، وبعدها تقدمت للسيطرة 
على املناطق يف العراق، ليواصل تنفيذ أجندته وإنشاء اخلالفة اليت تتمتع حبكم ذايت وهي متتد عرب سوريا 
والعراق، وما بعدها حتت شعار موحد للهوية الدينية، وقد سيطرت داعش واجلماعات املسلحة األخرى 
اليت تعارض احلكومة -بضمنهم البعثيون ومليشيات القبائل وأعضاء اجليش السابق- على مساحة واسعة 
من املناطق الداخلية املتنازع عليها يف العراق، ومع االنسحاب املفاجئ لقوات األمن العراقية فإن القوات 
الكردية تقدمت عرب اخلط األخضر من أجل محاية كركوك من اجلماعات املسلحة، وقد نُِظَر إىل ذلك 
من قبل املواطني الكرد كإجراء ضروري للحيلولة دون وقوع األرض بأيدي داعش، لكن بالنسبة لآلخرين 

كان هذا فعاًل انتهازياً لالستيالء على مناطق أكثر وضمها إىل اإلقليم.

إن األهداف املدفوعة طائفياً لداعش َحّرمت وعلى الفور أي تفسري خيتلف عن تفسريها احملافظ 
املتطرف لإلسالم السين، ويف أحناء حمافظة نينوى كانت األقليات العراقية ختضع لإلبادة اجلماعية »التحويل 
أو املوت«، وهذه السياسة أّدت اىل قتل وتشريد وإقصاء مجاعات األقليات الدينية اليت استوطنت املنطقة 
تأرخيياً؛ األمر الذي أحدث تغيريات دميوغرافية ال رجعة فيها، واملناطق اليت بقيت حتت سيطرة داعش 
خضعت إىل اسرتاتيجيات احلوكمة اجلديدة له، ويف هذا الشأن فان داعش -كما هو حال حزب البعث 
قبله- سرعان ما أدرك قيمة التعليم كوسيلة للسيطرة على الشعب؛ لذا أضحى التعليم املساحة الرئيسة 
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للتدخل، واستخدام التعليم لتعديل السلوك، ولتعزيز قاعدة التجنيد أكثر، وتلقي جيل جديد من املواطني 
املوالي حللم اخلالفة.

يف املوصل واألجزاء اجلنوبية من حمافظة كركوك فإن ضوابط الرتبية اجلديدة وتعليماهتا مت اإلعالن 
التنظيم رسالته  املعرفة«، ونشر  لداعش »جملس  التابعة  املشكلة حديثا  الرتبية  قبل وزارة  من  عنها رسياً 
من خالل اليافطات )البوسرتات( يف اجلوامع واألسواق، ومت توجيه املعلمي بالعودة إىل املدارس للسنة 
الدراسية اجلديدة والقيام بالتعليم على وفق الضوابط والتعليمات اجلديدة املفروضة، وقد أفادت املقابالت 
بأن اليافطات )البوسرتات(، قدمت جمموعة من إصالحات التعليم اليت هتدف إىل فرض تغيريات جذرية 
يف نظام التعليم، وفرضت قيوداً صارمًة على مالبس الطالب، الرتداء الزي اإلسالمي مبا يتفق واالمتثال 
السلفي للشريعة، وباتت قرارات إدارات املدارس كافة تؤخذ على وفق الشريعة مبا فيها قطع الدراسة أثناء 
الصالة وتطبيق الفصل بي الذكور واإلناث، وأكدت التقارير يف البداية أن املواد اليت يف املناهج الدراسية 
النظرية  التطور اليت تتعارض مع  املواد اليت تتعلق مبوضوعات مثل  للتعديل أو احلذف، والسيما  ختضع 
الدينية للخلق، وحتذف أي صورة ال تتفق مع وجهات نظر داعش احملافظة جداً، وأي شيء يتعلق بتأريخ 
العراق وثقافته، أو األدب مبا فيه الشعر الوطين فهو أيضاً يتم حذفه علناً، ومت حظر أي فن أو موسيقى، 

ومت تكفري كل األغاين غري الدينية ومن مث فهي حمرمة يف املدارس أيضاً.

واستمر املعلمون بالتدريس مبناهج وزارة الرتبية العراقية نفسها، واتبعوا اخلطة الدراسية عينها فيما 
التعليم  مبناهج  استبدل  الدين  تعليم  أن  إالاَّ  والعريب،  واإلجنليزي  والرياضيات  والكيمياء  بالفيزياء  يتعلق 
السين الصارم -املستورد من السعودية كما يقال- واآلن حيظر تدريس أي موضوع ال يتعلق باإلسالم 
السُّيّن كاملتعلق بالروايات التأرخيية أو األعراف الدينية لألقليات الدينية أو التشيُّع، وقد وزّع داعش أيضاً 
اإلسالمي حتت  والتأريخ  والشريعة  بالعقيدة  املتعلقة  املوضوعات  إضافية عن خمتلف  كراسات وكتيبات 
الدينية  الرؤية  وفق  على  الدينية  معارفهم  وتوسيع  القراءة  على  الطلبة  لتحفيز  إضافية  »مصادر  عنوان: 
للجماعة«، وقد أكدت املقابالت أن التعليم الرسي حذاَّر من أن أي أحد خيالف التعليمات اجلديدة 
سيخضع للعقاب، وقد تعّرض مديرو املدارس لضغط شديد؛ من أجل تشجيع التالميذ على العودة إىل 
املدارس، وقد أفاد السكان بأن اخلوف من العواقب أّدى إىل عودة املدارس إىل اجلداول املعتادة يف غضون 

ستة أشهر من االحتالل. 

يف تشرين الثاين/أكتوبر من العام 2015 قدم داعش املناهج اجلديدة من خالل توزيع الكتب 
املدرسية اجلديدة إىل املدارس يف املوصل من خالل دجمها بالبىن التعليمية يف املنطقة، وقد أظهر داعش 
أهدافه طويلة األمد، ومن خالل التأثري باجليل الشاب والرتويج وتشجيع االلتزام بإيديولوجيته فإن داعش 
مناسبة، ويف وقت كتابة هذه  حيمي تطلعاته املستقبلية حلكم اإلقليم، وتوفري اخلدمات اليت يراها دينياً 
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الدراسة ما زالت األقاليم ختضع للتغيري بانتظار حدوث معركة شرسة من أجل طرد داعش من العراق، 
لكن وبغض النظر عن مدة بقاء داعش يف السلطة فإن املمارسات القسرية له وتالعبه بنظام التعليم قد 

خلف تركة ثقيلة يف املناطق املتنازع عليها.

اخلالصة : 
قدمت هذه الورقة حتلياًل للدور املتغري لنظام التعليم يف املناطق املتنازع عليها يف العراق، وأظهرت 
الوجه املتغرّي للتعليم يف املنطقة على مدى 12 سنة املاضية، وسلطت الضوء على الطريقة اليت تعكس 
فيها سياسة التعليم وتتفاعل مع عدم التماسك الوطين والصراع واستجالء آثارمها على توصيل التعليم يف 
اجلماعات اإلثنية يف املنطقة، هذا التحليل يظهر أنه حينما يرتبط الصراع مع عدم التماسك باهلوية حينها 
يصبح توفري التعليم وسيلة قيمة لتحقيق األهداف السياسية واأليديولوجية، ويف املناطق املتنازع عليها يف 
العراق فإن التعليم يستخدم لصهر السكان يف ظل اهلوية العربية، وفصل املكونات اجملتمعية مع تعزيز اهلوية 
للجيل القادم وإثبات الوجود اجلماعي، وأخرياً ويف بعض املناطق يستخدم التعليم كأداة للتلقي؛ من أجل 
ُم مثااًل حّياً على الدور القوّي  فرض اهلوية الدينية املتطرفة القائمة على العنف؛ وباحملصلة فإن العراق يقدِّ

للتعليم يف املناطق يف الصراع على أساس التقسيم اإلثين. 
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امللحق رقم 1 . أنواع املدارس لعام 2012
نوع املدرسة  لغة التعليم  التعليم باللغات اإلضافية 

املدارس باللغة السائدة

العربية )املناطق الداخلية املتنازع عليها( اإلجنليزية والكردية 
الكردية )حكومة إقليم كردستان(  اإلجنليزية والعربية 

مدارس التعليم باللغة األم

اآلشورية )املناطق الداخلية املتنازع عليها(  اإلجنليزية والعربية 
اآلشورية )حكومة إقليم كردستان ( اإلجنليزية والكردية 
الرتكمانية )حكومة إقليم كردستان( اإلجنليزية والعربية 
الرتكمانية )املناطق املتنازع عليها( العربية واإلجنليزية 

الكردية )املناطق الداخلية املتنازع عليها( العربية واإلجنليزية 

مدارس اللغة السائدة اليت توفر الدروس 
باللغة األم

العربية )املناطق الداخلية املتنازع عليها( الرتكية واإلجنليزية 

العربية )املناطق الداخلية املتنازع عليها(  اآلشورية واإلجنليزية  
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إناَّ الدعم الرتكي للجهاديي ليس جمرد تكتيك يهدف لتنحية بشار األسد من السلطة، بل 
يستند إىل قرار اسرتاتيجي يتبناه جانب من السلطات الرتكية للتأثري بشؤون الشرق األوســط من 
خالل الفواعل من غري الدولة؛ كما فعلت إيران ذلك ردحاً من الزمن، فدعم تركيا للجهاديي يف 
العبور إىل سوريا وتأسيسها روابط وثيقة مع محاس واإلخوان املسلمي هو الوجه اآلخر املتصل بتلك 

االسرتاتيجية.
سحت السلطات الرتكية للمتعاطفي مع القاعدة باستخدام وسائل اإلعالم الرتكية للرتويج 
والغرب،  ألمريكا  املعادية  املشاعر  تغذي  جديدة  سياسية  لغة  السلطات  تبنت  وقــد  ملعتقداهتم. 
واملدعون الذين حاولوا منع شحنات األسلحة من الوصول إىل اجلماعات املنضوية إىل القاعدة يف 
سوريا قد مت طردهم ويف بعض احلــاالت مت سجنهم، ويف احلقيقة من خالل ترهيب االدعــاء لعام 
أو  القاعدة  تتم أي علمية ملكافحة اإلرهــاب لكبح شبكات  الرتكية TNP مل  الوطنية  والشرطة 
األنشطة املتصلة بتجنيد مقاتلي جدد، ومنظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO(  أُعطيت 
املسؤولية الكاملة للتعامل مع األنشطة اجلهادية من دون أية رقابة فعالة وإحجام الشرطة عن اجملازفة 
والدخول يف شؤوهنم، وكما أوضح أحد أعضاء حلف الناتو فإن السياسات اجلهادية الرتكية تشكل 
تأثرياً مباشراً غري مباشر على األمن األورويب، وتتناول هذه املقالة السياسات اجلهادية الرتكية من 

خالل دراسة تصرحيات املسؤولي والتقارير اإلعالمية واملقابالت والعمل امليداين. 
أمنياً واسرتاتيجياً للغرب منذ اخلمسينيات من القرن املنصرم، فهي  لقد كانت تركيا شريكاً 
تقع على اجلانب اجلنويب من حلف الناتو وحبدودها املشرتكة مع االحتــاد السوفييت، وقد سامهت 
الغربية  الدفاعية  الــقــدرات  يف  جيداً  تدريباً  ومــدرب  وجبيش كبري  ومنشآت  بقواعد عسكرية  تركيا 
خالل احلرب الباردة1 . ومنذ اهنيار االحتاد السوفييت، تغرّي االهتمام االسرتاتيجي الرتكي، إذ أصبحت 

1 - Mu€ge Kınacıo˘glu and Aylin G. Gu€rzel. ”Turkey’s Contribution to NATO’s Role in Post-Cold War Security 
Governance: The Use of Force and Security Identity Formation.“ Global Governance 19 )2013(: 589–610 . 

من الطريق الجهادي السريع إلى المالذ الجهادي اآلمن: 
سياسات تركيا الجهادية واألمن الغربي 

أمر اهلل اوزلو * 

* مدرسة الشؤون الدولية والعامة، جامعة فرجينيا الدولية.
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تركيا قاعدة إقليمية تستخدمها الواليات املتحدة للتدخل يف األزمات الداخلية يف املنطقة، مثل: العراق، 
والبلقان، وكما أوضح مارك غروسان، -سفري الواليات املتحدة يف تركيا يف تلك احلقبة- “تركيا تعيش 
إىل جوار منطقة فيها التحدي بـ 360  درجة” فهي أصبحت دولة مواجهة بالنسبة ألوروبا والواليات 

املتحدة 2 .
وقد افرتضت وزارة اخلارجية الرتكية أن تركيا املستقرة ستكون العباً مؤثراً يف سياسات الشرق األوسط 
وستكون قادرة على أداء دور مهم يف مستقبل العالقات األوروبية مع الشرق األوسط، وخالل حقبة ما بعد 
احلرب الباردة عملت كٌل من النخب السياسية الرتكية والغربية باحلفاظ على تركيا “ كجزيرة من االستقرار 

وسط منطقة مضطربة، وكحاجز ضد تفشي  احلروب احمللية وانتشارها وكمروج للتعاون اإلقليمي3”.
األوروبــيــة،  املفاهيم  تغريُّ  على  عملت  اإلرهــابــيــة   2001 لعام  أيلول/سبتمرب   11 هجمات  إن 
الشبكات اإلرهابية   املتحدة مواجهة  الواليات  إذ أرادت  لــدور تركيا األمــين؛  املتحدة  الواليات  والسيما 
واألزمــات اإلقليمية من خالل القواعد يف املنطقة، ورأت عقيدة بوش يف الوضع الراهن يقدم للواليات 
املتحدة فرصة كبرية، حىت وأن واجهت البالد هتديدات خطرية من اإلرهــاب أو الــدول املارقة، وإذا مل 
تستطع الواليات املتحدة جعل العامل أفضل فإنه يصبح أكثر خطورة؛ لذا فإن تلك العقيدة )عقيدة بوش( 
تفرتض أن الواليات املتحدة جيب أن تعمل على اإلطاحة باألنظمة اليت متثل هتديداً ماثاًل أو حمتماًل لألمن 

األمريكي4، وكان الركن اآلخر من عقيدة بوش هو نشر الدميقراطية.
للدميقراطية فلن يكون  آمناً  إن انتشار االعتقاد السائد القاضي بأناَّ “ إذا مل يكن العام مــالذاً 
العام آمنا”5 وكانت تفرتض أن “السبب الرئيس الكامن وراء اإلرهاب اإلسالمي الراديكايل هو غياب 

الدميقراطية، انتشار االستبداد، وعدم وجود احلرية يف العامل العريب6.
كان هتديد األنظمة األجنبية املستهدفة ابتداًء من عقد بوش هو للعراق وإيران وكال هذين البلدين 

2  - Meltem Mu€ftu€ler-Bac¸ . ”Turkey’s Predicament in the Post-Cold War Era.“ 
Future 28)3( )1996(. p. 255.
3 - Nasuh Uslu. ”The Factors Affecting Turkey’s Relations with the United States in 
the Post-Cold War Period.“ The Turkish Year Book 31)2( )Ankara: Ankara University 
Press. 2000(.
4 - Robert Jervis. ”Understanding the Bush Doctrine.“ Political Science Quarterly 
118)3( )2003(. p. 365–388.
5 - Nicholas J. Wheeler. ”The Bush Doctrine: The Dangers of American Exceptionalism 
in a Revolu- tionary Age.“ Asian Perspective 27)4( )2003(. pp. 183–216.
6 - Keir A. Lieber and Robert J. Lieber. »The Bush National Security Strategy.« U.S. 
Foreign Policy Agenda 7)4( )2002(. pp. 23–25.
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جماور لرتكيا حليف الواليات املتحدة، فقد طلبت إدارة بوش من أنقرة أن تشارك يف حرهبا ضد العراق من 
طريق توفري القواعد داخل تركيا والسماح للقوات األمريكية املرور من خالل تركيا، وقد تفاوض املسؤولون 
األتراك واألمريكيون يف السماح ملرور القوات األمريكية من خالل تركيا إالاَّ أن الربملان الرتكي رفض ذلك، 
وفشل القرار يعود إىل حدٍّ كبري بسب شكوك اإلسالميي والقوميي اجلدد، فضاًل عن معارضة النواب 
الكرد؛ خوفاً مما سيصيب أبناء قبائلهم يف العراق، فامتنع العديد عن التصويت، وفضاًل عن ذلك كان 
هناك اعتقاد يف واشنطن أن وزارة خارجية كولن باول عدت مسألة موافقة الربملان الرتكي أمراً مفروغاً منه 
ولن تكون هناك معارضة قوية لالقرتاح، مع ذلك يبقى األمر األكثر أمهية أنه كان ميثل قلة خربة حلكومة 
عبد اهلل غول املشكلة جديدة، فهم اعتقدوا أن أغلبية أصــوات النواب ستكون كافية وأنــه املعارضة ال 
تشكل أمهية؛ لذا فهم كانوا مطمئني بأن الربملان سيوافق، وعلموا فيما بعد أن األغلبية لكامل الربملان 

مطلوبة ومن هنا فقد مت إجهاض املشروع . 
وكــمــا أوضــحــت صحيفة نــيــويــورك تــاميــز إن هــذه كــانــت هــذه ضــربــة مــدويــة، ومــع ذلــك واصلت 
الواليات املتحدة دعم تركيا كدميقراطية إسالمية، وكأمنوذج للنظام الذي تسعى لتأسيس مثله يف الشرق 
األوســط7؛ لذا ومن ذلك احلي فإن أمهية تركيا ال تكمن يف املوقع االسرتاتيجي املتاخم إلقليم الشرق 
األوسط املضطرب فحسب بل ويف وضعها كدميقراطية علمانية إسالمية أيضاً، هو يقدم دليل حي على 

عدم التعارض بي الدميقراطية واإلسالم.
لرتكيا  للرتويج  الرامية  بــوش  إدارة  بسياسة   )AKP( والتنمية العدالة  وقــد رحبت حكومة حــزب 
كدميقراطية علمانية إسالمية يف املنطقة، وهذا قد وّفر الفرصة حلزب العدالة والتنمية باستخدام سياسة 
الواليات املتحدة لكبح ميول املؤسسة العسكرية يف التدخل يف الشؤون الداخلية، وعلى الصعيد الدويل 
ساعدت تركيا بأن تكون مرشحة لعضوية االحتاد األورويب بعد 50 سنة من االنتظار، وبــدءاً من العام 

2002 اتصل بوش يف كثري من األحيان بقادة االحتاد األورويب من أجل طرح موضوع عضوية تركيا.8
وبالنسبة لبعض أعضاء االحتاد األورويب فإن ذلك ذهب إىل أبعد مما ينبغي، ففي العام 2004 
اهتم الرئيس الفرنسي جاك شرياك بوش بالتدخل بشؤون االحتاد األورويب، وعد أن “ الرئيس األمريكي 
مل يذهب أبعد مما ينبغي فحسب بل وتدخل فيما ال يعنيه “وأضاف قائاًل”: أن األمر كما لو أننا خنرب 

األمريكيي مبا جيب فعله يف عالقتها مع املكسيك” 9.
7 - Dexter Filkins. ”Threats and Responses: Ankara; Turkish Deputies Refuse To 
Accept American Troops.“ New York Times. 2 March 2003.
8 - Elaine Sciolino. ”European Union Turns down Turkey’s Bid For Membership.“ 
New York Times. 13 December 2002.
9 - ”Bush Says Turkey should Join European Union.“ Today’s Zaman. 11 June 2008.
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ويف احلقيقة أن مسألة ترشيح تركيا إىل االحتــاد األورويب أّدت دوراً حمورياً يف كبح نفوذ املؤسسة 
العسكرية الرتكية يف السياسات احمللية ولكنها يف الوقت نفسه قللت من أمهية العالقة الرتكية باملؤسسة 
الناتو، وبعبارة  مهما يف العالقات الرتكية–األمريكية منذ دخول تركيا حللف  العسكرية، اليت أّدت دوراً 
أخرى حينما احنسر نفوذ املؤسسة العسكرية الرتكية على احلكومة املدنية خسرت الواليات املتحدة مصدراً 

مهماً من مصادر تأثريها على السياسات الرتكية. 
يف السنوات األوىل لنظام حزب العدالة والتنمية كان ذلك ال يبدو مهماً، فقادة احلزب قبلوا طوعاً 
دور الواليات املتحدة كشريك أساس على املستوى اإلقليمي والدويل، فعلى سبيل املثال ويف الوقت الذي 
العامة، قامت  يؤجج فيه القوميون اجلــدد العداء ألمريكا من خالل وسائل اإلعــالم وتنظيم املظاهرات 
حكومة حزب العدالة والتنمية )AKP( جبهود مستمرة من أجل كبح املشاعر املعادية ألمريكا 10، وسعى 
أردوغان جملاهبة معادة السامية يف تركيا ويف العام 2005 حصل أردوغان على جائزة “وسام الشجاعة” 
من رابطة مكافحة التشهري اليت ال ميكن ختيُّل أهنا مُتنح لسياسي إسالمي، كما ودعم اجلماعات اإلسالمية 

املعتدلة ذلك املتشددين اإلسالميي. لذا فقد حصلت حركة غولن على نفوذ إبان تلك احلقبة. 
وعلى الصعيد الدويل عمل أردوغــان جهوداً كبرية يف العام 2008 من أجل ضمان السالم بي 
سوريا وإسرائيل، اليت اهنارت حينما غزت إسرائيل سوريا من دون إبالغ تركيا، وبعد جميء حممد مرسي إىل 
السلطة يف مصر يف العام 2011 زار أردوغان القاهرة ويف خطاب عام دعا مصر إىل تبين األمنوذج الرتكي 
قيادياً يف تأسيس حتالف األمــم املتحدة للحضارات، وهي مؤسسة  العلماين،  كما وعمل دوراً  للنظام 

هتدف إىل تسهيل احلوار بي العامل اإلسالمي والغرب11.

عمليات مكافحة اإلرهاب: اإلسالميون املتشددون: 
للدول اليت  أّدت تركيا دوراً يف حــرب الــواليــات املتحدة العاملية ضد اإلرهــاب بوصفها أمنــوذجــاً 
تظهر إمكانية التعايش بي اإلسالم والدميقراطية، خالل املدة بي عامي 2002-2012 تابعت احلكومة 
الرتكية، والسيما منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( والشرطة الوطنية الرتكية )TNP(، وما 
ينظر إليه كمصاحل مشرتكة بينها وبي الواليات املتحدة ملنع انتشار التطرُّف يف أوساط اجملتمع اإلسالمي 
األوسع، ويف الواقع فإن اهلجوم الكبري اإلرهايب الذي قامت به القاعدة يف أوروبا حصل يف تركيا، ففي 
الثاين/نوفمرب عام 2003، محلت مجاعة تركية راديكالية إسالمية يف اسطنبول  15 و20  من تشرين 

10 - Emrullah Uslu. Ulusalcilik: The Neo-Nationalist Resurgence in Turkey.“ Turkish 
Studies 9)1( )2008(. p. 73–97.
11 - For more information about this organization. consult its website: http://www.unaoc.
org )accessed 4 February 2015(.
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أربع شاحنات باملتفجرات، ونفّذت هجمات انتحارية ضد اثني من املعابد اليهودية والقنصلية العامة يف 
بريطانيا ومبىن بنك )HSBC( خملفي 57 من القتلى و700 جريح، ومت إدانة عدة أشخاص لتورطهم 

بالتفجري، بعضهم تلقى تدريبات مع القاعدة يف أفغانستان.  
كان الراديكاليون اإلسالميون األتراك يدرسون يف املدارس اجلهادية يف باكستان ومصر، وقاتلوا 
مع املنظمات اجلهادية يف أحناء العامل اإلسالمي يف )أفغانستان وباكستان والشيشان والبوسنة وكوسوفو 
وكردستان( . جعلت منظمات األمن الرتكية تشديد قبضتها على هؤالء اجلهاديي السابقي من أهدافها 
احملورية؛ للحيلولة دون وقوع هجمات أخرى للقاعدة يف تركيا أو الغرب، وتعاون ضباط االستخبارات 
)TNP(  والشرطة بنحٍو وثيق من أجل رصد الشبكات املنضوية للقاعدة، وأطلقت الشرطة الوطنية الرتكية

محلة واسعة لربنامج تعليمي مكثف ألعضائها، وأرسلت أكثر من 1000 من كبار الضباط من ذوي 
الرتب العالية للدراسة يف الغرب والسيما يف اجلامعات واملؤسسات األمريكية؛ من أجل احلصول على 
الشهادات العليا يف الربامج ذات الصلة مبجال عملهم، وقد تلقى الكثري منهم تدريبات من لدن مكتب 

التحقيقات الفدرالية )FBI( أو منظمات الشرطة احمللية من أجل تسهيل التعاون يف املستقبل. 
أطلقت الشرطة الوطنية الرتكية وبدعم من األمم املتحدة واالحتاد األورويب )TNP( برناجماً تعليمياً 
رئيساً للضباط؛ إلنفاذ )تطبيق( القانون من البلدان األخرى يف املنطقة. ودربت األكادميية الرتكية للشرطة 
وكذلك واملؤسسات التعليمية األخرى التابعة للشرطة الوطنية الرتكية )TNP( أكثر من 5000 ضابط 
اإلقليمي  للتعاون  الرئيسة  اخلطوة  احلقبة، وهــذه كانت  تلك  اجملــاورة خــالل  البلدان  القانون من  لتطبيق 
ضد اإلرهاب وهتريب املخدرات واالجتار هبا، وأعادت الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( تنظيم وحدات 
مكافحة اإلرهاب لرتكيز اهتمامها على الراديكاليي اإلسالميي فضاًل عن الرتكيز املعتاد على املتشددين 
الكرد، اليت قادت إىل اعتقال لؤي سقا القيادي البارز يف القاعدة، الذي كان خيطط لشن هجمات ضد 

السفن )البواخر( السياحية اإلسرائيلية الراسية على املوانئ الرتكية. 12
 وبي األعوام 2003 و2012 نفذت الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( برنامج عمليات مكثف 
ضد القاعدة من أجل منعها من تشكيل شبكة فاعلة داخل تركيا، وأكّد خرباء اإلرهاب األتراك خالل 
تلك احلقبة أن الشرطة اعتقلت 3348 مشتبهاً بانتمائهم إىل القاعدة، 300 منهم مت اعتقاهلم يف العام 

2003 وحدها وأكثر من 1000 بي األعوام 2008 و2010 13.

12 -”750 kiloluk El Kaide bombası.“ Hurriyet. 11 August 2005.
13 - ”El Kaide’ye kars¸ı en c¸ ok operasyon Tu€rkiye’den.“ Yeni Safak. 9 October 
2010.



188

حصاد البيان

حتّول السياسة الرتكية بعد عام 2012: 
 مت اعتقال 148 مشتبهاً هبم باالنتماء إىل القاعدة فقط يف العامي 2013 و2014 14. وأوضح 
املسؤولون األتراك، وبضمنهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن  هذا العدد هلو دليل على أن تركيا 
مل تغض الطرف عن اإلرهاب، إال أن االحنسار يف األعمال العدائية ملكافحة اإلرهاب كان واضحاً، إذ 
إن تركيا يف ذلك الوقت كانت  مرتددة فيما إذا كانت ستستخدم اجلهاديي ضد نظام األسد يف سوريا، 
مع ذلك فخالل العام 2012 متكن عدٌد متزايد من اجلهاديي األجانب  من العبور حبرية من تركيا إىل 
سوريا، واملشاعر اجلهادية بدت صرحية يف أوساط الراديكاليي اإلسالميي األتراك، وشعارات جبهة النصرة 
انتشرت يف التقاطعات الرئيسة يف إسطنبول15، وبإزاء ذلك فقد تضاءلت وبنحٍو مضطرد وترية عمليات 

الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( واعتقاالهتا 16.
إليها اخنرطت  ينتمون  الذين  القاعدة وهــؤالء  الرتكية إىل  املساعدة  فــإن  العام 2012  يف  وبـــدءاً 
بالنشاطات املناهضة لألسد اليت وثقت بنحٍو جيد من قبل الدبلوماسيي ووكاالت االستخبارات وضباط 
تطبيق القانون ووسائل اإلعالم الدولية، فعلى سبيل املثال يف العام 2014 فقد أقراَّ وبوضح سفري الواليات 
املتحدة السابق لدى أنقرة فرانسيس ريتشاردوين “أن األتــراك عملوا بنحٍو صريح مع مجاعات بضمنها 
أنه سياسة  الراديكاليي اإلسالميي يفصح عن  الشرطة ضد  لعمليات  الكبري  التخفيض  النصرة17” إن 
أنــه يف بداية عــام 2014 أن قائد شرطة إسطنبول  حكومية متعمدة، وقــد ادعــى ضابط شرطة سابق 

ملكافحة اإلرهاب أبلغ ضباطه بعدم التحقيق مع اجلهاديي من الشيشان وداغستان. 18
أسباب حتّول الشرطة: 

إن تسامح تركيا مع املنظمات اجلهادية –على الرغم من إنكار املسؤولي احلكوميي ذلك– يرتبط 
بفشلها يف إجياد فصيل معارض لنظام األسد من بي صفوف القوات السورية املعتدلة،  ارتباطاً مباشراً 

14 - Alper Sancar. ”El Kaide’ye 3 yılda 140 operasyon.“ Sabah. 10 November 2013. 
15 - Emre Uslu. ”El Kaide. IHH. TIR vs….“ Taraf. 15 January 2014.

16 -  قد تبدو األرقام كبرية بالنسبة إىل هؤالء الذين ليسوا على دراية بعمل الشرطة يف تركيا، وعلى الرغم من حقيقة أن شبكة 
القاعدة تنشط يف تركيا كما وينشط متشددوها الذين يقومون بتخزين األسلحة ويفخخون ويشنون اهلجمات .... وما إىل ذلك فإن 
الرقم قليل إىل حد ما، وحينما تشن الشرطة عمليات ضد الشبكات اإلرهابية وتلقي القبض على املتشددين ومن يتعاطف معهم 
من املنظمات لالستجواب اليت من خالهلا حتصل الشرطة عن معلومات قيمة لعمليات أخرى، بعبارة أخرى إن الرقم يف أعاله يبدو 
كبرياً ألن الشرطة ال تلقي القبض على املتشددين اجلهاديي فحسب، بل ومن يتعاطف معهم الذين ينتمون أيديولوجيا هلم أيضاً. 
17 - Richard Spencer. ”Turkish Government Co-Operated with al-Qaeda in Syria. 
Says Former US Ambassador.“ The Telegraph. 12 September 2014.
18 - ”Silivrideki Polislerden Kan Donduran Sultanahmet Ve O€ zbek Hoca Mesajlari.“ 
aktifhaber.com. anuary 2015 )accessed 29 January 2015(.
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وأثبت اجمللس الوطين السوري أنه غري قادر على أن حيّول نفسه إىل احلكومة املوثوقة املنتظرة، فيما بدا 
الغربية يف  الدبلوماسية  املــبــادرات  وفشلت  األســد،  تكتيكات  مواجهة  العسكريون ضعفاًء يف  حلفاؤها 

إسقاط األسد 19 الذي ما زال يتمتع بدعم روسيا وإيران. 
قلل القادة األتراك من قدرة حتمل نظام األسد، ويف وقت مبكر ادعى رئيس الوزراء الرتكي أمحد 
 )AKP( داوود أوغلو بأن األسد سيسقط يف غضون أسابيع20، وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية
شامل طيار بتفاؤل “ميكننا إسقاط دمشق بثالث ســاعــات”21 وكما جــادل إهلــان أوزجــل بالقول إن 
غطرسة املسؤولي األتراك تتأتى من افرتاض أهنم  يفهمون سوريا من خالل تفاعلهم مع دمشق يف العقود 
املاضية، وعلى الرغم من عدم وجود متخصصي يف سوريا )الذين يتكلمون العربية على العموم( يف وزارة 
الشؤون اخلارجية إذ طاملا كان توجههم أوروبياً ثقافياً وسياسيا؛ لذا كان الفشل حتمياً وحتولت الغطرسة 
إىل إحباط الذي أّدى بدوره إىل قرار دعم احلرب بالوكالة يف سوريا22، ويف الوقت نفسه كانت احلكومة 

تأمل بتغيري سلوك بشار األسد.
 افرتض أردوغــان خطًأ افرتض أن له تأثرياً كبرياً على الرئيس األســد؛ ألنه تصور أنه أقام عالقة 
شخصية قوية معه يف السنوات السابقة، لذا يعتقد عمر تاسبينار  أن جــزءاً كبرياً من السياسة العدائية 

املتطرفة حيال سوريا نابعة من الشعور باخليانة23.
الــســوريــة، ألن  القضايا  مــن  أبعد  وتــذهــب  تعقيداً  أوغــلــو أكثر  أردوغــــان وداوود   إن طموحات 
أهدافهما ترتكز على وضع تركيا بوصفها “بلداً حموريًا” يف منطقتها اجلغرافية، لتصبح فاعاًل رئيساً يف 
املنطقة بثقل مساٍو للقوى العاملية 24، وسعت سياسة أوغلو الشهرية “تصفري املشاكل” إىل توظيف القوة 
الناعمة لرتكيا؛ لتحقيق تلك الغاية وملـّا فشلت هذه االسرتاتيجية سعت أنقرة إىل املساعدة الغربية لتنحية 
األسد من السلطة، إال أن الغرب تردد بتلبية رغبات تركيا وتصور أنه دخل حرباً بالوكالة مع روسيا وإيران 
مع عواقب الميكن التنبؤ هبا، فهذا الرتدد شجع تركيا باستخدام عمالئها لإلطاحة باألسد، إال أن السبب 

19 - Christopher Phillips. ”Into the Quagmire: Turkey’s Frustrated Syria Policy.“ 
Chatham House Briefing Paper. December 2012. MENAP BP 2012/04.
20 -”Davuto˘glu Esad’a €omu€r bic¸ ti.“ NTV. 24 August 2014. 
21 -”S¸ amil Tayyar: 3 saatte S¸ am’a varırız.“ Radikal. 10 October 2012.
22 - Phillips. ”Into the Quagmire.“
23 - Omer Taspinar. ”Turkey’s Strategic Vision and Syria.“ Washington Quarterly 
35)3( )2012(. pp. 127–140.
24 - Ahmet Davutoglu. Stratejik Derinlik Turkiye’nin Uluslararsi Konumu )Istanbul: 
Kure Yayinlari. 2001(.
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االسرتاتيجي األساس الكامن وراء رغبة تركيا يف تنحية األسد من السلطة يتعلق باملسألة الكردية، فالقوات 
 ،)PYD(  الدميقراطي الكردستاين )PKK(، وحــزب االحتــاد  العمال  املناصرة حلزب  الكردية يف سوريا 
حاولت جعل نفسها القوة الرئيسة الثالثة يف البالد، ويف البدء تعاون حزب االحتاد الدميقراطي )PYD( مع 
األسد وبإزاء ذلك انسحبت قوات األسد من املناطق الكردية 25 فهذا األمر أزعج األتراك  الذين دعموا 
 ،)PKK( مسعود البارزاين، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق وليس صديق حلزب العمال الكردستاين
واهتم البارزاين علناً حزَب االحتاد الدميقراطي )PYD( بالتعاون مع األسد، إال أنه عاجز عن التأثري يف 

الكرد السوريي باالجتاه االجيايب . 26
وحينما بـــاءت جــهــود الـــبـــارزاين يف الــســيــطــرة عــلــى اإلقــلــيــم الــكــردي الــســوري بــالــفــشــل، شجعت 
السلطات الرتكية الوحدات اجلهادية لشن هجمات ضد املدن اليت يسيطر عليها حزب االحتاد الدميقراطي 
)PYD(، واهتم زعماء صاحل مسلم زعيم حزب العمال الكردستاين )PKK( يف سوريا، وحزب االحتاد 
الدميقراطي)PYD( تركيا بإدخال اجلهاديي إىل سوريا 27،  وحينما قام تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق 
وبالد الشام )داعش( مبحاصرة املدينة الكردية كوباين دعم أردوغان داعش وتوقع أن كوباين على وشك 
السقوط، األمر الذي أثار ردود فعل عنيفة بي األوساط الكردية 28، ويف وقت الحق حينما كانت كوباين 
تقع حتت وطأة هجوم كبري من داعش، منعت تركيا عناصر حزب العمال الكردستاين من االلتحاق باملعركة، 

بينما سحت للقوات املوالية لبارزاين باملرور من خالل األراضي الرتكية وااللتحاق للدفاع عن كوباين.29
تعتقد السلطات الرتكية أن بقاء األسد يف السلطة من املرجح أن حياول استخدام حزب العمال 
الكردستاين لزعزعة استقرار بالدهم، إذ إن هناك عالقات طويلة جتمع األسد وحزب العمال الكردستاين، 
فأوجالن عاش يف دمشق طوال 20 عاماً وأسس معسكرات حلزب العمال الكردستاين يف وادي البقاع، 
 )PYD( الدميقراطي العمال الكردستاين )PKK( وحــزب االحتــاد  التعاون بي حــزب  زد على ذلــك أن 
وأنقرة مدعاة للقلق؛ لذلك فإن حكومة )AKP( استنتجت أنه ال خيار سوى دعم جبهة النصرة وداعش 

25 - ”Syria’s Kurds Face Uncertain Future if Assad Falls.“ The Guardian. 14 December 
2014.
26 -”PYD has Authority Only on Regions ‘Given by the al-Assad Regime’: Iraqi 
Kurdish Leader Bar- zani.“ Hurriyet Daily News. 14 November 2013.
27 - Amberin Zaman. ”Salih Mu€slim: C¸ etelere mermi veriliyor.“ Taraf. September 
2013.
28 -”Turkish President Erdo˘gan Says Airstrikes Not Enough to Save Kobane.“ 
Hurriyet Daily News.7 October 2014.
29 -”Pes¸merge Kobani’de.“ Hurriyet. 31 October  2014.
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.)PYD( واجلماعات اجلهادية األخرى ضد األسد وحزب االحتاد الدميقراطي

السياسات الرتكية حيال اجلهاديني وتأثريها على األمن يف الغرب:
أعلن املسؤولون األتراك صراحًة أن هدف تركيا الرئيس يف سوريا هو تنحية نظام األسد من السلطة، 
ومع ذلك تفتقر تركيا إىل القدرة على تنحية األسد مبفردها؛ لذلك دعمت اجلماعات املنضوية للقاعدة 
بنحٍو مباشر وغري مباشر من خالل شرعنة اخلطاب السياسي لإلسالم الراديكايل. هناك وجهان للدعم 
الرتكي املباشر للجهاديي، األول: قرار القادة األتراك بدعم اجلهاديي حول البلد إىل “طريق للجهاديي” 
فاجلهاديي وأسلحتهم يعربون األراضي الرتكية للدخول إىل سوريا بعلم السلطات الرتكية، وطبقاً ملصادر 

موثوقة فإناَّ منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( هي من نسق ذلك النشاط. 
للتهريب الــذي ولّــد االقتصاد اخلــاص للجهاديي، فمنذ  وكانت احلــدود الرتكية مع سوريا مــالذاً 
أن قدموا للسيطرة على سوريا أصبحوا املستفيدين الرئيسي من اقتصاد السوق السوداء هذا، وأن تركيا 
جعلت مرافقها الطبية متاحة ملعاجلة جرحى اجلهاديي. أما الوجه الثاين فإن احلكومة الرتكية منعت املدعي 
)أعضاء النيابة العامة( والضباط من تطبيق القانون والتحقيق مع الشبكات أو النشاطات املرتبطة بالقاعدة 

)للمزيد من التفاصيل، ينظر أدناه(. 
وباملثل أيضاً هناك وجهان أساسان للدعم الرتكي غري املباشر للجهاديي: األول: إن املسؤولي 
األتراك أضفوا الشرعية على املتطرفي احمللي واملتعاطفي مع القاعدة أمام أعي الناس العاديي، إذ سحوا 
لألطروحات اجلهادية بأن تسيطر على اخلطاب السياسي اإلسالمي يف تركيا. الثاين: إن السلطات الرتكية 
غّذت وبنحٍو نشط املشاعر املناهضة ألمريكا والغرب والسامية بي أوساط اجليل اجلديد من اإلسالميي 
الذي هو يف الواقع اجليل القادم من اجلهاديي، ويف الوقت نفسه فإن السلطات الرتكية تقدم املساعدات 
للشبكات اإلسالمية السياسية العاملية مثل اإلخوان املسلمي يف مصر ودول البلقان ومحاس يف فلسطي 

وهؤالء املوجودين بي أوساط الالجئي السوريي.
 هناك مليونا الجئ سوري ممن تلقوا املأوى يف جنوب األناضول، أغلبهم يعيش حتت وطأة ظروف 
الفئة من الناس بعضهم اشتغل بالزراعة فيما جند بعضهم اآلخــر من قبل القاعدة  قاسية للغاية، هذه 
واجلماعات املتطرفة األخرى ومل تتخذ احلكومة الرتكية أية تدابري وقائية ضد األنشطة من هذا القبيل.   

من املعروف جيداً أن أيديولوجية اإلسالم السياسي صدرت إىل تركيا من املستعمرات الغربية مثل 
املنصرم، ومن خالل ترمجة  القرن  الستينيات والسبعينيات من  مصر وباكستان واجلزائر وهلم جــراً، ويف 
أعمال اإلسالميي السياسيي، وعلى رأسهم مفكرو اإلخوان املسلمي الذين زجوا بوجهات نظرهم يف 
اخلطاب اإلسالمي الرتكي، فاملشاعر املناهضة للغرب بي اإلسالميي اليوم مت تكريسها من قبل أعمال 
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مفكري اإلخوان املسلمي مثل سيد قطب وحممد قطب وحسن البنا ويوسف القرضاوي اليت جتذرت يف 
أعماق اجملتمع الرتكي، وبعد مخسي سنة فإن تركيا ال تستضيف أيديولوجية اإلخوان املسلمي فحسب 
بل الناشطي أيضاً، وهو األمر الذي اليساعد اجملتمع الرتكي بقدر ما يكون له تأثري كبري عليه –وكذلك 

العامل اإلسالمي ككل– باملستقبل القريب. 

األنشطة اإلجرامية على”طريق اجلهاديني السريع”:
أضحت تركيا مركزاً لعمليات غسل األموال اإليرانية واملكان الذي ترتكز فيه جهود إيران لتجاوز 
الرقابة حول نقل التكنولوجية النووية، التطور يبدو من خالل قرار الواليات املتحدة بتشديد العقوبات 
ضد إيران وتردد الغرب يف تنحية بشار األسد من السلطة،  أسست حكومة امحدي جناد شبكة معقدة 
لغسل األمــوال من أجل جتاوز العقوبات األمريكية، ويف جانب كبري منه هو احلصول على األمــوال من 
أجل دعم الربنامج النووي اإليـــراين،  يف العام 2013 أفــادت صحيفة )خرب تــرك( بأن إيــران تستخدم 
تركيا كقاعدة ألنشطتها التجارية اليت ضّخت ما يقرب من 8 مليارات دوالر إىل تركيا لألغراض املتعلقة 
بالتجارة، واشرتت شركتي من شركات النقل الرتكية املرموقة طريان أونور وأولوسوي باص وتراك فليت 30. 
وبعد بضعة أيــام، مت نقل سبع طائرات ايرباص من أونــور آير للخطوط اجلوية إىل قشم اإليرانية، وهذه 
الشركة األخرية ميلكها امللياردير اإليراين بابك زجناين أحد أهداف العقوبات األمريكية واالحتاد األورويب، 

ويعتقد على نطاق واسع أن الزجناين يقوم بغسل األموال للحكومة اإليرانية  .31
فضاًل عن ذلــك أفــادت وسائل اإلعــالم الرتكية بــأن الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( قد ألقت 
القبض على عميل إيراين، يدعى حسي تانيده الذي زعم أنه حصل على معدات للربنامج النووي اإليراين 
تانيده،  النشرة احلمراء على  إصــدار  األملانية واإلنــرتبــول مت  أملانيا واهلند، وبناًء على طلب احلكومة  من 
االستخبارات  منظمة  أن  إالاَّ  تانيده  تسليم  أملانيا من  عليه، وطلبت  القبض  إلقاء  أجــل  واستهدفته من 
الوطنية الرتكية TNIO تدخلت وأطلقت سراحه من سجن الشرطة 32، ويف 17 كانون األول/ديسمرب 
عام 2013 دامهت الـشرطة الوطنية الرتكية )TNP( منازل عدٍد من كبار السياسيي ورجــال األعمال 
بعد مجع أدلة أظهرت ؟أن كبار السياسيي األتراك بضمنهم وزراء قاموا بغسل ما يقرب من 100 مليون 
مليار دوالر من األموال اإليرانية بعد تشديد العقوبات، وبدا من الواضح أن تركيا أصبحت مركزاً لألنشطة 
اإليرانية التجارية واملالية غري الشرعية، والغريب يف األمر أنه يف الوقت الذي تتعاون فيه تركيا وتستفيد من 

30 - Yavuz Barlas. ”I_ran Tu€rkiye’ye Dubai U€ zerinden Girdi!.“ Haberturk. 28 
September 2013.
31 - Gokhan Erkus. ”Uc¸ akta tehlikeli ilis¸ki.“ Taraf. 29 September 2013.
32 - Huseyin Ozkaya. ”Almanya ile Casusluk Krizi.“ Taraf. 5 August 2013.
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أنشطة غسل األموال اإليرانية، إالاَّ أهنا دخلت يف مواجهة مباشرة مع إيران وسوريا، فإيران دعمت بشدة 
نظام األسد وتركيا تريد تنحيته بالقوة من السلطة. 

توريد تركيا لألسلحة يف سوريا: 
من  فإنه  دمشق  لنظام  املعتدلة  للمعارضة  فقط  العسكري  الدعم  قدمت  أصــاًل  تركيا  إذا كانت 
الواضح أن أنقرة مل تبذل جهداً يف التمييز بي املعارضة املعتدلة واملتطرفة، وقد أظهر تقرير صادر عن فريق  
الدعم التحليلي ورصد اجلــزاءات أن تركيا سحت باستخدام أراضيها كقناة لتوريد األسلحة إىل داعش 
وجبهة النصرة، ومن جانبها أنكرت أنقرة رسياً هذه االدعاءات 33، إال أن املؤسسة العسكرية الرتكية قبلت 
حقيقة أن منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( شحنت أسلحة اىل القاعدة34،  ويف احلقيقة 
نشرت صحيفة بري غان من اجلناح اليساري وثائق وصفت مدامهات للشرطة العسكرية على شاحنات 
تابعة ملنظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( حتمل أسلحة متوجهة إىل متشددين إسالميي يف 
سوريا35، وقد أكدت شهادات دعم تركيا املباشر للقاعدة، فسائق شاحنة )ل.ك ( الذي ألقي القبض 
عليه أثناء نقله 9000 قذيفة هاون شهد يف حمكمة أضنة يف العام 2013 قائاًل “أنا محلت شحنات 
مشاهبة أكثر من مرة، ومت تفريغ الشحنة يف مركز للدرك على احلدود، والشحنة التعود إىل القوات املسلحة 

الرتكية “وخلصت احملكمة إىل أن الطريق الذي يسلكه السواق يقود مباشرة إىل معسكر للقاعدة36.
شحنات األسلحة الرتكية إىل بعض اجلماعات يف سوريا عادت إىل الواجهة يف آذار/مارس 2014 
حينما كشف تسجيل صويت بث على مواقع اليوتيوب عن حمادثة سرية للغاية بي وزير اخلارجية أمحد 
داوود أوغلو )ومن مث رئيس وزراء( ووكيل وزير اخلارجية فريدون سنريل اوغلو ورئيس منظمة االستخبارات 
الوطنية الرتكية )TNIO( هاكان فيدان ونائب رئيس هيئة األركان العامة يشار جولر الذين ناقشوا فيما 
إذا كان جيب أن تقوم تركيا بتوغل عسكري يف سوريا قبل االنتخابات احمللية يف 30 آذار/مارس. يف هذا 
التسريب عايل املستوى سع فيدان يقول إن تشكيالت االستخبارات العسكرية )MIT( “أرسلت حوايل 
33 -”Ankara Refutes UN Report Claiming Turkey Route for Arms to al-Qaeda.“ 
Hurriyet Daily News. 30 December 2014.
34 - Fehim Tastekin. ”Turkish Military Says MIT Shipped Weapons to al-Qaeda.“ 
Al-Monitor. 15 Jan- uary 2015. Available at http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2015/01/turkey-syria-intelli gence-service-shipping-weapons.html )accessed 
10 February 2015(.
35 - Sebnem Arsu. ”Turkey Threatens to Block Social Media Over Released 
Documents.“ The New York Times. 16 January 2015.
36 - Emre Uslu. ”Has Turkey helped ISIS?.“ Today’s Zaman. 31 August 2014.
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2000 شاحنة مع جتهيزاهتا إىل سوريا بعد شكوى من يشار جولر الذي اشتكى أن املنطقة حتتاج أسلحة 
وذخرية ليمكن إنقاذها 37. 

أفــادت صحيفة مجهورييت بأن وثائق احملكمة أظهرت أن داعــش قد اشــرتى األسلحة واملدفعية 
الثقيلة يف السوق السوداء الرتكية، واألمر األكثر أمهية هو أن أجهزة االستخبارات والشرطة الرتكية تنصتت 
على صفقات األسلحة اليت وقعت بي داعش ومواطني أتراك–واحد منهم ينتمي إىل مؤسسة اإلغاثة 
اإلنسانية )IHH(– لكنها مل تتدخل، وبداًل من ذلك سحوا للصفقة بأن تسري قدماً 38، وحىت بعد أن 

أصبحت الصفقات علنية مل يتم إجراء حتقيق. 

الدعم االقتصادي والطيب: 
يعتمد داعش على هتريب النفط من أجل متويل عملياته، وقد أفادت صحيفة النيويورك تاميز بأن إدارة 
الكبرية  التجارية  الشبكة  على  صارمة  إجراءات  تتخذ  أن  أجل  من  تركيا  إقناع  على  قادرة  غري  أوباما 
لإلرهابيي، حيث يتم االجتار بأغلب النفط الذي يستويل عليه داعش يف السوق السوداء، ويعتقد اخلرباء 
أن “تركيا قد غضت الطرف على ذلك، ألهنا تستفيد من أسعار النفط املخفضة للنفط املهرب يف السوق 
السوداء39، مع ذلك رفضت بشدة تقرير النيويورك تاميز40. وقد وثقت صحيفة راديكال الرتكية مئات من 

خطوط األنابيب غري القانونية  اليت تضخ منتجات النفط اخلام املكرر41.
وفيما يتعلق حتديداً بالدعم الطيب الرتكي لداعش والقاعدة ومن ينضوي هلا، فقد أفادت صحيفة 
الــعــالج الطيب مبستشفى جامعة مصطفى  أبــا حممد تلقى  القيادي يف داعــش مــازن  بــأن  الرتكية  ملييت 
كمال يف هاتاي، وأكد املسؤولون أن الصور اليت نشرهتا صحيفة ميلييت قد أظهرت بالفعل أن أبا حممد 
تلقى العالج الطيب42، ونشرت صحيفة حرييت الرتكية صوراً ملتشدد آخر من داعش، عمار علو، تلقى 

37 -”Report: US Urged Turkey Not to Help ‘Some Groups.“ Today’s Zaman. 12 
September 2014.
38 - Ahmet Sik. ”Cihatcilar Silah Pazarliginda.“ Cumhuriyet. 14 February 2015.
39 - David E. Sanger and Julie Hirschfeld Davis. ”Struggling to Starve ISIS of Oil 
Revenue. U.S. Seeks Assistance From Turkey.“ New York Times. 13 September 2014.
40 - Tolga Tanis. ”Turkish President Erdo˘gan Slams New York Times over ISIS 
Story.“ Hurriyet Daily News. 17 September 2014.
41 - Fehim Tastekin. ”Sinirsiz Sinir.“ Radikal. 13 September 2014.
42 -”IS¸ I_D komutanı Hatay’da mı tedavi edildi?“ Milliyet. 13 June 2014.
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العالج أيضاً يف مستشفى حممد عاكف اينان بوالية شانلي أورفة 43، وهذان اثنان من الكثري من األخبار 
اإلعالمية الرتكية اليت نشرت أخبار بشأن تلقي اجلهاديي املساعدة الطبية، والسلطات الرتكية أنكرت تلك 
االدعاءات، وكذلك أفادت بأن بطاقات اهلوية غري مطلوبة للمصابي الذين يأتون للعالج يف املستشفيات 
الرتكية، ويف احلقيقة إن األطباء يقومون بعالج املرضى بغض النظر من خلفياهتم أو انتماءاهتم، إال أن 
الواقع على األرض خيتلف، ففي كل مستشفى هناك ضابط شرطة، وظيفته األساسية تسجيل هؤالء 
القادمي للمستشفى لغرض العالج للتدقيق فيما إذا كان السبب من وراء ذلك هو نشاط إجرامي، وبعبارة 
أخرى هناك آلية موجودة لالحتفاظ بسجالت هؤالء الذين يأتون إىل املستشفى بعد اشتباك مسلح؛ 
ولذلك فمن غري املعقول أن سلطات األمن الرتكية ال تعرف هويات املنضويي للجهاديي الذين يتلقون 
العالج يف املستشفيات الرتكية، ويف احلقيقة أن أحد أعضاء حزب العمال الكردستاين )PKK( الذي 
جيء به إىل املستشفى الرتكي بعد إصابته يف سوريا مت التعرف عليه واعتقاله من قبل السلطات الرتكية44.

طريق اجلهاديني السريع واألمن الغريب:
َعرَب العديد من اجلهاديي الغربيي تركيا للوصول إىل سوريا، وتلقوا هناك تدريباهتم، مث عادوا إىل 
أوروبا ومن احملتمل إىل الواليات املتحدة وكندا، واعرتف املسؤولون ألتراك بأن حياة بومدين زوج منفذ 
اهلجوم على صحيفة شاريل إبيدو الفرنسية أمحد كوليبايل قد سافرت إىل تركيا يف وقت مبكر من هجمات 
باريس، ومــن احملتمل أهنــا عــربت إىل سوريا بعد أن فقد احملققي أثرها قــرب بلدة أقجة قلعة الرتكية45، 
وحينما يدخل اجلهاديون املشتبه هبم إىل تركيا، فال يتم رصد أنشطتهم؛ لذ اليوجد سبيل لتحديد ماذا 
كانوا ذهبوا إىل سوريا  لتلقي التدريب العسكري أم ال،  )ويف عودهتم إىل بلداهنم فهم عادة ما يسلكون 
طريقاً غري مباشر من خالل عدة بلدان أوروبية لتحاشي التفتيش(، ومما يزيد الطي بلة أن هناك 30 
مليون سائح يزور تركيا سنوياً، وضباط تطبيق القانون يف أوروبا ال يستطيعون توقيف ومساَءلة كل مسافر 

متجه إىل أوروبا.
منع التحقيقات بشأن األنشطة املنسوبة للقاعدة: 

بي العامي 2002 و2013 واصلت تركيا اسرتاتيجية متعددة املستويات ملكافحة تنظيم القاعدة 
القاعدة  بتنظيم  التحقيق والــرصــد واالعــتــقــال  فيه  يتم  الــذي  الــوقــت  املتشددة األخـــرى، ويف  واملنظمات 

43 - Dincer Gokc¸ e. ”IS¸ I_D u€yesi S¸ anlıurfa’da tedavi ediliyor iddiası.“ Hurriyet. 
22 September 2014.
44 - Devlet hastanesinde yakalandı.“ Zaman. 11 February 2015.
45 - Gu€ven O€ zalp-U˘g; ur Ergan. ”MI_T Fransız makamlara Hayat Boumedienne’yi 
bildirdi.“ Hurriyet. 12 January 2015
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واملتشددين اآلخرين أسست الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( وحدات ملواجهة العمليات املتطرفة، وقد 
عملت الشرطة للوصول إىل الفئات الضعيفة من الناس -قبل أن يفعل ذلك اإلرهابيون – وغريت من 

ديناميات اجلماعات السائدة للحيلولة دون جتنيدهم46. 
اآلبــاء  اجتماعية وأنشطة مع  تبين مشاريع  أجــل  االجتماع من  الشرطة حبــوث علم  استخدمت 
واألمهات والتدريب أثناء اخلدمة للضباط واملعلمي، ومثل هذه الربامج يكون إلعداد املدربي واملختصي 
بعلم النفس وفن الكوتشنج والقيادات الدينية اليت من شأهنا عرقلة وحتجيم الرسائل اليت يبثها املتطرفون 
حملاربة  بلداً  أمنية مع 83  تعاون  اتفاقية   100 )TNP( الرتكية الوطنية  الشرطة  وقـَّعت  التجنيد،  ومنع 
وأنشأت  مشرتكة،  إرهــاب  مكافحة  بعمليات  القيام  على  انطوت  االتفاقيات  تلك  وأغلب  اإلرهـــاب، 
الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( قواعد تدريب لوحدات الشرطة للبلدان يف املنطقة، وباجململ هناك 334 

برناجماً تدريبياً مت تنظيمه لـ 5.717 مشاركاً من 80 بلداً خمتلفاً 47.
فضاًل عن ذلك فقد تعاونت الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( مع شركائها الغربيي يف جمال التبادل 
القاعدة  العديد من خاليا  الرتكية  الشرطة  فدامهت عناصر  القاعدة،  للمعلومات على شبكات  النشط 
وألقت القبض على عدد من املتشددين البارزين خالل تلك احلقبة، اليت متخض عنها الكثري من املعلومات 
حول األفراد املنضويي للقاعدة وأساليبها، واتصل العديد من أجهزة تطبيق القانون األوروبية- بضمنها 
الربيطانية والفرنسية- بـالشرطة الوطنية الرتكية )TNP( لطلب التعاون، وبإزاِء ذلك طلبت الشرطة الوطنية 
الرتكية )TNP( الدعم يف جمال التحقيق ضد أهدافها لعناصر حزب العمال الكردستاين )PKK(48، وقد 

أفضى هذا التعاون فوائد كبرية لكال اجلانبي . 
وواحــدة من جتليات اجلهود التعاونية فقد ساعدت الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( على تأسيس 
املعهد الرتكي لدراسات الشرطة يف واشنطن )D.C(، من أجل تنظيم املؤمترات الدولية على اإلرهاب، وقد 
حضر مسؤولون رفيعو املستوى من تركيا والواليات املتحدة تلك املؤمترات وتعهدوا بالتعاون 49. وإبان تلك 
46 -”Country Reports on Terrorism 2013.“ U.S. Department of State Bureau of 
Counterterrorism. Released April 2014. Available at http://www.state.gov/j/ct/rls/
crt/2013/224822.htm )accessed 5 February 2015(.
47 - Ufuk G. Yavuz and Necati Yildirim. ”International Police Cooperation on 
Counter Terrorism )CT( in Turkey.“ Available at http://www.un.org/en/terrorism/
ctitf/pdfs/central_asia_turkey.pdf )accessed 5 February 2015(.
48 - Huseyin Ors. What Are The Lessons That Can Be Learned From Turkey‘s Transnational Opera- tional Police 
Cooperation Experiences )Ph.D. Dissertation. Rutgers University. 2011(.
49 -”Turkish Police Work with CIA. FBI to Fight Terrorism.“ Today’s Zaman. 10 
September 2006.
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املدة كان التعاون بي أجهزة تطبيق القانون الرتكية واألمريكية على مستوى عال وفريد من نوعه، مع ذلك 
التعاون  العدالة والتنمية )AKP( جتاهل عبور اجلهاديي من األراضــي الرتكية، فإن  قــررت حكومة حزب 
الوطنية  التابعة ملنظمة االستخبارات  الــدويل احنسر بنحٍو شديد، وقد منعت وحــدات مكافحة اإلرهــاب 
الرتكية )TNIO( والشرطة الوطنية الرتكية )TNP(، اليت يقع على عاتقها مسؤولية التعامل مع األنشطة 
بشحنات  علم  على  الشرطة  أصبحت  لــإلرهــاب، وحينما  فاعلة  مكافحة  بعمليات  القيام  من  اإلرهابية، 
األسلحة إىل تنظيم القاعدة، تدخلت منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( ومنعت أي متابعة 
للتحقيقات بشأن تلك الشحنات، ووقعت حادثة بارزة يف تشرين الثاين/ نوفمرب عام 2013 حينما استولت 
الشرطة الوطنية الرتكية )TNP( على 1000 قذيفة هاون و10 منصات إلطالق الصواريخ وغريها من 
األسلحة اليت كانت متجهة إىل سوريا، لكن ويف وقت الحق أصدرت بياناً قللت فيه من شأن أمهية ذلك، 

 .)TNIO( 50ومت ذلك على ما يبدو بناء على طلب منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية
يف 17 كانون األول/ ديسمرب عام 2013 ألقت شرطة إسطنبول القبض -بعد حتقيقات موسعة- 
على بعض أبناء الــوزراء، وعلى رجل أعمال معروف والرئيس التنفيذي لبنك خلق اململوك للدولة بتهم 
الفساد، وقد أشارت معلومات مسربة إىل أن أردوغان نفسه -الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء- وعدداً 
من أعضاء الوزارة -الذي استقال نتيجة لذلك أربعة منهم- كانوا متورطي بعمليات فساد،  األمر الذي 
أثار غضب الرأي العام، أطلق أردوغان على الفور هجوماً مضاداً، واصفاً عملية مكافحة الفساد بأهنا 
والتنمية )AKP( بعض ضباط  العدالة  يوم طرد حكومة حزب  انقالب وخيانة شخصية، وبعد  حماولة 
العديد منهم، وخلصت دراســة الحقة  آخرين من مناصبهم وألقت يف السجن  الشرطة، وعزلت آالفــاً 
إىل أنه مت نقل 50.000 من ضباط الشرطة وأن الوحدات الرئيسة مت استبداهلا، كهؤالء املسؤولي عن 
مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، بضباط ينقصهم اخلربة والتدريب51، وقد أشار تقرير الحق إىل أن وزارة 
الداخلية قد فتحت حتقيقاً داخلياً بـ 3.329 ضابط شرطة ومت طرد 251 ضابطاً منهم ومت اإلعداد لطرد 
776 آخرين ومت تقدمي 1.860 للمحاكمة بتهم خمتلفة52، ومت إيقاف 10مدعي من أعضاء النيابة العامة 

الذي أجروا حتقيقات ضد مصاحل حزب العدالة والتنمية )AKP( عن العمل يف مناصبهم. 
وحي التمعن يف هؤالء الذين مت إيقافهم عن العمل وضباط الشرطة الذين مت طردهم أو استبداهلم 
للشرطة  التابعة  املنظمة  اإلرهـــاب واالستخبارات واجلــرميــة  يعمل يف وحــدات مكافحة  أغلبهم  أن  أظهر 

50 -”Adana’daki  metal  parc¸ alar  roket  bas¸lı˘gı de˘gil.  havan  mermisi  kovanına  
benziyor.“ Zaman. 8  November 2013.
51 - GU€ SAM. 17/25  Aralık  Su€recinin  Emniyet Te¸skilatının I_nsan Kaynakları 
Uygulamaları U€ zerineEtkisi )Ankara: Guvenlik Stratejileri Arastirma Merkezi. 2014(.
52 -”3 bin 329 polise sorus¸turma ac¸ ıldı.“ Sabah. 4 February 2015.
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الوطنية الرتكية )TNP( يف العشر سنوات األخــرية وممن قاموا بعمليات مكافحة إرهــاب ضد شبكات 
السمعة. وهكذا  إيرجينيكون سيئة  بتحقيقات  أو ممن اشرتكوا  املنظمة  اجلرمية  القاعدة ومجاعات  تنظيم 
فهؤالء ممن ميتلكون اخلربة املباشرة إلسرار النخبة السياسية وتورطهم بأنشطة غري قانونية، وال يقتصر األمر 
على أن هــؤالء الضباط )ضباط الشرطة( ميلكون خربة فريدة من نوعها ومعرفة ال تثمن حول حتركات 
القاعدة داخل تركيا فحسب، بل هم أيضاً ميتلكون اخلربة يف التعامل مع أجهزة تطبيق القانون الغربية 
ويعرفون قيمة ذلك التعاون، والعديد منهم تلقى تدريبه باملؤسسات الغربية وبعضهم حصل على شهادة 
عليا من اجلامعات األمريكية، وأدركوا أن تنظيم القاعدة ال يشكل هتديداً للغرب فقط بل ميثل مشكلة 
دولية بنحٍو خطراً على تركيا أيضاً، ومن بي الذين مت طردهم يف وحدة شرطة إسطنبول الذي قاموا بعملية 
القبض على القيادي يف تنظيم القاعدة لؤي السقا، ومخسة من املدعي من أعضاء النيابة العامة الذي مت 
توقيفهم عن العمل على سبيل املثال، ممن حققوا بطرق هتريب القاعدة اليت رمبا تتضمن شحنات األسلحة 
أجرته  الــذي  التطهري  هــذا  بــأن  والــقــول   ،)TNIO( 53الرتكية الوطنية  االستخبارات  منظمة  تعدها  الــيت 

احلكومة يعد ضربًة قوية لقدرة تركيا على مواجهة اإلرهاب هو يف احلقيقة حمل نظر.  
صورت وسائل اإلعالم املؤيدة للحكومة أن عملية التطهري اليت قامت هبا احلكومة يأيت يف سياق 
جهودها الرامية حملاربة مجاعة غولن، وهي منظمة إسالمية معتدلة تعاون معها يف السابق حزب العدالة 
والتنمية )AKP( يف التدابري الرامية للحدِّ من تدخل اجليش يف الشؤون احمللية لرتكيا، أنصار غولن  الذين 
طاملا وصفوا بأهنم “البنية املوازية” ضمن الدولة – والسيما ضمن اجليش والقضاء – تورطوا بأنشطة 
ختريبية، مع ذلك أن الفحص الدقيق يفصح عن أن هناك ثالثَة أسباب تقبع خلف اإلجــراءات اليت مت 
اختاذها بضباط الشرطة، الذين ال ميتلك أي أحٍد منهم انتماء سياسي أو ديين، وأن بعضهم اخنرط يف 
نفسه يف فضائح  وأردوغـــان   )AKP( والتنمية العدالة  املتورطي من حزب  بتحديد  املتعلقة  التحقيقات 
العمال الكردستاين  فساد واآلخرين حققوا مبوضوع احتاد شعوب كردستان )KCK( الذي ميثل حزب 
)PKK( اجلناح العسكري له، وقد مجعوا معلومات حول اخــرتاق منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية 
)TNIO( إىل احتاد شعوب كردستان )KCK(، مبا فيها أدلة حول تورط خمربي منظمة االستخبارات 
الوطنية الرتكية )TNIO( بارتكاب جرائم كربى من بينها قتل ضباط شرطة وطالبات مدارس، واجملموعة 
الثالثة من الضباط واملدعي مت طردهم؛ بسبب اشرتاكهم بعمليات ضد القاعدة وممن ينتسب إليها ويشتبه 
بأهنا متتلك معلومات مت كشفها عن وجود صالت بي وحدات تابعة منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية 

TINOs والقاعدة وداعش.  

53 -”Erdo˘gan’ın emri ile IS¸ I_D’e silah g€onderildi.“ Cumhuriyet. 23 July 2014; 
”I_s¸te silah tas¸ıyan MI_T tırlarıyla ilgili yayın yasa˘gı getirilen belgeler.“ BirGun. 14 
January 2015.
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أفراد الشرطة واثقون من أن حزب العدالة والتنمية )AKP( يُتهم كثرياً يف التسرت على غسيله القذر 
بقمع شبكة غولن، ويف حوار خاص أشار ضابط بقوة إىل أن احلكومة أخفقت يف اختاذ أي إجراء ضد 
ضباط الشرطة التابعي لغولن الذين يعملون بوحدات تعمل بالتعليم وحتليل مسرح اجلرمية أو يف الوحدات 
 )KCK( املتمركزة يف املراكز البعيدة أو يف املدن الصغرية، لكنهم سعوا خلف الضباط الذين يعملون ضد
ومنظمة االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( والفساد فقط54، وقد ذكر الضبابط أنفسهم أن الرئيس 
الرتكي رجب طيب أردوغــان له عالقة غامضة مع رجل األعمال السعودي ياسي القاضي، الذي كان 
أحد املطلوبي على القائمة األمريكية ملمويل تنظيم القاعدة، ودخل القاضي تركيا سبع مرات قبل أن يدرج 

اسه يف القائمة األساء املشتبه هبم بدعم األنشطة اإلرهابية. 
خصص أردوغــان له أحد حراسه الشخصيي وأرسله بطائرة خاصة إىل اخلــارج جللبه إىل تركيا، 
وخالل شهرين من بقائه يف تركيا، احلرس الشخصي ألردوغان كانوا برفقته، والعميل رفيع املستوى الذي 
عي حلماية القاضي مت طرده من الشرطة الوطنية الرتكية، وخالل مثول احلارس الشخصي السابق أمام 
احملكمة كان يعتزم الدفاع عن نفسه عرب الكشف عن أنه كان حيمي القاضي، إالّ أن القاضي )قاضي 
احملكمة( شدد على أن ذلك سرٌّ من أسرار الدولة وال يسمح له بالكشف عما كان يفعله القاضي يف 
تركيا، يف الوقت الــذي كان فيه على قائمة ممويل اإلرهــاب ومت حظر دخوله إىل البالد 55، إن تقاعس 
احلكومة عن السماح بتطبيق قانون أو عمليات مجع معلومات استخباراتية ضد شبكات تنظيم القاعدة 
وداعش، جيعل من تركيا مالذاً آمناً لإلرهابيي األجانب، فقد نفذت املتشددة املنتمية لداعش من صال 
شيشاين، ديانا راموزونوفا هجوماً انتحارياً يف 6 كانون الثاين/ يناير يف مركز شرطة يف حي السلطان أمحد 
التأرخيي يف إسطنبول، إذ عربت إىل تركيا من سوريا بنحٍو غري شرعي ومكثت يف إسطنبول ملدة 11 يوماً 
قبل تنفيذ العملية، وأخفقت الشرطة يف التحقق من وجودها يف تركيا خالل الـــ11 يوماً تلك وأخذت 

بضعة أيام بعد ذلك لتحديد هويتها56 .
مل متنع احلكومة الرتكية التحقيقات اإلجرامية على شبكات القاعدة داخل تركيا من خالل ممارسة 
العامي والقضاة، فحسب بل منعت اإلعــالم أيضاً من نشر تقارير حــول قضايا  نفوذها على املدعي 
احملاكم والتحقيقات أو أي حتقيقات مستقلة تتعلق بالقاعدة، وعلى سبيل املثال حظرت احملاكم الرتكية 
على اإلعالم  تغطية العديد من التطورات اجلهادية، واألكثر أمهية حينما انفجرت قنبلة يف بلدة الرحيانية 
)يف مقاطعة هاتاي( أودت حبياة 53 مدنياً يف 11 آيــار /مايو 2013، وقد كشفت وسائل اإلعالم 
54 - Author’s interview. anonymous ranked police officer. 31 January 2015.
55 - Alican Uludag. ”Yasin el Kadı›ya hakim koruması.“ Cumhuriyet. 2 January  2015.
56 -”Sultanahmet Suicide Bomber Spends 11 Days in I_stanbul before Attack.“ Today’s 
Zaman. 16 Jan- uary 2015.
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الرتكية أن أجهزة االستخبارات الرتكية كانت على علم بالتحضريات للهجوم لكنها مل تستطع فعل شيء 
لتفاديه، وقد ُمِنَعت من الكشف عن أي تفاصيل أخرى، يف العام 2014 أقدم عنصران من داعش على 
قتل جندي وضابط شرطة ومدين يف حمافظة نيدا، ومت منع وسائل اإلعالم الرتكية من جديد من اإلبالغ 
عن احلادث، وقد حّرر الصحفي أمحد سيك تقريراً بشأن تفاصيل احملادثات التلفونية يف سجالت احملكمة، 
اليت يناقش فيها أعضاء داعش صفقات سالح، وكان ضباط تطبيق القانون األتراك يتنصتون على املكاملة 
اهلاتفية، إال أهنم مل مينعوا نقل األسلحة إىل داعش، مباشرًة وبعد هذا التقرير تلقى الصحفي هتديداً من 

وكالة االستخبارات الرتكية وحتذيرات من الشرطة الرتكية57. 

شرعنة اإلسالم الراديكايل يف تركيا: 
منذ العام 2010، ومع تزايد اخنراط السياسة اخلارجية الرتكية يف الشؤون الشرق أوسطية، أفصح 
خطاهبا عن تركيز إسالمي متزايد، وخطاب أردوغان يف املؤمتر الكبري حلزب العدالة والتنمية )AKP( يف 
30 أيلول / سبتمرب 2012 قد جسد التوجه األيديولوجي اجلديد للحزب؛ إذ عمل على شيطنة الغرب 
وركز بصورة استثنائية على القيم اإلسالمية، ويقول احملللون املوالون ألردوغان أن خطاب األخري هو خطوة 
باجتاه إعادة صياغة اخلطاب اإلسالمي وتطبيعه ويف احلقيقة أن ذلك ميثل تعريفاً جديداً للقيم العاملية اليت 
ترفض كاًل من حمورية أوروبــا والسياسات املتعلقة بالعامل الثالث، إذ إن أردوغــان ال يفضل  السياسات 
املوجهة للغرب على حساب تلك املتمحورة على العامل الثالث أو العكس، واملعلقون الليرباليون يرون أن 
الزج املتزايد للدين واألطروحات احملافظة يف خطاب أردوغــان يلمح إىل تشكيل “قومية جديدة” تعلي 
من شأن القيم الدينية وهتجر عنصر العلمانية القوية حبسب الرؤية األتاتوركية58، وهناك كلمتان جديدتان 
دخلتا للمعجم السياسي ألردوغان مؤخراً تنم عن ارتباط وثيق باإلسالم السياسي ومها: “رابعة”وغزة”.
اليمىن لإلخوان  اليد  أربعة أصابع على  الــيت تظهر  العالمة  اليد،  )إميـــاءة(  إشــارة  أمــا رابعة فهي 
املسلمي املستخدمة يف وسائل التواصل االجتماعي ويف املظاهرات لالحتجاج على االنقالب يف مصر 
الــذي ربط  الوقت  اليت أطاحت مبحمد مرسي، واستخدم أردوغــان رابعة كرمز حلملته االنتخابية، ويف 
نفسه باإلخوان املسلمي يف مصر ورمى بالالئمة على الغرب وإسرائيل على االنقالب الذي جاء باجليش 
املصري اىل السلطة، فإن رابعة بالنسبة ألردوغان – وحزب العدالة والتنمية )AKP(- تأخذ معىن أكرب، 
فهي ترمز إىل مقاومة اإلسالميي إىل الغرب، أما مصطلح غزة فهو ال ميّثل بالنسبة ألردوغان وأتباعه جمرد 

57 - ”Ahmet S¸ ık suikast iddiasını. ‘suikastc¸ ısı’ Mihrac¸ Ural’a sordu.“ Available at 
sendika.org )accessed 21 February 2015(.
58 - Soli O€ zel. ”Anayasa MHP’yle yapılacak gibi.“ Habertu€rk. 1 October 2012.
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اسم ملدينة فلسطينية، بل هي ترمز إىل املقاومة واإلســالم والعدالة والكفاح املناهض للغرب59، وحينما 
يتحدث أردوغان أو املتحدث باسم العدالة والتنمية )AKP( عن غزة كما لو أهنم أشاروا إىل مدينة تركية، 
وحّول العديد من مناصري حزب العدالة والتنمية )AKP( غزة إىل مسلمة من مسلمات اإلميان، فالنائب 
عن حزب العدالة والتنمية )AKP( على سبيل املثال قد ذهب إىل أبعد من ذلك، خالل نقاش على 
وسائل التواصل االجتماعي، باالدعاء بأن دعم القضية الفلسطينية هو جزٌء أساسي من إميان املسلم60.

يف العام 2012  أكد أردوغان بقوله: “حنن نريد خلق جيل متدين”61 وذلك ثبت أنه أكثر من 
جمرد شعار، ويف السنوات األخرية املاضية ضاعفت حكومة حزب العدالة والتنمية عدد املدارس الدينية 
إمــام -خطيب IHL( وأطلقت محلة إصــالح دينية واسعة بضمنها إضافة  املتوسطة والثانوية )مــدارس 
ابــن أردوغــان  التعليم العامة، وقــد أســس  العثمانية وحياة النيب حممد إىل مناهج  دراســات القرآن واللغة 
)وابنته( مؤسسة لدعم الشباب املتدّين من خالل توفري املسكن واملنح الدراسية هلؤالء الذين هم يف أمس 
احلاجة هلا، وقد “شجع” كبار رجال األعمال للقيام مبا يشار إليها باسم “تربعات إجبارية” مباليي 
الــدوالرات62 إىل مؤسسة عائلة أردوغــان، مؤسسة الشباب والتعليم يف تركيا )TURGEV( توفر هلا 
البلديات احمللية األرض واملرافق63، طلبوا رجال الدين املسلمي إصدار فتوى -راي إسالمي شرعي- بشأن 
شرعنة التربع اليت يشار إليها بـ “بالتربعات اإلجبارية” من رجال األعمال إىل مؤسسة الشباب والتعليم 

.64 )TURGEV(
شارك املعلم من مــدارس إمام – خطيب )IHL(  من مدينة صغرية يف األناضول مبالحظة حول 
منه م من يؤدي  أتقياء وقليل  ليسوا  أن معظم طالبه  املتدين” وقــد أوضــح  أردوغـــان “للشباب  مشروع 
الصلوات اليومية، ومع ذلك فإن أغلبهم ميتلك رؤيــة إسالمية عاملية قوية إذ يؤمن أغلبهم مبا أخربهم به 
أردوغان ويقبلون فكرة أن الغرب عدو لرتكيا، ومع ذلك وعلى الرغم من تقارهبم األيديولوجي مع اإلسالم 
السياسي، إالّ أنه ال يعتقد أن أيّاً من طالب مدرسته ميكن أن يندرج إىل املنظمات اإلرهابية الراديكالية65.

59 - ”Israel Behind Coup to Oust Morsi. Turkish PM Erdo˘gan Says.“ Hurriyet Daily 
News. 20 August 2013.
60 - Author’s conversation with AKP’s Gaziantep deputy Ali Sahin. 24 February 2015.
61 -”Dindar genc¸ lik yetis¸tirece˘giz.“ Hurriyet. 2 February 2012.
62 - Mustafa Cakir. “99 milyon 999 bin 990 dolar ba˘gıs¸mıs¸.“ Cumhuriyet. 9 April 
2014.
63 - Emre Baylan. ”TURGEV’in.“ Hurriyet. 4 September 2014
64 - Idris Emen. ”Kirlendik ey cemaat.“ Radikal. 16 February 2014. Available at http://
www.radikal. com.tr/turkiye/kirlendik_ey_cemaat-1176934
65 - Author’s interview with a IHL school teacher. 30 January 2015.
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 وهناك معلم آخر من مــدارس إمام -خطيب )IHL( يف إسطنبول عّلق تعليقاً مشاهباً، يف الوقت 
بدولة  العامل اإلسالمي  يؤمنون بوحدة  الذين  فيه أغلب طالبه هم “UMMETCI” )األشخاص  الــذي 
واحدة( ومعادون للغرب ومهتمون بااللتحاق إىل احلركات اجلهادية يف سوريا أو أي مكان ، وهم من الطالب 
الذين كان أداؤهم سيئاً يف دراستهم، إذ قال: إن املعلمي اإلسالميي الراديكاليي مت تعيينهم يف مدارس إمام 

–خطيب )IHL(، بأعداد متزايدة ورمبا يؤثرون بالطالب لاللتحاق باجلهاديي على األمد البعيد66.

الدعم السياسي الردوغان للمتعاطفني مع القاعدة: 
منذ اندالع فضائح الفساد، حاول أردوغان بنحٍو متزايد الظهور مبظهر الورع واستخدام اخلطاب 
اإلسالمي املتطّرف كوسيلة حلماية نفسه من االنتقادات، ويف سياق حماربة حركة غولن )املعتدلة( اعتمد 
أردوغان على املعارضي الدينيي لغولن، وكان أغلبهم متعاطفي مع شبكات اإلسالم الراديكايل كتنظيم 
القاعدة وداعش، ومن بينهم مجاعة صغرية تعرف بـ )املفسرين Tahsiyeciler( الذين كان زعيمهم حممد 
دوغان وهو من املؤيدين صراحة ألسامة بن الدن. ويف كتابه )اسرارنيم( أوضح “أن هناك حرب عصابات 
جارية، وزعيم هذا الكفاح هو القوي أسامة بن الدن سلف النيب، وأسامة هذا ستزيد قوته وسيتغلب على 
أمريكا يف الشرق األوسط وسيمضي قدماً إىل فلسطي من أجل تأسيس الدولة اإلسالمية، وفيما بعد 
سيسلم قيادة تلك الدولة إىل املهدي )مسيح املسلمي(، وبعد ذلك سيؤسس نظاماً إسالمياً وسيحكم 
العامل بأكمله إىل جانب النيب  عيسى67،  وقد ضمن دوغــان يف كتابه “احلديث” النص اآليت”.... 
ستظهر راية من املشرق وحيمل هذه الراية شعيب بن صاحل من قبيلة متيم” افرتض دوغان أن ذلك احلديث 

يشري إىل أسامة بن الدن، وأن قبيلة متيم تعيش يف اليمن موطن أسامة بن الدن68.
وبسبب دعــمــه املــفــرتض إىل أســامــة بــن الدن ولشبكة الــقــاعــدة مت اعــتــقــال دوغـــان ومــرافــقــه يف 
الصراع بي  تطور  الراديكالية اإلسالمية، وحينما  أردوغـــان يقف بشدة ضد  العام 2010 حينما كــان 
حزب العدالة والتنمية )AKP( وأنصار غولن اهتم أردوغان أنصار غولن باألنشطة العدائية ضد مجاعة 
حممد دوغان )املفسرين( واجلماعات اإلسالمية األخرى، وراحت وسائل اإلعالم املؤيدة ألردوغان تنشر 

العناوين، وتصور مجاعة حممد دوغان  كضحايا أبرياء من شبكة غولن69.
66 - Author’s interview with IHL school teacher from Istanbul. 30 January 2015
67 - Emre Uslu. ”Does Erdo˘gan Really Support an al-Qaeda Preacher?“ Today’s 
Zaman. 19 December 2014; Nazili Ilicak. ”Askeri I_stihbarat ve Tahs¸iyeciler.“ Bugun. 
2 January 2015.
68 - Mehmet Do˘g; an. Esrarname )n.p.. 2003(. p. 11.
69 - Gu€len’i ilk kez ac¸ ı˘ga du€s¸u€ren operasyon: Tahs¸iyeciler.“ Sabah. 12 
December 2014.
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وذهــب أردوغــان واملؤسسات اإلعالمية التابعة حلزب العدالة والتنمية إىل ابعد من ذلك حينما 
زود الداعم املعروف لداعش حليس بوينكوك بأوراق إثبات شخصية، وأجرت صحيفة ستار مقابلة مع 
بويونكوك واستنتجت أنه بــريء من دعم داعــش، وأنــه ضحية لشبكة غولن الدعائية70، إالاَّ أن خطبة 
بوينكوك ملدة ساعة -وهي متاحة على اليوتيوب- تظهر خالف ذلك، ويرى بوينكوك: أن الغرب يعرف 
أن داعش اليريد سوى أمرين: األول: اجللوس مع الغرب ملناقشة قضايا املسلمي، والثاين: قبول حكومة 
دميقراطية انتقالية يف سوريا، إن احلرب اجلارية ضد داعش هو عملية الستهداف العقيدة )املبادئ األساسية 
لإلسالم( وطرد املهاجرين )املهاجرون كإشارة للمقاتلي األجانب وأسرهم( من سوريا، ومن يدعم هذا 

بدون أدىن شك هم الكفار”71.
ـــضـــاً صــــاحل مـــريزابـــيـــك أوغـــلـــو زعـــيـــم جــبــهــة املـــهـــامجـــي اإلســـالمـــيـــة الــشــرقــيــة   دعــــم أردوغــــــــان أي
الــكــربى)IBDA-C(، اليت صنفت كمنظمة إرهابية من قبل وزارة اخلارجية األمريكية، ونظمت العديد 
من اهلجمات ضد مصاحل الواليات املتحدة بضمنها اهلجوم على القنصلية األمريكية العامة يف إسطنبول، 
ويعتقد أن اجلماعة على صلة بتنظيم القاعدة72، ويف مقابلة تلفزيونية أوضح أردوغان أن صاحل مريزابيك 
أوغلو -الذي زج يف السجن فيما بعد لتورطه باإلرهاب- جيب أن يطلق سراحه مباشرة، بعدها أصبح 
حراً طليقاً، واتصل به أردوغــان وقدم له التهاين، وبعدها بأيام قليلة التقى به شخصيًا73،  وكما لوحظ 
فإن حكومة حزب العدالة والتنمية متعاطفة مع اإلسالميي الراديكاليي اليت سحت بالسنوات األخرية 
للنقاش اجلهادي بالسيطرة على اخلطاب اإلسالمي السياسي الرتكي، الذين بإزاء ذلك شجعوا الشباب 
الرتكي باالنضمام إىل اجلهاد يف سوريا، ويف الوقت الذي يقع فيه الصحفيون األتراك حتت وطأة املضايقات 
تظهر املواقع اجلهادية يف كل مكان(، وموقع )Takvahaber.com( )التقوى أخبار( مثال على ذلك، 
فهو يدعم داعش صراحة، لكن مل يقم أي مدع من االدعاء العام بفتح قضية ضدها، وقد أفادت وسائل 

70 - Muharrem  Coskun.  ”Halis  Bayancuk:  ‘Ter€or  lideri’ yaptılar.  ‘Gu€len’ ile  
sorguladılar.“ Star.  22 December 2014.
71 - Emre Uslu. ”Introducing the Victims of the ‘Parallel State.’“ Today’s Zaman. 26 
December 2014
72 - David O’Byrne. ”‘Al-Qaeda Links’ to Istanbul Attack.“ 9 July 2008. Available at 
http://news.bbc. co.uk/2/hi/europe/7498772.stm 
73 - ”Cumhurbas¸kanı Erdo˘gan.  Salih  Mirzabeyo˘glu  ile  g€oru€s¸tu€.“ CnnTurk.
com.  1  December  2014. Available at
 http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-salih-mirzabeyo 
glu-ile-gorustu )accessed 31 January 2015.
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اإلعالم الرتكية بأن داعش يف نزهة يف اسطنبول حبضور املئات من املناصرين ومن دون أي تدخل74.
من أجل فهم تأثري تسامح حكومة حزب العدالة والتنمية املتزايد مع اإلسالم الراديكايل، فمن 
املفيد هنا مقارنة عدد اجلهاديي األتراك الذين يقاتلون الواليات املتحدة يف العراق بي األعوام 2003 
و2011 وهم اآلن منخرطون مع داعش والعناصر اجلهادية األخرى يف سوريا، ويف احلقيقة ال يوجد رقم 
مؤكد بشأن عدد املواطني األتراك امللتحقي باجلهاد يف العراق، لكن هذا بسبب أن الرقم غري فهم، فهو-
رمبا- أقل من ثالثة، مع ذلك فقد أفادت كٌل من وسائل اإلعالم الرتكية والدولية عن األعداد املتنامية من 
اجلهاديي األتراك يف سوريا اليت تقاتل مع داعش كجبهة النصرة واجلماعات اإلسالمية األخرى، وعلى 
وفق مقالة نشرت يف آب/أغسطس 2014 يف داي ولت ) Die Welt(، فإن أكثر من ألف من األتراك 

التحق يف داعش وحدها75، وذلك ميثل بداية الزيادة يف االخنراط الرتكي.
 يف العام 2012 قدر ذلك العدد حبوايل 50 جهادياً تركياً ينشطون يف سوريا، ومشاركة هذا العدد 
الكبري من اجلهاديي األتراك ميكن يعزى إىل حد كبري إىل دعاية حزب العدالة والتنمية )AKP( اليت على 
سبيل املثال تنشر معاناة النساء واألطفال يف ظل نظام األسد، وكثرياً ما ألقى أردوغان بالالئمة على الغرب 
لفشله باالستجابة إىل الفضائع اليت يرتكبها األسد واجليش املصري، -وأنا شاهدت 15 فيديو جهادياً 
متاحاً على اإلنرتنت وهو أفضل تقييم للدوافع اليت حترك هؤالء اجلهاديي-  ثالثون منهم شدد على أن 
النساء السنيات املسلمات واألطفال قد تعرضوا إىل االغتصاب والقتل، ووجدوا أن جتربتهم يف اجلهاد قد 
عملت على شفاء صدروهم، ويف الوقت الذي يفصح فيه اإلطار الرئيس لعناوين وسائل اإلعالم على أهنا 

دعاية إال إهنا تُعدُّ وبدقة عن مشاعر رعاياهم . 
كان لدعاية حزب العدالة والتنمية تأثري كبري على الرأي العام الرتكي، إذ إن  66٪ من ناخيب 
حزب العدالة والتنمية و55٪ من عموم األتراك يعتقدون أن هناك حرباً “صليبية” غربية ضد اإلسالم، 
و20 باملئة من األتراك وجدوا أن هجمات شاريل أيبدو يف فرنسا هلا ما يربرها، وكان هناك ارتفاع مفاجئ 
من نسبة األتـــراك الذين يــؤيــدون العنف –مــن 13 إىل 20 باملئة، واآلن يوجد عــدد هائل من األتــراك  
يوافقون على العنف باسم الــديــن76، والبحث الــذي أجــراه عــامِل السياسة جونيس مــراد تيزكور وصربي 
سيفتك أظهر أن ظروف اجلهاديي األتراك ودوافعهم ليست نفسها اليت عادة ما تنسب إىل الراديكاليي 

اإلسالميي من جنسيات أخرى.

74 -”IS¸ I_D. I_stanbul’da cihat c¸ a˘grısı yaptı!“ Sozcu. 29 July 2014.  
75 -”Die Welt: IS¸ I_D’in Yu€zde 100u Tu€rk.“ haberler.com. 5 August 2014 
)accessed 31 January 2015(.
76 -”Survey: 20 Percent of Turkish Public Approves of Use of Violence in Name of 
Islam.“ Today’s Zaman. 2 February 2015.
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النسيب وعــدم وجود  التطرف سلطت الضوء على دور احلرمان  تناولت  الكتابات اليت  إن معظم 
طبقة وسطى إسالمية قوية والشبكات االجتماعية اليت تعمل على إبعاد الشباب املسلم عن بقية اجملتمع، 
أو وقوعهم ضحايا على أيدي سلطات الدولة القمعية، لكن أغلب املقاتلي األتراك هلم بىن أسرية مستقرة  
تندمج  بشبكة جمتمعية قوية، زد على ذلك أن تركيا حيكمها حزب إسالمي يف السنوات 12 األخرية ومن 
هنا فاملقاتلون احلاليون ليس لديهم خربة بالقمع الديين للدولة، على خالف البلدان األخرى يف املنطقة، فإن 
تركيا توسعت يف اقتصادها وانتشلت عدداً كبرياً من مواطنيها من الفقر، وعلى الرغم من أن عدم املساواة 
بي اجلماعات مل ينحسر إالاَّ أّن معظم املواطني األتراك أصبحوا حبال أفضل خالل حكم حزب العدالة 

والتنمية )AKP(، وأغلب هؤالء الذين التحقوا باجلهاد يف سوريا هم من املستفيدين من تزايد الثروة77.
وقد أوضح كل من تيزكور وسيفتسي يف حبثهما، الــدور الذي أّدتــه رعاية حزب العدالة والتنمية 
)AKP( للمنظمات اإلسالمية يف حتفيز األنشطة املتطرفة، وتلك املنظمات قامت وبنجاح يف احللول حمل 

البىن اإلسالمية الرسية وغري الرسية.

تأجيج املشاعر املعادية ألمريكا: 
انتشرت املشاعر املعادية ألمريكا يف تركيا منذ عقود وقد جادل عمر تاسبينار بقوله: إن املشاعر 
املعادية ألمريكا ترتبط مبشكالت اهلوية اخلاصة برتكيا، وحتديداً شعورها املتناقض لنفسها كأمة مسلمة، 
والقضايا اليت تثريها القالية الكردية الكبرية، ويعتقد األتراك على اختالف مشارهبم السياسية أن الواليات 
املتحدة تدعم حزب العمال الكردستاين )PKK( وتأسيس كردستان مستقلة، وعلى الرغم من حقيقة 
أن االستخبارات األمريكية أدت دوراً حمورياً يف إلقاء القبض على مؤسس حزب العمال الكردستاين عبد 
اهلل أوجالن يف كينيا يف العام 1998، إالاَّ أن األتقياء الرتك يرون سياسات الواليات املتحدة ونشاطاهتا 
يف املنطقة ترتكز بنحٍو كبري على العداء لإلسالم والسيما التسامح األمريكي مع قادة املؤسسة العسكرية 

املصرية الذين أطاحوا حبكومة اإلخوان املسلمي يف مصر78.
بال شك أن املشاعر املعادية ألمريكا يف تركيا هي يف األساس ردُّ فعل على سياسات الواليات 
املتحدة، لكّن الفاعلي السياسية حفزوا تلك املشاعر واستغلوا املشاعر املعادية ألمريكا ملنافعهم اخلاصة، 
واالختالف هنا يكمن يف الكيفية اليت اخنرط فيها هؤالء الفاعلون يف هذا التكتيك، وذلك تبعاً للظروف. 
من  األغلب هي  اليسارية يف  اجلماعات  املاضي كانت  القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  عقدي  يف 

77 - Gunes Murat Tezcur and Sabri Ciftci. ”Radical Turks: Why Turkish Citizens are 
Joining   ISIS.“Foreign Affairs. 11 November 2014
78 - Omer Taspinar. ”The Root Causes of Turkish Anti-Americanism.“ Today’s 
Zaman. 10 June 2012.
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استغل املشاعر املعادية ألمريكا، ويف التسعينيات من القرن املاضي التحق اإلسالميون باليساريي، وامتزج 
العداء ألمريكا مع املشاعر املعادية إلسرائيل والسامية اليت تراجعت يف وقت سابق، ويعتقد )اإلسالميون 
السياسيون األتراك يعتقدون أن إسرائيل كانت وراء مايسمى بـ “االنقالب الناعم” أو ما بعد احلداثة  ضد 

حكومة اإلسالمي أربكان يف العام 1971(. 
والغرب  املعادية ألمريكا  املشاعر  مــرة،ـ ظلت  أول  السلطة  والتنمية  العدالة  تسّنم حزب  وحينما 
كامنة يف احلرس القدمي للنظام الكمايل والقوميي اجلدد79، مع ذلك فإن مظاهرات غازي بارك ضد دعم 
أردوغان ملشروع البناء أثار محلة حادة من اخلطاب املعادي ألمريكا والسامية من جانب املتحدثي باسم 
أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ويف احلقيقة كان ذلك مفاجئاً ملن هم يف اخلارج، وهم يرون كيف أن 
حزب العدالة والتنمية )AKP( وأردوغــان ألقيا بالالئمة بسرعة على الواليات املتحدة، )حليف تركيا(، 

مبزاعم ترتبط مبحاولتها إثارة انقالب من خالل تلك املظاهرات االحتجاجية80.
ومل ميض وقت طويل على مظاهرات غازي بارك حىت واجه أردوغان فضيحة الفساد بتاريخ 17 
كانون األول/ديسمرب عام 2013، وأسهل طريق ملواجهة النقد املوجه له ولرفاقه كان إلقاء اللوم على 
الواليات املتحدة من جديد، وخص بالذكر السفري األمريكي يف تركيا فرانسيس ريتشاردوين؛ األمر الذي 
يعين ضمناً ضلوعه يف التحقيق بالفساد. صرّح أردوغان مؤخراً بقوله: “أنه ملن الغريب جداً أن يقوم بعض 
السفراء يف بعض األعمال االستفزازية، أنا أدعوهم: قوموا بواجباتكم ....... حنن ال نريدكم يف بلدنا”81، 
ويف اليوم التايل جاءت عناوين أربع صحف موالية للحكومة تلوم السفري األمريكي على التحقيقات اليت 
تقوم هبا الشرطة، وجاء عنوان صحيفة يين شفق )Yeni Safak(” اخرج من بالدنا “82 ورد ريتشاردوين 
أن هذه التهم املوجهة ضده كانت حمض “كذب”و”افرتاء”، وكشف استطالع أجراه مركز بيو لألحباث 
عن مدى جناح محلة أردوغان يف تأجيج املشاعر املعادية ألمريكا، ففي العام 2014 كان هناك 73 باملئة 

من األتراك الذين مشلهم االستطالع يكرهون أمريكا83.
79 - Emrullah Uslu. ”Ulusalcılık: The Neo-Nationalist Resurgence in Turkey.“ 
Turkish Studies 9)1( )2008(.
80 - Zachary Laub. ”Erdogan’s Grip on Turkey.“ 7 February 2015. Available at http://
www.cfr.org/tur key/erdogans-grip-turkey/p33328.
81 - Hakki Tas. ”Anti-Westernism in Turkey.“ 11 March 2014. Available at 
opendemocracy.net. )accessed 5 February 2015(.
82 -”Cek git bu ulkeden.“ Yeni Safak. 21 December 2013.
83 - Jacob Poushter. ”The Turkish People Don’t Look Favorably upon the U.S.. 
or Any Other Coun- try. Really.“ pewresearch.org. 31 October 2014)accessed 15 
February 2015(.
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إن الشعور املعادي ألمريكا لدى القوميي اجلدد واإلسالميي ينبع من وجهات نظر خمتلفة، فالقوميي 
تركيا  أمريكية حيال  إمربيالية  يعدونه سياسات  ما  ينتقدون  القدمي-  الشيوعي  اجلــدد -وأغلبهم كانوا من اخلط 
حتديداً، فعلى سبيل املثال هم يعارضون تنصيب حلف الناتو أنظمة الــرادار يف األناضول، أما الشعور املعادي 
ألمريكا لدى اإلسالميي فيجد جذوره يف الدين، إذ حيمل اإلسالميون الواليات املتحدة مسؤولية املعاناة ليس 
يف تركيا فحسب بل يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي أيضاً، يف فلسطي ومصر وحىت يف الصومال، وحكومة حزب 
العدالة والتنمية )AKP( مل تثري موضوع أنظمة الرادار التابعة للناتو إالاَّ أهنا دانت دعم الواليات املتحدة إلسرائيل 
وللمؤسسة العسكرية املصرية، كما هو موضح أعاله اليت أطاحت باإلخوان املسلمي وحكومة حممد مرسي، وكما 
الحظ أمحد كورو أن معادة أمريكا لدى القوميي اجلدد ليست موجهة للثقافة األمريكية –طاملا أن القوميي اجلدد 
يتبنون منط احلياة الغريب بنحٍو أســاس– بقدر ما هي موجهة للسياسات األمريكية والغربية، ويرى اإلسالميون 
السياسيون على اجلانب اآلخر أهنم جزٌء من حضارة متميزة عن الغرب84، إن املشاعر املعادية ألمريكا والغرب 
إاّل أن معادة أمريكا تنصهر مع املشاعر اإلسالمية ويتم  املتحدة وأوروبـــا  الــواليــات  العالقات مع  ستسيء إىل 

استغالهلا وتضخيمها من قبل السياسيي الشعوبيي، الذي سرعان ما يصبحوا هتديداً لألمن الغريب.
رمبا ينظم القوميون اجلدد مظاهرات يف الشارع ضد املصاحل األمريكية وأنشطتها يف تركيا، لكن 
اجلــهــادي ويعمل على  السياسيي يغذي ويشرعن اخلطاب  لــدى اإلسالميي  املتحدة  الــواليــات  مــعــاداة 
تسهيل جتنيد املتشددين الشباب، وكما ذُكر آنفا فإن نتائج املسح كشفت أن أردوغان ورفاقه يسعون إىل 
استغالل املشاعر املعادية ألمريكا ملصاحلهم السياسية وزيــادة عدد اجلهاديي األتــراك والعدد األكرب من 

األتراك الذين يؤيدون استخدام العنف باسم اإلسالم. 
إسطنبول: عاصمة اإلسالميني العاملية:

بطبيعة احلال فإن معاداة الواليات املتحدة حبد ذاته ال يؤدي إىل جتنيد اإلسالميي، إالاَّ أناَّ الشبكة 
ذات التنظيم اجليد لإلسالميي احملليي املتعاطفي مع القاعدة وتتصل بالشبكة الدولية املعقدة هي املسؤولة 
أساساً عن زيادة اجلهاديي األتراك، ويف السنوات األخرية أصبحت تركيا والسيما إسطنبول العاصمة العاملية 
لشبكات اإلسالميي، واملنظمات املتشددة مثل داعش والقاعدة تستخدم إسطنبول كمركز عمليايت؛ ومن 
أجل عبور املسلحي إىل سوريا جيب أن يكون هناك دعم لشبكة من أجل الرتتيب السري للسفر، ويبدو 
أن القاعدة وداعش لديهم مرافق سرية يف كل من إسطنبول وغازي عنتاب، ومن الواضح أن االنتحارية 

ديانا رامازانوفا بقيت يف هذه املخابئ قبل هجومها على مركز للشرطة يف إسطنبول85.

84 - Author’s interview with Associate Professor Ahmet Kuru. San Diego State 
University. Department of Political Science. 7 February 2015.
85 - Toygun Atilla. ”Sultanahmet bombacısı› Diana Ramazanovaa’nın sırları.“ 
Hurriyet. 16  January 2015.
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عززت تركيا من شرعيها يف العامل اإلسالمي من خالل دعمها القوي لإلخوان املسلمي ومحاس، 
ويف الوقت الذي ال يشكل فيه أي من تلك املنظمات هتديداً مباشراً لألمن الغريب )على الرغم من ان وزارة 
اخلارجية صنفت محاس كمنظمة إرهابية بسبب هجماهتا ضد إسرائيل(، إالّ  أهنا رموز للمقاومة ضد كل 
من إسرائيل واألنظمة مثل مصر والسعودية اليت تتحالف مع الغرب، وقد أشاد رئيس املكتب السياسي 
حلماس خالد مشعل الذي ظهر يف مؤمتر حزب العدالة والتنمية يف كانون األول/ديسمرب بالدعم الرتكي 
لقضايا املسلمي86، وقد أفادت هآرتس بأن تركيا رمبا قدمت حلماس 300 مليون دوالر كمساعدات 
من أجل أن حتلاَّ حمل التمويل اإليــراين املنخفض87، ويدير اإلخــوان املسلمون قنوات تلفزيون وراديــو يف 
إسطنبول يبث بانتظام إىل اجلمهور املصري88، وقد الحظ دبلوماسي تركي أن إدارة أردوغان قررت أن 
تركيا بلد شرق أوسطي، األمر الذي يعين أن بعض اجلهات يف املنطقة جيب أن تعامل على أهنا فواعل 
خطرية: شركاء أو حلفاء أو أعداء، ويف احلقيقة” من املمكن أن نبقى  متجاهلي تلك الفواعل من غري 

الدول”89.
الدبلوماسي له وجهة نظر، لكن هو يف الوقت نفسه اعرتف بأن تركيا ختلت عن مكانتها شريك 
باالستقرار والدولة الوسيطة اليت حتتفظ بعالقات جيدة مع الشرق والغرب واملسيحيي واليهود. وبداًل من 
ذلك قرر أردوغان بأن تصبح تركيا شريكاً باحلروب بالوكالة للشرق األوسط؛ لذا هو وضع تركيا كمصدر 

هتديد للغرب ومساهم رئيس يف عدم االستقرار اإلقليمي. 

هل هناك حتّول بالسياسة حيال اجلهاديني: 
اتفاقاً مع الواليات املتحدة  أفــادت الصحافة الدولية يف متوز 2015 بأن تركيا قد وقعت رسياً 
تفتح مبوجبه قاعدة إجنرليك الدولية أمام التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد متشددي الدولة 
اإلسالمية، واالتفاقية تتعلق فقط مبقاتلة الدولة اإلسالمية وال تتضمن دعم املقاتلي الكرد يف مشال سوريا، 

هذا ما أدىل به املتحدث )باسم اخلارجية الرتكية( تاجنو بلجك أمام الصحفيي باختصار90.

86 -”Halid Mes¸al: Tu€rkiye Mu€slu€manlar ic¸ in bir gu€c¸ kayna˘gıdır.“ Sabah. 27 
December 2014.
87- Zvi Bar’el. ”Turkey May provide Hamas with $300 million in annual aid.“ Haaretz. 
January 28. 2012.
88 - Fatma Aksu. ”Rabia Medya Center.“ Hurriyet. 3 February 2015.
89 - Pinar Tremblay. ”Is Turkey Hamas’ New Headquarters?“ Al-Monitor.com. 25 
August 2014.
90 - Tulay Karadeniz. ”Turkey Signs Deal to open air bases to U.S.-led coalition.“ 
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 يف األسابيع اليت تلت ذلك اإلعالن، كثفت تركيا من عملياهتا ضد اجلماعة املشددة، فلم يقتصر 
قــرب احلـــدود السورية  القاعدة اجلــويــة  الــوصــول إىل  الــطــائــرات احلربية األمريكية إمكانية  األمــر على منح 
فحسب، بل استخدام طائراهتا احلربية لتنفيذ ضربات جوية كجزء من احلملة اليت تقودها الواليات املتحدة 
ضد الدولة اإلسالمية ، يف 29 آب /أغسطس أصدرت وزارة اخلارجية الرتكية بياناً جاء فيه “أن القتال ضد 
املنظمة اإلرهابية يشكل أولوية بالنسبة لرتكيا، ومقاتالتنا احلربية مع طائرات تعود للتحالف بدأت اعتباراً 

من يوم أمس بتنفيذ ضربات جوية مشرتكة ضد أهداف داعش اليت تشكل هتديداً ضد أمن بالدنا«91.
قد يعتقد أحد أن قرار تركيا بفتح القواعد اجلوية الرئيسة للتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة 
ضد متشددي داعش ميثل تغيري جوهري يف السياسة الرتكية حيال اجلهاديي، إالاَّ أناَّ ذلك مل حيصل ففي 
احلقيقة يف الليلة اليت متت فيها الغارة اجلوية الرتكية ضد داعش، وقامت تركيا أيضاً بشن هجمات جوية 
ضد معسكرات حزب العمال الكردستاين )PKK( مشال العراق، وبررت تركيا هذه احلركة باالدعاء أن 
حزب العمال الكردستاين )PKK( قد أهنى وقف إطالق النار بعد التفجري االنتحاري الذي وقع يف املدينة 
الرتكية سروج اليت أسفرت عن قتل 32 شخصاً، والضحايا كانوا من مناصري حزب العمال الكردستاين 
)PKK( ومن احلزب االنفصايل الكردي يف تركيا واملنتمي إىل وحدات محاية الشعب )YPG( اجلماعة 

الرتكية اليت تقاتل حالياً ضد داعش يف سوريا. 
 يعتقد العديد من الكرد إما أن احلكومة قد دبرت التفجري وإمـّا أن التفجري قد وقع بسبب عدم 
اهتمام حزب العدالة والتنمية )AKP( إىل األمن، ولطاملا قال حزب العمال الكردستاين إن الدولة تدعم 
داعش؛ لذا بعد التفجري شن حزب العمال الكردستاين )PKK( محلة عنف ضد الشرطة الرتكية وقوات 
األمن، وبدأ الكرد األتراك بالعنف يف الشوارع، وقتل متشددو حزب العمال الكردستاين اثني من ضباط 
الشرطة يف بيوهتم احتجاجاً على تفجري داعش االنتحاري، وادعى املسؤولون األتراك أن حزب العمال 
الكردستاين قد خرق وقف إطالق النار بقتله الضابطي، وكرد فعل على ذلك قامت املقاتالت الرتكية 

بقصف معسكرات حزب العمال الكردستاين. 

انتقامي على هجمات حزب  الكردستاين ليست جمرد رّد  العمال  الرتكية ضد حزب  إن احلملة 
العمال الكردستاين على ضابطي الشرطة، بل هي ترتبط بشدة بقرار فتح القواعد اجلوية أمام التحالف 
الذي تقوده الواليات املتحدة ضد داعش، وقد جادل أيان برمير قائاًل: إن قرار تركيا االلتحاق بالتحالف 
الــذي يشكله  بالتهديد  مــن جانب منه  يتأتى  الــدولــة اإلسالمية  لقتال  املتحدة  الــواليــات  تــقــوده  الــذي 
Reuters. July 29. 2015.
91 -”Turkish jets attack IS Syria targets“ accessed Ocotober 20. 2015. http://www.bbc.
com/news/ world-middle-east-34096642..
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املكاسب اإلقليمية السريعة اليت حققها )YPG( يف سوريا، والكرد يف عموم املنطقة سعوا تارخيياً إىل دولة 
مستقلة وهو األمر الذي تعارضه احلكومة الرتكية بشدة92، يف احلقيقة ويف سياق االستجابة إىل تفجريات 
سروج شنت الشرطة الرتكية مدامهات عسكرية يف عموم البلد، تربو على أكثر من 1.300 مشتبه به يف 
غضون أيام، إالاَّ أناَّ عدد أعضاء متشددي حزب العمال الكردستاين )PKK( الذي مت اعتقاهلم يتجاوز 
عدد املنضوين إىل داعش أكثر من نسبة 6 إىل 1، وبي 23 متوز/يوليو و26 متوز/يوليو شنت 75 طائرة 
تركية 155 طلعة جوية على 400 هدف أو حنوه حلزب العمال الكردستاين، فيما كانت األهداف ضد 

داعش ثالثة93!.
ومن هنا فإن قرار تركيا بفتح قواعدها اجلوية للتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ال ميثل حتواًل 
يف سياستها حيال اجلهاديي بقدر ما ميثل استمراراً لتلك السياسة، ولطاملا محلت االسرتاتيجية الرتكية يف 
دعم اجلماعات اجلهادية ثناياها هدفي مزدوجي: األول: تنحية األسد من السلطة، والثاين: منع الكرد 
من تأسيس إقليم مستقل يف مشال سوريا، وحاملا أصبح الكرد احلليف الرئيس للواليات املتحدة يف املنطقة، 
اجلزيرة وكوباين، كما  الكرد ومها كانتونات  يقطنها  منطقتي  الواقع بي  اإلقليم  السيطرة على  جنحوا يف 
يسميها الكرد، وخطوهتم التالية كانت االستيالء على املنطقة الواقعة بي كوباين واملنطقة الكردية الثالثة، 
كانتون عفرين؛ وبذلك فإن الكرد السوريي يرومون توحيد األقاليم الكردية املستقلة وتأسيس كردستان 
فــإن املشكلة الكربى من كل ذلــك تكمن باحتمالية  موحدة يف ســوريــا، بالنسبة إىل املسؤولي األتـــراك 
استيالء الكرد على جرابلس املدينة االسرتاتيجية احلدودية الواقعة إىل الغرب من هنر الفرات قرب املدينة 
املهمة كوباين، وخيشى املسؤولون الكرد من أن استيالء الكرد على تلك املدينة سوف ال يساعد الكرد 
الشرق  بقية  إىل  املهم  التجاري  الطريق  قطع  بل سيمكنهم من  إىل كوباين فحسب،  على ضم عفرين 

األوسط أيضاً.
وقد اجتمع اجمللس الوطين الكردي يف بداية متوز/يوليو عام 2015 لبحث التداعيات اليت ممكن أن 
تثور جراء املكاسب الكردية يف سوريا، وأعلن إن العمليات الكردية ضد جرابلس هي خط أمحر بالنسبة 
لرتكيا، ويف حسابات تركيا فإن السبيل الوحيد لوقف التوجه الكردي إىل الغرب من الفرات، هو أن يكونوا 
جزءاً من التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد داعش وعلى أمل أن تقوم الواليات املتحدة بوقف 
الطموحات الكردية لالستيالء على الغرب من الفرات 94، وأن تركيا قد أدركــت املكاسب السريعة قد 
حققها الكرد، وتفهم إن دعم اجلهاديي لن يوقفهم؛ لذا كان السبيل الوحيد لرتكيا ملنع الكرد من حتقيق 
92 - Ian Bremmer. ”These 5 Stats Explain Turkey’s War on ISIS—And the Kurds.“ 
Time. 31 July2015.
93 -Ibid.
94 -”Fırat’ın batısı kırmızı c¸ izgi.“ Milliyet. 1 July 2015.
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املزيد من التقدم هو التفاوض مع الواليات املتحدة. وعلى هذا فتحت تركيا قواعدها على أمل أن حتول 
دون استيالء الكرد على املنطقة الواقعة إىل الغرب من كوباين.   

وباحملصلة فإن قرار تركيا يف دعم التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد داعش ال ميثل حتواًل 
أواًل،  لتغري األولويات من اإلطاحة باألسد  نتيجة  املتصلة باجلهاديي بقدر ما ميثل  رئيساً يف سياستها 
وثانياً ملنع الكرد احلصول على مكاسب، إىل الوقوف بوجه الكرد يف املقام األول، وإعادة النظر فقط يف 
املوقف من األسد ثانياً، وإذا ما كان هناك حتوٌل كبرٌي يف السياسة الرتكية فيما يتصل باجلهاديي فستكون 
التداعيات احمللية من قبيل إلزام الدولة الرتكية بالقيام بعمليات ضد داعش والشبكات اجلهادية األخرى 
ضمن حدودها، ومع ذلك وعلى الرغم من الطلبات الرسية من عوائل األطفال الذين التحقوا بداعش فان 
مسؤويل الشرطة واألمن الرتكي مل يفتحوا أي حتقيقات95. وعلى الرغم من أن تقارير الصحافة الرتكية تشري 
إىل أن الشرطة الرتكية تنصتت على اتصاالت ملتشددي داعش، مبا فيها االتصاالت املتعلقة بالتفجريات 

االنتحارية إالاَّ أنه مل يتم أي عملية اعتقال96.

اخلالصة: 
إن الدعم الرتكي للجهاديي ليس جمرد تكتيك يهدف لتنحية بشار األسد من السلطة فحسب 
كما يوضح ذلك الدبلوماسيون األتراك، بل هي تستند إىل قرار اسرتاتيجي يتبناه جانب من السلطات 
الرتكية للتأثري بشؤون الشرق األوســط من خــالل الفواعل من غري الدولة كما فعلت إيــران ذلــك ردحــاً 
من الزمن، والتسامح الرتكي ودعم اجلهاديي للعبور إىل سوريا وتأسيس روابط وثيقة مع محاس واإلخوان 
املسلمي هو الوجه اآلخر املتصل بتلك االسرتاتيجية. ويف الوقت نفسه فإن السلطات الرتكية سحت 
للمتعاطفي مع القاعدة الستخدام وسائل اإلعالم الرتكية للرتويج ملعتقداهتم وتوسيع شبكاهتم وتوسيع 

نشاطاهتم باجململ، وهم تبنوا لغة سياسية جديدة تغذي املشاعر املعادية ألمريكا والغرب.
 إن زيــادة عــدد مــدارس )إمام-خطيب( أنتجت آالف من”الشباب املتدين” على حــّد تعبري 
أردوغان الذين يكمن توجههم الرئيس يف العداء للغرب وليس لغرض الدين، واملدعون الذين حاولوا منع 
شحنات األسلحة إىل اجلماعات املنضوية إىل القاعدة يف سوريا قد مت طردهم، ويف بعض احلــاالت مت 
سجنهم، ويف احلقيقة من خالل ترهيب االدعــاء العام والشرطة الوطنية الرتكية )TNP( ومل حتصل أي 
بتجنيد مقاتلي جــدد، ومنظمة  املتصلة  األنشطة  أو  القاعدة  اإلرهــاب لكبح شبكات  عملية ملكافحة 
االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO( السرية أعطت املسؤولية الكاملة للتعامل مع األنشطة اجلهادية 
95 -”O˘glu Is¸id Bombacısı Olan Bir Anenin I_syanı;“ Dogan Haber Ajansi. 14 
October 2015.
96 - Firak Kozok. ”Polis bombacıları biliyordu.“ Cumhuriyet. 16 October 2015.



212

حصاد البيان

من دون أية رقابة فعالة وإحجام الشرطة عن اجملازفة والدخول يف أراضيهم . 
دعونا نستعرض تأثري الطرق اليت تتبعها تركيا الستيعاب اجلهاديي على األمن األورويب: 

أواًل: إن تركيا قد أصبحت مالذاً آمناً للعديد من اجلهاديي األوروبيي، الذين يعربون إىل تركيا 
حبرية، ويبنون شبكات داخل تركيا، ويقومون بتجنيد جهاديي جدد وتدريبهم، ومن دون التعاون الرتكي 
مع  املعلومات  تبادل  فــإن   )TNIO( الرتكية الوطنية  االستخبارات  منظمة  برفض  يتصل  فيما  والسيما 

الشركاء الغربيي ومنظمات تطبيق القانون يف أوروبا ال تستطيع تعقب أنشطة اجلهاديي يف تركيا. 
ثانياً: يف الوقت الذي خيتلف فيه خرباء القانون على الكيفية اليت يتم فيها نشر األفكار املتطرفة 
بي صفوف الشباب املسلم، إالاَّ أهنم يؤكدون مجيعهن على أمهية ديناميكيات اجلماعة، وبعبارة أخرى إن 
التجنيد والتلقي الذي تتبناه الشبكات اجلهادية هو عامل حاسم يف هذه العملية، فعلى سبيل املثال أن 
الشبكة اليت أسسها حليس باينكوك -اليت مت اإلشــادة هبا كثري من قبل اإلعالم املؤيد للحكومة )ينظر 

أعاله(-قامت بعمليات جتنيد نشطة للجهاديي بي اجلالية الرتكي يف أوروبا . 
ثالثاً: جهود قادة حزب العدالة والتنمية )AKP( يف تغذية اخلطاب املعادي للغرب جعل احلوار 

مع اجملتمعات الغربية ميثل إشكالية متزايدة. 
العمل يف  الــعــاملــي والســيــمــا اإلخــــوان املسلمي يف  راب��ع��اً: أن تركيا سحت للشبكات اإلســـالم 
إسطنبول وصحيح أن اإلخوان هي ليست منظمة متطرفة حبد ذاهتا إالاَّ إن أيديولوجيتها تلهم املتشددين 
يف اخلارج كالقاعدة ومحاس، وأن سعي أردوغان املعلن للمظامل اليت يتعرض هلا اإلخوان املسلمون يف مصر 
يتعارض وبنحٍو مباشر مع الروابط الودية املتنامية بي الغرب ونظام السيسي، وساعدت أيضاً على تطرف 
اإلخوان املسلمي واملتعاطفي معها يف أحناء العامل، وال يبدو من غري الواقعي التنبؤ أنه وكنتيجة لسياسات 
احلكومة الرتكية، فإن اجليل القادم من اجلهاديي الذي ترعرع ومت تنظيمه يف تركيا هو نفس اجليل األول 
الذي نشأ يف السعودية؛ لذا فإن نظام حزب العدالة والتنمية )AKP( من حيث يعرف ال يشكل هتديداً 

خطرياً لألمن األورويب. 

رابط الدراسة:
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=uter20 
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2016/10/15
امللخص

فنلندا دولة رفاه ودميقراطية وعضو مشايل يف االحتاد األورويب، فهي خري مثال ألمة قادرة على 
أدى  وقــد  الــزمــن،  من  نسبياً  فــرتة قصرية  معرفة حديث خــالل  اقتصاد  إىل  التقليدي  اقتصادها  حتويل 
التعليم دورا مهماً يف هذه العملية. يقوم هذا البحث مبناقشة تفوق منظومة تعليم الطالب وكيفية القيام 
هبا بتكلفة معقولة، وذلك باستخدام سياسات تعليم ختتلف عن اسرتاتيجيات اإلصالح املوجهة ملا هو 
تقليدي وسائد يف العديد من البلدان األخرى، فعلى العكس من العديد من أنظمة التعليم األخرى، 
التعليم  من سياسات  اخلــارج جــزءاً  احملــددة من  التعلم  أســاس االختبار ومعايري  املساءلة على  مل تكن 
الفنلندية، ومن خالل االعتماد على البيانات الدولية لتقييم الطالب واملؤشرات ودراسات السياسات 
السابقة، يصف هذا الفصل كيفية حتقيق التقدم يف تعليم الطالب من خالل سياسات التعليم الفنلندية 
القائمة على اإلنصاف، واملرونة، واإلبداع، واحرتاف املعلمي، والثقة املتبادلة، ونستنتج أن اإلصالح 
التعليمي يف فنلندا قد مت بناؤه على أفكار القيادة اجليدة اليت تضع الرتكيز يف التعليم والتعلُّم، وتشّجُع 
املدارس على خلق بيئات تعليمية مثلى، فضاًل عن تنفيذ احملتوى التعليمي الذي يساعد الطالب على 

الوصول إىل األهداف العامة للتعليم والقيادة املهنية للمدارس بأفضل الطرق.
األداء التعليمي يف فنلندا منذ أوائل الثمانينيات:. 1

شهدت فنلندا حتواًل اقتصادياً وثقافياً أساسياً خالل العقود الثالثة األخرية من القرن العشرين، 
االقــتــصــادي  اهلــيــكــل  أصــبــح   ،)2006(  Ylä-Anttilaو  Routti وفـــق  وعــلــى   ،1950 عـــام  يف 
الفنلندي يتوافق وذلك املوجود يف السويد يف عام 1910 بشكل وثيق، ومنذ كانت التنمية الصناعية 
اآلالت،  فيه  الــذي كانت  االقتصادي  االستثمار  إىل  مستندة  اخلمسينيات  فنلندا يف  واالقتصادية يف 
أواخــر  شهدت  االقــتــصــادي،  لإلنتاج  الرئيسة  العناصر  الغابات  على  القائمة  والصناعات  واهلندسة، 
الثمانينيات بداية التخصص يف اإلنتاج والتجارة والبحث والتطوير يف االقتصاد الفنلندي، وتزامن هذا 

نبذة قصيرة عن إصالح التعليم في فنلندا

باسي سالبيرج* 

* مدير عام مركز احلراك الدويل والتعاون، معلم وكاتب وباحث فنلندي، يشغل حالياً منصب أستاذ زائر للتعليم التطبيقي بكلية 
الدراسات العليا للتعليم جبامعة هارفارد، الواليات املتحدة األمريكية. وقد عمل يف السابق معلماً مدرسياً ومدرباً للمعلمي، وباحثاً 

ومستشاراً يف جمال السياسات يف فنلندا، للمزيد انظر:
http://www.eces.org.eg/MediaFiles/events/406b87cd.pdf
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مع ظهور االقتصاد القائم على املعرفة الناشئ من االنفتاح االقتصادي وحترير تدفقات رأس املال، وقد 
قلياًل،  وصف Routti وYlä-Anttila )2006( هذا التحّول من خالل القول بأن هناك: عدداً 
إن وجد أصاًل، من األمثلة األخرى لبلدان متتلك وفرة يف املوارد الطبيعية اليت متكنت من حتويل اهلياكل 

الصناعية جتاه زيادة كمية املعرفة والقيمة املضافة بسرعة وبنجاح كما فعلت فنلندا )ص 6(.
احمللية، ويف  املعارف  توليد  وبنحٍو كبري يف  ازداد  املعرفة  على  القائم  االقتصاد  إىل  االنتقال  إن 
أواخر السبعينيات احتلت فنلندا أحد املراتب األدىن يف ترتيب OECD )منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  التطور، وعلى وفق  البحوث وكثافة  للدول يف كميات  والتنمية( 
فإن فلندا تستثمر 3.5 يف املئة من الناتج احمللي اإلمجايل يف البحث والتطوير )R & D( وهو ثاين 

 .)Ylä-Anttila، 2006 و Routti ؛OECD، 2008( أعلى معدل يف املنظمة بعد السويد
ومن املثري لالهتمام أنه وخالل أكرب ركود اقتصادي يف وقت السلم بعيداً عن احلروب يف أوائل 
التسعينيات، متت احملافظة على استثمارات R & D يف املستويات املتفق عليها مع زيادة االستثمار 
اخلاص أيضاً )Castells وHimanen، 2002(، ومن اجلدير بالذكر أن بناء نظام التعليم الفنلندي 
نظام  متويل  يتم  إذ  التعليم،  على  نسبياً  متواضع  إنفاق  مع  واملــســاواة حدث  اجليد  األداء  القائم على 
التعليم يف املقام األول من املصادر العامة، ففي عام 2006 كان اثنان يف املئة من إمجايل اإلنفاق على 
التعليم من مصادر خاصة، يف حي أن 99 يف املئة من اإلنفاق على التعليم األساسي واإلعدادي مياَّول 
من القطاع العام )OECD، 2008(، ويف الواقع اخنفض إمجايل اإلنفاق على املؤسسات التعليمية من 
الناتج احمللي اإلمجايل جلميع مستويات التعليم من 7.9 يف املئة يف عام 1992 إىل 6.3 يف املائة يف 
عام 1995، ومؤخر إىل 6.0 يف املئة يف عام Hirvi، 1996( 2002(، وهذا يشري إىل أن الوصول 
بــدون زيــادة  الــدراســي اجلــيــد قــد حتقق  إىل مــعــدالت مشاركة عالية واإلنــصــاف إىل جــانــب التحصيل 

اإلنفاق على التعليم بل على العكس متاماً. 
منذ األزمة االقتصادية يف التسعينيات، كافحت السلطات التعليمية احمللية بشكل متزايد بسبب 
تقلص امليزانيات، مما أدى إىل توسيع أحجام الفصول، واحلد من بعض خدمات الدعم املدرسية، ويف 
  Kivirauma( كثري من احلاالت دمج املدارس وإغالق بعضها للحصول على أكرب قدر من الكفاءة
وSimola وRinne، 2002(، وقد اخنفض عدد املدارس األساسية الشاملة )الصفوف 1-9( بنسبة 
للتعليم  20 يف املئة على مدى السنوات العشر املاضية؛ ومع ذلك فقد مت إحــراز الشروط األساسية 
اإلعدادي اجليد للكل وجعله متاحاً يف مجيع أحناء البالد، ُوزِعَم أن تأمي املوارد الالزمة لالستثمارات 
التدريس اليت  التحضري األويل للمدرسي يف اجلامعات ساهم بنحٍو إجيايب يف وقت الحق يف قوة  يف 
مل تتكيف فقط مع حتسي املدارس، ولكنها كانت قادرة أيضا على البحث عن احللول القائمة على 
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أساس علمي للمشاكل املشرتكة يف مدارسهم.
يف الثمانينيات امتلك نظام التعليم الفنلندي عدداً قلياًل من السمات اليت جذبت اهتمام املربي 
مت  الــواقــع،  يف  السويد،  الغنية  الغربية  جارهتا  من  مستمدة  التعليم  جوانب  معظم  إذ كانت  الدوليي، 
االعرتاف بنظام التعليم الفنلندي كنظام استثنائي دولياً ألمر واحد فقط: هو أن األطفال الفنلنديي يف 
 ،)Elley، 1992 ؛Mejding، 2003 و Allerup( سن 10 أعوام هم من بي أفضل القراء يف العامل
مثل  التقليدي  للتعليم  العظمى  القوى  ظــالل  فنلندا يف  الدولية  التعليم  مؤشرات  تركت  ذلــك  خبــالف 
قــادرة  فنلندا  البحث كيف كــانــت  هــذا  ويــبــي  وأملــانــيــا.  األمريكية  املتحدة  والــواليــات  وإجنــلــرتا  السويد 
التعليمي   إىل أحد أفضل األنظمة منذ  البشري من طريق حتويل نظامها  املال  على رفع مستوى رأس 
الثمانينيات، وأيضاً يناقش كيف حتقق هذا النجاح من خالل تنفيذ إصالحات التعليم اليت ختتلف عن 
تلك املوجودة يف العديد من الدول األخرى، وأخرياً يشري البحث إىل بعض مبادئ إصالح التعليم اليت 

تعترب الركيزة األساسية لألداء التعليمي اجليد اليوم.
بينما جذبت فنلندا االهتمام العاملي بسبب األداء املتميز يف التعليم، حيق لنا أن نتساءل ما إذا 
كان هناك أي تقدم يف هذا األداء منذ الثمانينيات. إذا كان باإلمكان حتديد ومتييز التقدم التعليمي، 
فإن السؤال هو ما العوامل اليت قد تكون وراء اإلصالح الناجح للتعليم؟ يف حتليلي األخري لسياسات 
التعليمي  نظامها  فنلندا  تغيري  قمت كيفية   ،)Sahlberg ، 2007( فنلندا  يف  التعليمي  اإلصـــالح 
التقليدي، مع قليل من املقارنات الدولية، إىل أمنوذج لنظام تعليم حديث ممول من القطاع العام وذي 
بتكلفة معقولة )OECD، 2008؛ Sahlberg، 2007؛  نوعية جيدة ومشاركة واسعة - كل هذا 
الثالثة  العقود  خــالل  التصاعدي  التقدم  هو  التحليل  هــذا  من  اجلوهر  إن   .)Schleicher، 2006
البالغي، )2(  للسكان  التعليمي  التحصيل  زيــادة مستوى  رئيسة هي: )1(  أربعة جماالت  املاضية يف 
العدل بي اجلميع يف نتائج التعلم وأداء املدارس، )3( مستوى جيد لتعلم الطالب بالقياس مع التقييم 
الدويل للطالب، )4( اإلنفاق املعتدل والكفاءة بشكل شبه كامل من مصادر عامة. قبل وصف كيف 
حدث التغيري الرتبوي منذ السبعينيات، سنلخص بإجياز العناصر الرئيسة اليت حتدد مستوى أداء النظام 

الفنلندي. التعليمي 
1.1 مستوى التحصيل العلمي:

أواًل، كان هناك منو تصاعدي يف املشاركة يف مجيع مستويات التعليم يف فنلندا منذ عام 1970، 
قطاعات  ذلك يف  وبعد  الثمانينيات،  اإلعــدادي يف  التعليم  قطاع  والسيما يف  النمو سريعاً  وقد كان 
الفنلندي  التعليمي  اإلصــالح  قــادت  اليت  التعليم  ركــزت سياسات  لقد  التسعينيات.  العايل يف  التعليم 
الفنلندي يف مجيع  اجلــودة، وزيــادة مشاركة اجملتمع  للفرص، ورفــع  منذ عام 1970 على خلق تكافؤ 
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املستويات التعليمية، وأن أكثر من 99٪ من الفئات العمرية أكملوا بنجاح التعليم األساسي اإللزامي، 
وحـــوايل 95٪ منهم واصــل تعليمهم يف املـــدارس اإلعــداديــة أو يف الــصــف 10 اإلضـــايف يف املــدرســة 
املدرسة اإلعدادية  الذين يدخلون  التخرج، وحيصل90٪ من  بعد  الفور  األساسية )حوايل 3٪( على 
يف هناية املطاف على شهادة إكمال الدراسة؛ وبالتايل احلصول على فرصة لإلكمال يف التعليم العايل 
الفنية  املعاهد  أو  األكادميية  اجلامعات  الدارسي يف  ثلثي  إكمال  بعد  فنلندا، 2008(،  )إحصائيات 

لدراستهم، يبدأون العمل بشكل مهين.
وعالوة على ذلك، فإن أكثر من 50٪ من السكان البالغي الفنلنديي يشاركون يف برامج 
تعليم الكبار، وما هو جوهري يف هذا التوسع هو أن املشاركة يف التعليم حدثت دون زيادة عبء 
التكاليف للطالب أو ألولياء أمورهم. وعلى وفق ملؤشرات التعليم العاملية احلديثة فإن 2٪ فقط من 
اإلنفاق الفنلندي على املؤسسات التعليمية يأيت من مصادر خاصة مقارنة مبتوسط   منظمة التعاون 
 )1( البياين  الرسم  ويظهر   .)OECD، 2008(  ٪13 حــوايل  يعادل  الــذي  والتنمية  االقتصادي 
التقدم العام يف التحصيل العلمي للسكان البالغي )15 سنة فأكثر( منذ عام 1970، إن الوضع 
 OECD،( املتقدم املعرفة  اقتصاد  البشري يف  املــال  رأس  هلــرم  النمطية  الــصــورة  مع  يتطابق  احلــايل 
2008(، مع وجود حوايل 30 من احلاصلي على شهادات تعليمية عليا أو أقل وحنو 40 يف املئة 

من حاملي شهادة التعليم اإلعدادي.

الرسم البياين )1(: مستوى التحصيل العلمي بني السكان البالغني )15 سنة فأكثر( يف فنلندا منذ عام 
.)Sahlberg، 2006b( 1970، إن مستويات عام 2010 هي تقديرات فقط
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إن تطور مستوى التحصيل التعليمي يف فنلندا، كما هو مبي يف الرسم البياين 1، يوضح حملة 
حول رأس املال البشري األمنوذجي القتصاديات املعرفة احلديثة. إن سياسات التعليم احلالية يف فنلندا 
تشجع ثلثي املتخرجي من املدارس اإلعدادية على االلتحاق بالتعليم العايل، وحىت وقت قريب كان 

هذا الرقم يـَُعدُّ حوايل 70 يف املئة.

1.2 العدالة يف نتائج التعليم
ثانيًا: انتشرت فرص التعليم؛ وبالتايل أصبحت النتائج التعليمية اجليدة بالتساوي يف مجيع أحناء 
السبعينيات  أوائــل  الشاملة يف  املدرسة  بداية  الشباب يف  إجناز واضحة بي  فنلندا، وكان هناك فجوة 
 Sahlberg،  و Pitkänenو Aho( بسبب التوجهات التعليمية املختلفة جداً عن النظام املوازي القدمي
2006(، وكانت هناك عالقة قوية بي هذه الفجوة املعرفية والفجوة االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمع 
بالتناقص يف منتصف  بـــدأت  الــطــالب  تــعــلّــم  فــجــوة  الــرغــم مــن أن  الــوقــت، عــلــى  الفنلندي يف ذلــك 
الثمانينيات، إال أن القدرات واملعرفة يف الرياضيات واللغات األجنبية أبقت على فجوة اإلجناز واسعة 

. نسبيًا
جعل  وبالتايل  الثمانينيات،  منتصف  يف  الشاملة  املدرسة  داخــل  الطلبة  بي  التمييز  إلغاء  بعد 
توقعات التعّلم مماثلة جلميع الطالب، بدأت الفجوة بي حمققي اإلجنازات املنخفضة والعالية بالتناقص؛ 
الرياضيات  يدرسون  مصاحلهم-،  أو  قدراهتم  عن  النظر  -بغض  التالميذ  أن مجيع  يعين  وهــذا  عملياً 
والعلوم واللغات األجنبية يف الفصول نفسها، يف وقت سابق كان الطالب يوزعون يف الصفوف حسب 
التعلم األكثر إنصافاً من  مستويات أدائهم يف هذه املوضوعات الثالثة، وجاء أول دليل حول نتائج 
 )PISA( الطلبة  لتقييم  الــدويل  الربنامج  بـ  يدعي  الــذي  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  برنامج 
واملسح الذي أجرته يف عام 2000، ويف هذا املسح امتلكت فنلندا أحد أصغر االختالفات يف األداء 
بي املدارس، -أقل من عشر هذا التباين يف اليابان-، يف موضوع القراءة بي املدارس يف مجيع الدول 
يف   2003 مسح  يف  مماثل  باجتاه  فنلندا  استمرت  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  أنظمة  يف  األعــضــاء 
 OECD،( مادة الرياضيات، وعززت من قدراهتا يف مسح عام 2006 للربنامج الدويل لتقييم الطلبة
املــدارس وبي بعضها  التباين يف األداء داخــل  البياين )2(  الرسم  a 2007 ،2004 ،2001(. ويبي 
التقييم  إجـــراؤه حسب  مت  الــذي  عــام 2006  والتنمية يف  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  يف  بعضاً 

العلمي.
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البياين 2: مستوى الفرق يف األداء بني الطالب داخل املدرسة نفسها وبني املدارس يف دراسة الربنامج  الرسم 
.)OECD، 2007 a( 2006 الدويل لتقييم الطلبة لعام

وعلى وفق الرسم البياين 2، فإن مستوى الفرق يف األداء بي مدارس فنلندا يبلغ أقل من ٪5 
يف حي أن متوسط التباين   بي املدارس يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األخرى يبلغ حوايل 
33٪. إن حقيقة عدم وجود املساواة يف فنلندا تتمحور يف الغالب داخل املدارس، كما هو مبي يف 
الرسم البياين 2، ما يعين أن االختالفات املتبقية ترجع يف معظمها إىل االختالفات يف املواهب الطبيعية 
للطالب، ومن هنا فإن التباين بي املدارس يتعلق معظمه بعدم املساواة االجتماعية؛ وألن هذا مصدر 
 OECD،( صغري للتباين يف فنلندا، فهو يشري إىل أن املدارس تتعامل بنجاح مع التفاوت االجتماعي
b 2007(، وهذا يشري أيضاً، كما الحظ Grubb )2007( إىل أن اإلصالح التعليمي الفنلندي قد 
جنح يف بناء نظام تعليمي عادل يف وقت قصري نسبيًا، وهذا اهلدف الرئيس لربنامج إصالح التعليم يف 

فنلندا الذي مت العمل عليه يف بداية السبعينيات.
1.3 تعّلم الطلبة:

ثالثا: إن تعّلم الطالب الفنلنديي يف مستوى دويل عاٍل على وفق الدراسات املقارنة للتحصيل 
العلمي للطالب، وعلى الرغم من أنه من الصعب مقارنة النتائج تعلم الطالب اليوم مع تلك يف عام 
التحصيل  لتقييم  الدولية  1980 إال أن بعض األدلة ميكن أن تقدم باستخدام استطالعات اجلمعية 
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والتنمية  االقــتــصــادي  التعاون  ملنظمة  التابع   PISA الطلبة  لتقييم  الــدويل  والــربنــامــج   )IEA( الــرتبــوي 
 OCED،2000؛ وآخــرون،   Martin )Kupari وVälijärvi، 2005؛  الثمانينيات  منذ 
2001؛  Robitaille و Garden، 1989(. وبناًء على هذه املعطيات، ذََكرت يف مكان 
آخر ملخصاً ألداء الطالب الفنلنديي يف مادة الرياضيات منذ عام 1981 مقارنة مع أقراهنم 
الدولية  الــدراســة  الــدراســات املستخدمة  الــدول األخــرى )Sahlberg ، 2007(، وتشمل  يف 
الثانية للرياضيات )SIMS( يف عام 1981 للصف 8  يف 20 دولة، إن اجتاهات تباين األداء 
يف االجتاهات يف الدراسة العاملية للرياضيات والعلوم )TIMSS-R(  يف عام 1999 للصف 
8 يف  38 دولــة، واملسح الــذي أجــراه الربنامج الــدويل لتقييم الطلبة يف عــام 2000 الذين 
ترتاوح أعمارهم بي 15 عاماً يف مجيع الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
وإن هذه هي االستطالعات الدولية لتقييم الطالب اليت شاركت فيها فنلندا منذ عام 1980. 
ومبا أن الدول املشاركة يف كل دراسة دولية ختتلف عن بعضها البعض واختالف منهجية 
والتنمية،  اإلقتصادي  التعاون  منظمة  عن  الــرتبــوي  التحصيل  لتقييم  الدولية  للجمعية  املسح 
لذلك جند أن املعدل العاملي كقيمة مرجعية ال يوفر دائماً صورة كاملة للمقارنة، إن مقاييس 
العلمي لطالب  التحصيل  لقياس  تـُّعدُّ اآلن وسيلة عاملية  الطلبة  لتقييم  الدويل  الربنامج  مسح 
الدول يف هناية التعليم اإللزامي، ففي عام 2006 مت إجراء دورة ثالثة من هذا املسح العاملي 
يف مجيع الدول الثالثي األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، مع إضافة 27 دولة 

أخرى، ويركز املسح يف:
ويعكس  احلقيقية،  احلياة  حتديات  ملواجهة  ومهاراهتم  معارفهم  استخدام  على  الشباب  »قــدرة 
هذا التوجه التغريُّ يف أهداف وغايات املناهج نفسها، وهذا يزيد من خماوف ما ميكن للطالب القيام 
الدراسية احملــددة«  املناهج  أتقنوا حمتوى  إذا كانوا قد  املدرسة وليس فقط مع ما  تعلموه يف  به مع ما 

)OECD، 2007 a، ص 16(.
يف دراسة الربنامج الدويل لتقييم الطلبة لعام 2006، حافظت فنلندا على أدائها العايل يف مجيع 
اجملاالت املقررة لتحصيل الطالب، ففي العلوم -املوضوع الرئيس لدراسة عام  2006- تفوق الطالب 

الفنلنديي على أقراهنم يف مجيع البلدان الـ 56 اليت تظهر بعضها يف الرسم البياين)3(.
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ويشري    )OECD، 2007a( العلوم  يف  مستوى كفاءة  يف كل  للطالب  املئوية  النسبة   :3 البياين  الرسم 
املستوى 2 إىل احلد األدىن من اإلجادة يف مادة العلوم ومستوى 6 إىل اإلجادة املمتازة يف املادة نفسها يف بعض دول 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

يشري الرسم البياين 3 إىل أن التحصيل الدراسي للطالب الفنلنديي يف مادة العلوم قد ارتفع 
عما كان معروفاً يف املقارنات الدولية يف وقت سابق من املعدل العاملي للنجاح على مدى السنوات 
الـ 25 املاضية، ومن املهم أيضا أن نسبة أولئك الذين هم يف املستوى 6 يف فنلندا هي األعلى بي 
الدول، ونسبة أولئك الذين هم يف املستوى 1 هي األدىن يف فنلندا بي الدول، ويبي الرسم البياين 3، 
بأن أكثر من نصف الطالب الفنلنديي هم يف املستوى 4 يف أدائهم يف مادة العلوم، متفوقي بذلك 

على معظم الطالب اآلخرين من الدول األخرى.
بــأن األداء  الـــدويل لتقييم الطلبة مــنــذ عــام 2000  لــلــربنــامــج  الــثــالث  الـــدراســـات  تــشــري مجــيــع 
التعليمي الفنلندي يتفق مع كل اجملاالت التعليمية املقررة، وأن الطالب الفنلنديي حصلوا على درجة 

عالية يف كل استطالع حول مجيع املواد الدراسية، يف الرياضيات والعلوم والقراءة والكتابة.
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الرسم البياين 4: أداء الطالب الفنلنديني ذوي ال� 15 عامًا يف الرياضيات يف ثالثة مسوح أجراها الربنامج الدويل 
لتقييم الطلبة بني عامي 2000 و 2006 يف دول خمتارة يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

الرسم البياين 5: أداء الطالب الفنلنديني ذوي ال� 15 عامًا يف مادة العلوم يف ثالثة مسوح أجراها الربنامج الدويل 
لتقييم الطلبة بني عامي 2000 و2006 يف دول خمتارة يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

الفنلنديي حسب  التعلمي للطالب  آخر يف اجتاه األداء  البيانية 4 و5 اختالفاً  الرسوم  تظهر 
منظمة  دول  بعض  مع  باملقارنة  الطلبة  لتقييم  الــدويل  الربنامج  يف  والعلوم  الرياضيات  معايري  مقاييس 
التعاون االقتصادي األخرى، ومن اجلدير باملالحظة أن التحصيل العلمي للطالب يف هذه املوضوعات 
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الطلبة، وهذا خيتلف من غريها من  لتقييم  الدويل  الربنامج  بيانات  على وفق  أيضاً  فنلندا  تقدم  يظهر 
التعليم  أنظمة  النتائج يف  للتعليم على هذه  تأثري  املهم أن نالحظ أن أي  التعليم األخــرى ومن  قوى 
املذكورة آنفاً قد تأثر يف املقام األول بسياسات التعليم واإلصالحات اليت مت تنفيذها يف التسعينيات.

هناك يف الواقع نقاش متزايد حول ما الذي تقيســــــــــه هذه االختبارات الدولية حقا، وهذا البحث 
ال يناقــــــــــش تلــــــــــك القضايا أو صحــــــــــة هذه الدراســــــــــات، إن النقد واحلجج موجودة، على ســــــــــبيل املثال 
 Rayon )2007(، Dohn )2007(،Goldstein )2004(،و Adams )2003(، Bautier يف
 Torrance ) 2003(، Sahlberg )2007(، و Nagy )1996(، Prais )2003، 2004(، Riley
Schleicher )2006، 2007(. جيــــــــــب على القارئ أيضا مالحظــــــــــة أن الربنامج الدويل لتقييم الطلبة 
ليــــــــــس هو التقييم الدويل الوحيد هلم، وأن الربامــــــــــج األخرى تقيس جوانب خمتلفة من التعليم والتعّلم من 
تلــــــــــك اليت يركز فيها برنامج التقييم الدويل، ومع ذلك، فإن دراســــــــــة الربنامج الــــــــــدويل لتقييم الطلبة هي 
الصــــــــــك املرجعي الدويل الوحيد الذي يغطي كل دول منظمــــــــــة التعاون االقتصادي والتنمية، ويركز أيضاً 
يف الكفاءات خارج املنهج الدراسي العادي، ومن اجلدير بالذكر أن هناك كمية متزايدة من االنتقادات 
أيضاً من بي املربي الفنلنديي حول تقييم جناح أداء الطلبة والنظم التعليمية  باســــــــــتخدام التقييم الدويل 

هلــــــــــم.

1.4 اإلنفاق املعقول على التعليم:
يبدو أن فنلندا كانت قادرة على إصالح نظامها التعليمي من خالل زيادة املشاركة على مجيع 
املستويات؛ مما جيعل احلصول على تعليم جّيد أمراً ممكناً لكل السكان، ويسهل من حتقيق نتائج تعلم 
عالية نسبياً يف معظم املــدارس يف مجيع أحناء البالد، وقد مت إجناز كل هذا من خالل متويل التعليم، 
الــكــبــار، مــن مــصــادر مالية عامة فقط، ويبقى هناك ســؤال واحــد  الــعــايل وتعليم  التعليم  مبــا يف ذلــك 
بشأن األداء التعليمي اجليد: كم هي تكلفة الضرائب اليت يدفعها الفنلنديون؟ يف دول منظمة التعاون 
التعليمية،  املستويات  ومتاحة جلميع  مماثلة  اجتاهات  عن  بيانات  فيها  تتوافر  اليت  والتنمية  االقتصادي 
زاد االستثمار العام واخلاص يف التعليم الفنلندي بنسبة 34٪ بي عامي 1995-2004 من حيث 
القيمة احلقيقية، يف حي كان متوسط   منظمة التعاون والتنمية للمدة نفسها 42٪. إن اإلنفاق على 
املؤسسات التعليمية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف فنلندا قريب من متوسط   دول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، الذي بلغ 6.0 ٪ يف عام OECD، 2008( 2005(، متول املصادر 
اخلاصة أقل من 2٪ من إمجايل اإلنفاق الفنلندي على مؤسسات التعليم، وال يزال التعليم العايل ممواًل 

بالكامل من األموال العامة يف الوقت احلايل، وبالتايل فهو جماين لكل من يعيش يف فنلندا.
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الرسم البياين 6: العالقة بني األداء حسب الربنامج الدويل لتقييم الطلبة يف العلوم يف سن 15 واإلنفاق الرتاكمي 
للطالب الواحد ما بني عمر  6 و15 )2005، 2006( يف بعض دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

لتقييم  الــدويل  الربنامج  العلوم حسب  يف  للطالب  املتوسط  األداء   )6( البياين  الرسم  يلخص 
الطلبة فيما يتعلق باإلنفاق على التعليم للطالب الواحد يف عام 2006، وتشري هذه البيانات إىل أن 
األداء التعليمي اجليد يف فنلندا قد مت حتقيقه بتكلفة معقولة، إذ يشري الرسم البياين أيضاً لعدم وجود 
عالقة بي اإلنفاق الرتاكمي ونوعية نظام التعليم حسب الربنامج الدويل لتقييم الطلبة ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية ومستوى االستثمار املايل يف التعليم، فعلى سبيل املثال، متتلك الواليات املتحدة 
والنرويج أعلى مستويات لإلنفاق على التعليم بي تلك البلدان املدرجة يف الرسم البياين )6(، ولكن 
نتائج الطالب يف هذه البلدان هي األدىن، وهذا بطبيعة احلال ال يوحي بوجود منطق سبيب بي كمية 

اإلنفاق على التعليم ونتائج التعلم؛ لذلك فإن الكفاءة أكثر أمهية من مستوى اإلنفاق.
وقد شجع جناح التعليم الفنلندي الناس على البحث وراء أسباب هذا األداء الدويل املمتاز، 
تعليماً  املتعلمي  اهلادئي واملعلمي  املدرسية األنيقة مليئة باألطفال  املباين  فنلندا أن  ويرى معظم زوار 
قبل  قليل من  تدخل  مع  املـــدارس،  هبا  تتمتع  الــيت  الكبرية  الذاتية  السلطة  الــزوار على  وتــعــّرف  عالياً، 
املنهجية ملعاجلة  أيضا على األساليب  املدارس، ويطلعون  اليومية داخل  املركزية يف احلياة  التعليم  إدارة 
يكون  قد  هــذا  من  الكثري  إن  إذنْ  للمحتاجي،  مهنية  مساعدة  وإعــطــاء  الطالب  املشكالت يف حياة 
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ذلك،  فنلندا، ومع  مثل  التعليم  الرائدة يف  الــدول  مع  التعليمية  بالدهم  ممارسات  ملقارنة  للزوار  مفيداً 
فإن الكثري من سر جناح التعليم يف فنلندا ال يزال غامضاً وهناك عدد من األسئلة تطرح كيفية إدارة 

التعليم يف فلندا:
كيف كانت عملية التغيري الرتبوي؟

كم استفاد املربون الفنلنديون من حركات إصالح التعليم العاملية حينما خلقوا هنجاً خاصاً هبم؟• 
ما دور السياسات األخرى يف القطاع العام اليت عملت على مساعدة نظام التعليم على • 

العمل بشكل جيد؟ وما الدور الذي تؤديه الثقافة؟
قبل مناقشة هذه األسئلة، دعونا نلقي نظرة على ما يقوم به الطلبة الفنلنديون بعد أن يكملوا 

التعليم اإللزامي يف سن الـ 16، إذ يبدأ معظمهم الدراسة يف املدارس اإلعدادية اليت خيتاروهنا.
2. التعليم اإلعدادي يف فنلندا:

الــبــلــدان  ملــا حيــدث يف معظم  تــســع ســنــوات، وخــالفــاً  ملــدة  فنلندا  اإللــزامــي يف  التعليم  يستمر 
السابعة، وكما كتبنا يف أماكن أخرى، فإن  التعليم الرسي يف سن  الفنلنديون  األخــرى، يبدأ األطفال 
معظم الطالب الفنلنديي يكملون املدرسة األساسية اليت متتد ملدة تسع سنوات يف الوقت احملدد من 
دون تكرار الصفوف)Välijärvi و Sahlberg ، 2008(، وسيتضح من اجلدول )1(، أن 3300 
شــاب أو حــوايل 5 يف املئة من مجيع خرجيي املــدارس األساسية يف عــام  2006 قــرروا عــدم مواصلة 
 ،)Committee Report ، 2005( 16 التعليم مباشرة بعد االنتهاء من التعليم اإللزامي يف سن الـ
ويُعدُّ هذا العدد الكبري من الشبان الذين يرتكون التعليم أحد أكرب املشاكل يف نظام التعليم الفنلندي 
اليوم، ومع ذلك وبداًل من حل هذه املشكلة عن طريق إصدار التشريعات اليت من شأهنا جعل التعليم 
اإلعدادي إلزامياً، تعمل سلطات التعليم معاً إلجياد سبل لتوفري خيار تعليمي هادف للجميع، ويبي 
اجلدول )1( خيارات خرجيي املدارس األساسية اليت أختريت من قبل التالميذ ما بي عامي 2000 

و2006.
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اجلدول1: عدد املسجلني يف التعليم اإلعدادي من خرجيي املدارس األساسية يف فنلندا بني 
عامي 2000 و2006.

200020032006
662506085066700 خرجيو املدارس األساسية

عدد الشباب الذين واصلوا التعليم بعد املدرسة 
األساسية اإلجبارية

٪93.0٪94.5٪95.0
616505745063350

54.5٪55.1٪53.7٪التعليم اإلعدادي• 
356003350036350

املهين•  37.5٪37.0٪36.3٪التعليم 
240502250025000

3.0٪2.4٪3.0٪الصف الـ 10 التطوعي• 
200014502000

5.0٪5.5٪7.0٪التاركون لنظام التعليم الرسي
460034003000

املصدر: إحصائيات فنلندا )2008(.

يبّي اجلــدول )1( أن حنو 95 ٪ من أولئك الذين أكملوا التعليم األساسي اإللزامي يف عام 
2006 واصلوا إكمال الدراسة يف املرحلة اإلعدادية أو يف الصف 10 اإلضايف من املدرسة األساسية، 
ويف عام 2008، بلغت النسبة بي الطالب الذين التحقوا بالتعليم اإلعدادي واملهين 55 يف املئة و37 
يف املئة على التوايل من جمموع الطلبة املتخرجي من املدرسة األساسية، ومن املتوقع يف عام 2009 أن 
أقل من مخسة يف املئة أو 3250 من خرجيي املدارس األساسية سيختارون عدم مواصلة الدراسة يف 

املرحلة اإلعدادية، إذ سينخرط بعض منهم يف الربامج التعليمية األخرى بعد املرحلة اإللزامية.
 لــقــد أثــبــت الــصــف الــعــاشــر اإلضـــايف الــطــوعــي مــن املــدرســة األســاســيــة أنــه خــيــار مفيد ملعظم 
الشباب الفنلنديي الذين اختاروا هذا اخليار بعد املدرسة األساسية، ففي عام 2006 التحق85٪ من 
جمموع1800 من الذين درسوا سنة  إضافية يف املدرسة األساسية، بالتعليم اإلعدادي أو املهين )35 
يف املئة و 50 يف املئة على التوايل(، وقد ترك 2 يف املئة من التالميذ الذين التحقوا بالصف العاشر 
اإلضايف النظام التعليمي خالل العام الدراسي. إن اهلدف من سياسة التعليم املتفق عليها هو تقليل 
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نسبة الطالب الذين يرتكون الدراسة اإلعدادية إىل 2.5٪ على االقل، وهذا هدف طموح ويتطلب 
تطبيقه، وعلى وفق  املـــدارس؛ ألجــل  مــن  التعليمية وكــذلــك  السلطات  قبل  مــن  منهجية  تــدابــري  اختــاذ 
سياسات التعليم احلالية )Committee Report ، 2005(، إن الصف العاشر اإلضايف الطوعي 
التوجيه  وسيكون  ذلك،  من  سيستفيدون  الذين  التالميذ  من  للمزيد  توفريه  سيتم  األساسية  للمدرسة 
للطالب واحلصول على املشورة املهنية متاحاً جلميع الطالب، وسيتم أيضا تطوير طرق التدريس يف كل 

من املدارس األساسية واإلعدادية.
2.1  معدالت إكمال التعليم اإلعدادي:

الــيت متتد ملدة  املــدرســة األساسية  بعد  يــأيت  الــذي  فنلندا  التعليم يف  بالذكر أن كل  من اجلدير 
التعليم اإللزامي،  من  التعليم اإلعــدادي جزءاً  تسع سنوات هو غري إلزامي للطالب، فبداًل من جعل 
اعتمدت سياسات التعليم الفنلندية على تطوير فرص متساوية للجميع للمشاركة يف التعليم اإلعدادي 
التعليم بعد االنتهاء من  البقاء يف نظام  الوقت نفسه خلق حوافز للشباب من أجل  باختيارهم، ويف 
السياسة  هــدف  السبعينيات، كــان  يف  الشاملة  األساسية  املدرسة  استحداث  ومنذ  اإللــزامــي،  التعليم 
التعليمية هو توفري مكان للدراسة يف مؤسسات التعليم غري اإللزامية جلميع الشباب )Aho وآخرون، 
2006(، ومبا أن أكثر املدارس املهنية واإلعدادية اليوم هي حتت إدارة البلديات احمللية، فستتخذ هذه 
املؤسسات قرارات بشأن سياسات توفري املقاعد واالنضمام للتعليم ما بعد اإللزامي، وهذا ال يعين أن 
اجملالس البلدية ستكون هلا احلرية الكاملة يف توفري التعليم، إذ إن املناهج الدراسية واملتطلبات والتوقعات 
املهنية للمعلمي بشأن البيئات الرتبوية الشاملة هي موحدة إىل حد ما يف مجيع أحناء البالد بشكل أدى 

إىل خلق ثقافة تعليم مشرتكة يف فنلندا.

 3.5( املستهدف  الوقت  يف  دراستهم  بنجاح  أمت��وا  الذين  اإلع��دادي��ة  امل��دارس  ط��الب  نسبة   :7 البياين  الرسم 
سنوات( يف عامي 2003 و 2004 )إحصائيات فنلندا، 2008(.
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بسبب الطابع غري اإللزامي للتعليم اإلعدادي، فإن أحد معايري جودة التعليم وفاعليته ما بعد 
اإللزامي هو نسبة اإلجناز، وكجزء من كفاءة نظام التعليم الذي أدخل حديثاً يف فنلندا، فقد مجعت 
سلطات الدولة بيانات منهجية وحللت معدالت إكمال التعليم الثانوي منذ عام 1999 بعد أن مت 
تعيي وقت االنتهاء املثايل من الدراسات اإلعدادية واملهنية بـ 3.5 سنوات، فإن ثالثة من أصل أربعة 
طالب يف التعليم اإلعدادي وثالثة من كل مخسة طالب يف التعليم املهين يكملون بنجاح دراستهم يف 

ذلك الوقت احملدد )الرسم البياين 7(.
ولعدم ارتباط اخلطط الدراسية الفردية بالفئات العمرية، نرى أن العديد من الطالب يستغرقون 
وقتاً أكثر إلكمال دراستهم عن البعض األخر، والبعض يرتك التعليم دون احلصول على مؤهالت أو 
التسرب يقدم وجهة نظر بديلة حول جودة وكفاءة  النظر على معدالت  فإن  شهادة دبلوم؛ ولذلك 
فإن   ،)Committee Report ، 2005( الوطنية اإلحــصــاءات  وفــق  وعلى  اإلعـــدادي،  التعليم 
حــوايل 2٪ من طــالب املــدارس ينهون دراستهم يف السنوات األخــرية دون االنتقال إىل أي نــوع من 
التعليم اإلعدادي أو التدريب، ويقوم العدد نفسه تقريباً من الطالب باالنتقال من التعليم اإلعدادي 
فعلى سبيل  أكثر ســوءاً،  األمــر  فإن  املهين  التعليم  أما يف  املهين وإكمال دراستهم هناك،  التعليم  إىل 
املثال، يف عام 2008 ترك حوايل 9 يف املئة من طالب املدارس املهنية دراساهتم األولية وإستمر 1.5 

يف املئة منهم يف التعليم يف بعض املدارس أو غريها من املؤسسات.
فشيئاً،  شيئاً  االخنــفــاض  يف  آخــذ  فنلندا  يف  والــتــدريــب  النظامي  التعليم  مــن  التسرب  إن 
ومعدالت التسرب يف التعليم اإلعدادي أصبحت أقل بكثري باملقارنة مع معظم البلدان األخرى
 ) OECD، 2008؛ Välijärvi وSahlberg ، 2008(. لقد أهنى 5 يف املئة من الطالب دراستهم 
خالل العام الدراسي 2007-2008 من دون التخرج من اإلعدادية، وإن احلاجة ملنع الفشل الدراسي 
والتسرب من النظام التعليمي مهمة بنحٍو كبري يف التعليم املهين اإلعدادي والتعليم العايل، وأصبح إبقاء 
الطالب يف التعليم حافزاً خاصاً للمدارس من خالل برنامج متويل احلكومة املركزية على أساس النتائج اليت 
مت تقدميها يف التعليم املهين يف وقت سابق من هذا العقد، وحينما يتم حساب مؤشر التمويل القائم على 
النتائج لتوفري التعليم والتدريب، فإن اخنفاض معدالت التسرب وحتسي معدالت إمتام الدراسة يبلغ 28 
يف املئة، وعلى الرغم من أن مؤشر التمويل يُعدُّ جزءاً صغرياً نسبياً من ميزانيات التعليم بنحٍو عام، إال 
أهنا ركزت انتباه املدارس واملعلمي يف التدابري اليت من شأهنا حتسي القدرة على التعّرف املبكر والوقاية من 
املشاكل اليت قد تؤدي إىل تسرُّب الطالب، ومن ناحية أخرى تعزيز الدعم املباشر لتعليم الطالب والرفاه 
الطالب  املهنية على وجه اخلصوص حلواًل مبتكرًة هلؤالء  املــدارس  املدرسة. وقد وضعت  بنحٍو عام يف 
االبتكارات«  فأصبحت »ورش عمل  التعّلم؛  أساليب  حنو  أكثر عمليًة وموجهاً  منهجاً  يفضلون  الذين 
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وسيلة شائعة لزيادة أمهية التعليم اإلعدادي للعديد من الطلبة الذين هم يف خطر ترك املدرسة.
 2.2  الدراسة يف ما بعد التعليم اإلعدادي:

حينما  الفنلنديي  للطالب  التحصيل  مستوى  على  للحكم  دولــيــة  مقارنة  دراســـات  توجد  ال 
العوامل  إذ إن أحد  أمــٌر معقد  التعليم اإلعــدادي  تقييم نوعية  املدرسة اإلعــداديــة؛ لذلك فإن  يرتكون 
اليت تشري إىل نوعية التعليم جنباً إىل جنب مع معدالت إمتام مرحلة التعليم اإلعدادي هو ميل خرجيي 
املدارس اإلعدادية ملواصلة التعلم يف مؤسسات التعليم العايل، وقد زادت مؤسسات التعليم العايل يف 
فنلندا من أعداد الطالب املقبولي، واهلدف سياسة التعليم اليوم هو توفري متويل عام للدراسات العليا 
 Ministry of Education ، حلوايل 65 يف املئة من الفئات العمرية املختلفة )وزارة الرتبية والتعليم
2004(، يف عام 2005 كان هناك ما يقرب من 180 ألف طالب يف اجلامعات الفنلندية و133 
ألفاً يف املعاهد الفنية، وباملقارنة مع الوضع قبل 20 عاماً، تضاعف عدد طالب التعليم العايل اآلن 
النقاد ومن  التعليم العايل اجلدد يف فنلندا 21 عاماً، ويقول  بثالث مرات، ويبلغ متوسط   عمر طلبة 
بينهم أكادمييون ورجال أعمال، إن الفنلنديي املتعلمي تعليماً عالياً واملتدربي يدخولون سوق العمل 
التوقعات  اخنفاض  بسبب  تعاين من تضخم؛  التقليدية  العلمية  الدرجات  وأن  جــداً،  متأخر  يف وقت 

والشروط األكادميية للراغبي يف الدراسة.
إن معدالت املشاركة عالية يف إكمال التعليم يف مجيع مستوياته يف فنلندا، فإن هذا ال يعين أن 
مجيع الطلبة راضون عن الوضع، فهناك نوعان من مصادر النقد اليت تتمحور يف الغالب نوعية حول 
ء التعليم اجلامعي، لقد  معارف ومهارات خرجيي املدارس اإلعدادية حي دخوهلم لسوق العمل أو َبدنْ
يبدأون دراستهم يف اجلامعة مبعرفة أساسية غري  الطلبة  الكثري من  باستمرار من أن  شكت اجلامعات 
كافية، وطريقة تفكري غري الئقة، ومهارات تعّلم مستقل غري مطورة، وأحد األسباب الكامنة وراء هذا 
هو زيــادة أعــداد الطالب يف معاهد التعليم العايل، وهناك سبب آخر هو عدم قدرة اجلامعات على 

التكّيف مع الكفاءات املختلفة اليت ميتلكها الطلبة حي التعليم العايل.
إن شكاوى أرباب العمل ذات هلجة مماثلة، على الرغم من عدم وجود دراسات موثوقة لتحديد 
لــردود الفعل من كبار رجال  القولية  كيفية مدى شيوع عدم الرضا بي أربــاب العمل، إال أن األدلــة 
اليت  للوظائف  الطلبة  املهنية واملهارات والكفاءات ال حيظر  املعرفة  الرتكيز على  األعمال تشري إىل أن 
تتطلب مهارات حمددة جداً. إذنْ إن جعل العمل والتعلم كجزء من مجيع برامج التدريب املهين وإشراك 
أرباب العمل كطرف ثالث يف التقييم على أساس األداء واملؤهالت قد خفف من االنتقادات وحّسن 

التوافق بي التعليم املهين ومتطلبات سوق العمل.
التغيريات يف  التعليم يف عام 2009، وأدت  العايل أتى يف صميم سياسة  التعليم  إن إصالح 



229

دراسات مرتمجة

املرجح أن ينخفض   عدد اجلامعات،  بنحٍو كبري، فمن  الفنلندية  إدارة اجلامعات  تغرّي  التشريعات إىل 
ويزداد تأثري قطاع األعمال واجملتمع يف احلكم، ويف هناية املطاف توسع قاعدة مصادر متويل اجلامعات.

3. التعليم والتعلم والتنظيم املدرسي:
من  العظمى  الغالبية  أن  إىل  اإلعــــدادي  املــســتــوى  يف  الطلبة  تــعــلّــم  منظومة  الــتــمــيّــز يف  يــشــري 
خرجيي املدارس األساسية قد حصلوا على ما يكفي من املهارات واملعرفة ملواصلة الدراسة يف املرحلة 
بلغت  لعام 2006، فقد  الطلبة  لتقييم  الدويل  الربنامج  بيانات  بنجاح. وباالعتماد على  اإلعدادية 
فنلندا،  املئة يف  6.8 يف  هــي  الرياضيات  0 يف  أو   1 الكفاءة  هــم يف مستوى  الــذيــن  الطلبة  نسبة 
وبلغت نسبة املؤشر نفسه يف الواليات املتحدة األمريكية 25.7 يف املئة، ويف بلدان منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية كان املتوسط   21.4 يف املئة، وفضاًل عن ذلك وصل ما جمموعه 77 يف املئة من 
الطلبة الفنلنديي، وهذه النسبة املئوية األعلى بي دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )إذ يبلغ 
املتوسط   57 يف املئة(، إىل مستوى الكفاءة 3 أو أعلى، ويبدو أهنم اكتسبوا مهارات القراءة والكتابة 
الالزمة للتعامل مع مطالب احلصول على مزيد من التعليم ومطالب العمل الذي تتطلبها جمتمعات 
املعرفة اليوم )OECD، 2004(، وقد لوحظت اجتاهات مماثلة يف حمو األمية يف القراءة يف بيانات 
الدراسات  فإن بعض  )OECD، 2001( ومع ذلك،  لعام 2000  الطلبة  لتقييم  الــدويل  الربنامج 
الوطنية )اجمللس الوطين للتعليم  National Board of Education، 2005( حتذر من أن 15 
إىل 20 يف املئة من خرجيي املدارس األساسية ميتلكون ثغرات حادة يف املعارف واملهارات األساسية 
واملطلوبة للحصول على املزيد من التعليم اإلعدادي، وكثرياً ما يقال إن شرط الكفاءة يف املواد الدراسية 

األساسية يف فنلندا هو أعلى من مستوى الكفاءة 1 للربنامج الدويل لتقييم الطلبة. 
3.1 االنتقال إىل التعليم اإلعدادي:

هناك نوعان من العوامل اليت تؤثر على مسار التعّلم للطلبة: أواًل: حي بدء التعليم اإلعدادي 
أقراهنم  على عكس  املـــدارس  املــوحــدة يف  لالختبارات  اخلــضــوع  اخلــربة يف  الفنلنديون  الطلبة  ميتلك  ال 
البلدان األخــرى حيث أصبح االختبار جــزءاً ال يتجزأ من احلياة املدرسية. ويف دراسة  يف العديد من 
مقارنة خلصنا إىل أن خربات املعلمي يف سياسات املساءلة املختلفة تدل على أن »ضغط األمنوذج 
لبعض  وفقاً  وخيمة  عواقب  إىل  يقود  التالميذ  إلجنــازات  اخلارجي  والتقييم  للتدريس  املنظم  التعليمي 
املعلمي«)Berry و Sahlberg ، 2006، ص 24(. وتشري هذه الدراسة أيضا أن معظم معلمي 
التعلم ولــيــس الخــتــبــاراهــم،  الــطــالب عــلــى  املــــدارس األســاســيــة يف فنلندا يعلمون مــن أجــل مــســاعــدة 
وتوفر دراسة الربنامج الدويل لتقييم الطلبة لعام 2003 بعض األدلة على هذه احلجة: إذ إن الطلبة 
 OECD،( األخـــرى الـــدول  أقــراهنــم يف  مــع  مقارنة  الرياضيات  أقــل يف  قلق  بتجربة  ميــرون  الفنلنديي 
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2004؛ Kupari و Välijärvi، 2005؛ Sahlberg ، 2007(. ثانياً: إن الطلبة مستعدون جيدا 
الختاذ قرارهم بشأن خياراهتم ما بعد التعليم اإللزامي بسبب املشورة املتاحة والتوجيه املهين يف املدرسة 
األساسية، خالل املدرسة املتوسطة اليت متتد ملدة ثالث سنوات، وحيق جلميع الطالب احلصول على 
ساعتي من التوجيه الرتبوي واملشورة كل أسبوع، وهذا يقلل من خماطر اختاذ الطلبة لقرارات غري مستنرية 
بشأن مستقبل دراستهم، وهذا يساعدهم على بذل املزيد من اجلهد يف مواد دراستهم اليت سيحتاجوهنا 

بنحٍو خاص يف املدرسة اإلعدادية.
معرفة  مستوى  مع  اإلعــدادي  والتعليم  األساسي  التعليم  بي  انتقالية  مرحلة  اليوم  طلبة  يدخل 
خمتلف ومهارات ومواقف ختتلف عن ذي قبل، وأدى تغرّي عدد الطالب إىل املساعدة يف تطوير نظام 
التعليم اإلعدادي ليتوافق مع الوضع اجلديد، وكان لإلصالحات اليت مت تنفيذها يف التعليم اإلعدادي 
يف فنلندا أثر جوهري على التنظيم املدرسي، والسيما فيما يتعلق بالتعليم والتعّلم، حتّول تنظيم املدارس 
التقليدية اليت تقوم على مناذج العرض والتلقي، واجلمع بي الطلبة حسب األعمار، وجداول التدريس 
تعلم أكثر مرونة ومنفتحة  بيئات  إىل  الدراسية تدرجيياً  الفصول  القائمة على  الفصل  الثابتة وواجبات 
على التفاعل الذي يشجع الطالب على املشاركة يف املقام األول )Aho وآخرون 2006(. وقد تيّسر 
إثراء  اإلعــداديــة من خالل  املــدارس  اهليكلية يف  التغيريات  تنفيذ  املدارسة وتطويرها من خالل  حتسي 

املدارس والفصول الدراسية مع الرتتيبات التعليمية وطرق التدريس البديلة.
3.2 التعليم اإلعدادي العام:

كانت املدرسة اإلعدادية منظمًة تقليديًة حىت عام 1985 حينما ألغى القانون اجلديد النظام 
القدمي وقدم هيكاًل منهجياً معياريًا، مكن هذا التغيري املدارس من إعادة ترتيب جدول وقت التدريس، 
فقد مت االستعاضه عن الفصلي الدراسيي السنويي خبمسة فصول أو ستة، وهذا بدوره غري من ختطيط 
 Välijärvi،( أوقـــات خمتلفة  مــرونــة يف ختصيص دروس يف  أكــثــر  املـــدارس كــانــت  احمللية ألن  املناهج 
الفئة العمرية  التطوير هي استبدال تكوين صفوف الطلبة حسب  التالية من  2004(. وكانت املرحلة 
مع نظام غري متدرج تنظيمي، جلبت املدرسة اإلعدادية العامة غري املتدرجة املزيد من اخليارات للطالب 

نْ يف الوقت والتسلسل. الذين خيططون لدراسات خاصة هبم - سواٌء فيما يتعلق باحملتوى أم 
 زاد إطــار املنهج اجلــديــد مــن الرتكيز على فهم التطور املــعــريف لــدى الــطــالب، وكــذلــك دعــوة 
املدارس لتحقيق أفضل استفادة من ما متلكه من قوة هي واجملتمع، وعلى الرغم من امتالك الطلبة حلرية 
أكثر من حيث دراستهم، إال أن اجلميع ملزم بدراسة 18 مادة إجبارية ضمن احلد األدىن من 75 

مادة اليت جيب إكماهلا  يف التعليم اإلعدادي.
ومن العوامل املهمة اليت تؤثر على طبيعة التعليم والتعّلم يف املدرسة اإلعدادية هي طبيعة تقييم 
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الطالب وتقييم املدرسة، إذ يقّيم املعلمون إجناز كل طالب يف هناية كل دورة مما يعين حوايل مخس أو 
ست مرات لكل موضوع يف العام الدراسي، إن االمتحانات الوطنية اليت خيضع هلا الطلبة بعد االنتهاء 
بنجاح من مجيع املقررات املطلوبة متتلك تأثرياً واضحاً على املناهج وطرق التدريس، ومع ذلك، ميكن 
أن تتميز اإلعدادية من خالل وجود تركيز قوي على التعلم واإلبداع واألساليب املختلفة للدراسة بداًل 

من الرتكيز على اجتياز االختبارات واالمتحانات.
3.3 التعليم املهين اإلعدادي:

لقد مت تكييف التعليم اإلعدادي املهين ليتناسب بنحٍو أفضل مع األوضاع االقتصادية والسياسية 
اجلديدة، ومت جتديد هيكل التعليم املهين ومناهجه ومنهجيته وفقا لتوقعات االقتصاد القائم على املعرفة 
العامة هي زيادة  للسياسة  الرئيسة  األهــداف  العمل، كان أحد  املعرفة ومهارات  توافر  يتطلب  والــذي 
جاذبية التعليم املهين يف املرحلة اإلعدادية العليا )وزارة الرتبية والتعليم، 2004(، وقد جنحت يف ذلك، 
فــاآلن ما يقرب من 37.5 يف املئة من طلبة املــدارس اإلعــداديــة اجلــدد يبدأون دراستهم يف املــدارس 

املهنية.
اليوم من 120 ساعة  األولية  املهنية  املؤهالت  تتكون كل  إذ  املهين،  التعليم  هيكل  تيسري  مت 
معتمدة أي ما يعادل مدة ثالث سنوات من الدراسة بدوام كامل، ويتم ختصيص ربع وقت الدراسة 
إىل الدورات العامة أو االختيارية، وقد مت ختفيض عدد املؤهالت املهنية إىل 52 ساعة معتمدة وتلك 
املتعلقة بربامج الدراسة إىل 113 ساعة معتمدة، ومن حيث املبدأ يكون طالب املدارس املهنية مؤهلي 
قلياًل منهم يقومون بأخذ هذا االمتحان، وفضاًل عن  إلجراء امتحان الشهادة اإلعدادية ولكناَّ عدداً 
ذلك، يطلب من املسؤولي عن التعليم اإلعدادي تعزيز متكن الطلبة من احلصول على تعليم إعدادي 
برنامج  أخــرى يف  مــدارس  تعليمية من  إدراج مقررات  يرغبون يف  إذا كانوا  بالعكس،  والعكس  مهين، 

املواد اليت يريدون تعلمها.
مت تنقيح تقييم املناهج الدراسية والطلبة ليتناسب والتغيريات اهليكلية وكذلك احتياجات أسواق 
العمل وجمتمعات املعرفة، ومت موازنة املنهج اجلديد بي االحتياجات املهنية احملددة وتوقعات زيادة املرونة 
اليت  املهنية  واملهارات  املعارف  أداء  تقييم  ترتيب  يتم  املــدى،  طويلة  التعلم  بسياسات  واملتعلقة  املهنية 

حتققت بالتعاون مع ثالثة أصحاب مصلحة رئيسيي: املدرسة وأرباب العمل وممثلي العمال.
إن طرق التدريس والتدريب تتغرّي تدرجيياً يف املدارس اإلعدادية املهنية، إذ ال بُّد من ترتيب سدس 
الــدراســي، لقد أصبحت ورش  املنهج  اليت هي جــزٌء ال يتجزأ من  العمل  التدريب كجزء من تعلم  برنامج 
العمل البديلة والتدريب املهين والتعلم الظاهري شائعة يف التعليم اإلعدادي، إذنْ إن اجلزء القائم على النتائج 
قــدرات  لتنمية  املدرسة  األساسي يف  التمويل  العلوي من  اجلــزء  املئة من  6 يف  التمويل خيصص  نظام  من 
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املوظفي، وتزيد املدارس املهنية من استثمار هذه األموال لرفع مستوى املعرفة واملهارات الرتبوية للمعلمي.
4. حركة اإلصالح الرتبوي العاملية:

املشكالت من خالل  واإلبـــداع وحــل  واملخاطرة  املــرونــة  على  املتطورة  التعليم  نظم  بعض  ترّكز 
والشبكات  اجملموعات  تشكيل  خــالل  مــن  وذلــك  الــتــعــاوين،  التدريس كالتعّلم  يف  احلديثة  األساليب 
القوة  تُعدُّ  الــيت  الصي  مثل  االزديـــاد،  آخــذ يف  األمثلة  عــدد  وإن  التعليم  والتكنولوجيا يف  االجتماعية 
املــدرســيــة مــن أولــويــات  املــنــاهــج  التعليم مــن خــالل جعل  الــيت خففت مــن سيطرهتا على  االقــتــصــاديــة 
إفساح  أجل  من  التدريس  يف  األكثر«  هو  »األقــل  فكرة  وسنغافورة  اليابان  وتبنت  الوطنية،  السياسة 
اجملال لإلبداع واالبتكار، حىت يف إجنلرتا -وهي املنطقة األكثر حساسية جتاه االختبارات يف العامل- 
املبالغة يف  املــدارس اإلعــداديــة، وكــرد فعل على  وضعت احلكومة حــداً جلميع االختبارات املوحدة يف 
ألربتا  يف  السلطات  عملت  االختبارات،  من خالل  واملساءلة  املعرفة  على  القائم  التعليم  على  الرتكيز 
)كندا(، وويسكونسن )الواليات املتحدة األمريكية( وبعض دول االحتاد األورويب على تطوير مناهج 
دراسية أكثر ديناميكية، من خالل تقدمي أشكال أكثر ذكاًء للتقييم واملساءلة وتعزيز القيادة املستدامة 
يف جمال التعليم؛ من أجل العثور على املناهج التعليمية البديلة اليت تشجع على التعلم املثمر املطلوب 
يف اقتصاد املعرفة، وبداًل من الرتكيز على مؤسسات واحدة، بدأت إصالحات التعليم بالتشجيع على 
مجع املدارس واجملتمعات احمللية معًا، إن جوهر هذه الفكرة هو التكامل، أي التعاون والسعي للتعلم 
بنحٍو أفضل يف اجملموعة، إن التجمع والرتابط الشبكي يظهر أيضاً على أنه أحد العوامل األساسية يف 

املنافسة االقتصادية واجلهود للتعامل مع العوملة.
يف الواقع أن العوملة مفارقة ثقافية فهي توحد الشعوب والثقافات وتفرقهم يف الوقت نفسه إذ 
ُتوحد سياسات التعليم الوطنية من طريق دجمها مع االجتاهات العاملية األوسع نطاقاً، ومبا أن املشاكل 
أيــضــاً،  مماثلة  أصبحت  وبــراجمــه  التعليم  إصــالح  حــلــول  فــإن  التعليم،  أنظمة  يف  متشاهبة  والــتــحــديــات 
التحصيل  يف  الدولية  واملــقــارنــات  املشرتكة  املــؤشــرات  باستخدام  التعليم  لنظم  الــدويل  القياس  وبسبب 
سبيل  فعلى  وضــوحــاً،  أكثر  أصبحت  املختلفة  التعليم  لنظم  املمّيزة  السمات  فــإن  للطالب،  العلمي 
املثال، قام الربنامج الدويل لتقييم الطلبة التابع ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية شجع العشرات من 
اخلاصة  التعليم  تعريف سياسات  إعــادة  أخــرى من أجل معرفة كيفية  بلدان  زيــارة  التعليم على  خــرباء 
التعليم بي نظم  الدويل وتبادل األفكار ونقل سياسات  التعاون  من  العوملة أيضاً  ببلداهنم، وسارعت 

املختلفة.  التعليم 
العديد من  أصبح ممارسة شائعة يف  التعليم  العاملية وإصالحات  السياسية  التطورات  إن حتليل 
حتمل  العامل  يف  التعليم  نظم  أصبحت  ولذلك  اإلقليمية؛  واإلدارات  التنمية  ووكــاالت  الرتبية  وزارات 
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حتماً بعض القيم األساسية والوظائف واهلياكل املماثلة، والسؤال الذي يُطرَح نفسه ما إذا كانت زيادة 
املتفق  املؤشرات  التعليم من خالل  نظم  بي  واملقارنة  واملربي  السياسات  بي واضعي  العاملي  التفاعل 
عليها واالقرتاض واإلقراض يف السياسات التعليمية قد عمل على تعزيز املناهج املشرتكة املتبعة إلصالح 

التعليم يف مجيع أحناء العامل.
على الرغم من أن حتسي نظم التعليم هو ظاهرة عاملية، إال أنه ال يوجد حتليل مقارن حديث 
موثوقة حول الكيفية اليت يتم هبا إعداد اإلصالحات التعليمية يف البلدان املختلفة وكيفية تنفيذها، ومع 
ذلك تشري األدبيات املهنية إىل أن الرتكيز على تطوير التعليم قد حتّول من اإلصالحات اهليكلية إىل 
حتسي نوعية التعليم وأمهيته )Hargreaves و Goodson ، 2006؛ Sahlberg ، 2007(، ونتيجة 
لذلك أصبح تطوير املناهج، وتقييم الطلبة، وتقييم املعلمي، ودمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف التعليم والتعلم، والكفاءة يف الكفاءات األساسية )أي القراءة والكتابة( وحمو األمية يف الرياضيات 
العامل، وقد  التعليمية يف مجيع أحنــاء  العلمية األخــرى من األولــويــات املشرتكة يف اإلصــالحــات  واملــواد 
.)GERM(  هذا باحلركة العاملية إلصالح التعّليم )Sahlberg ، 2009( دعوت يف أعمايل السابقة

التعليم  التعليم: األوىل هي أمنوذج  العاملية إلصالح  هناك ثالثة مصادر أساسية لظهور احلركة 
اجلديد الذي أصبح مهيمناً يف الثمانينيات، إذ إن تقسيم املناهج املعرفية والبنائية للتعلم تدرجيياً حول 
تركيز اإلصالحات التعليمية من التعليم إىل التعلُّم، تؤكد النتائج املرجوة من الدراسة يف املدارس على 
زيادة الفهم، وحل املشكالت، والذكاء العاطفي، واملهارات املتعددة يف التعامل مع اآلخرين، بداًل من 
تلقي الوقائع أو تعلُّم مهارات غري ذات صلة، ويف الوقت نفسه أصبحت احلاجة إىل الكفاءة يف القراءة 
والكتابة واحلساب أيضاً هدفا رئيساً إلصالحات التعليم، أما املصدر األساسي الثاين فهو الطلب العام 
التعلم  معايري  وتطبيق  الشاملة  التعليم  ترتيبات  تقدمي  ومت  التالميذ،  جلميع  ومضموٍن  فعاٍل  تعّلم  على 
املساءلة  الثالث فهو حركة  أما املصدر  للجميع،  للتعليم  املثل األعلى  لتعزيز  للجميع كوسيلة  املشرتكة 
املــدارس  الــعــامــة، فإخضاع  اخلــدمــات  الــال مركزية يف  مــن  الــيت صاحبت موجة عاملية  التعليم  يف جمــال 
للتعليم والتعّلم وتقييم االختبارات  واملعلمي للمساءلة عن عملهم أدى إىل إدخال معايري ومؤشرات 
على  املساءلة  من  أشكال خمتلفة  فقد ظهرت   ،)2007( Popham املــقــررة، وكما الحــظ واملناهج 
أساس االختبارات، إذ يرتبط األداء املدرسي ورفع جودة التعليم ارتباطاً وثيقاً بعمليات االعتماد والرتقية 
العاملية إلصالح  »احلــركــة  بي  للتمييز  مشــواًل  أكثر  وصفاً   )2( اجلــدول  ويعرض  والتمويل،  والعقوبات 

.)2009( Sahlberg التعليم« و«حركة اإلصالح البديلة« بالطريقة اليت وصفها
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اجلدول 2: امليزات العاملية لتنمية التعليم والبدائل منذ أوائل الثمانينيات.
سياسات التعليم ومبادئ اإلصالح

احلركة البديلة لإلصالحاحلركة العاملية إلصالح التعليم
معايري صارمة:

وضع معايري أداء واضحة ومنصوص عليها 
والطلبة  واملــعــلــمــي  املــــدارس  جلميع  مــركــزيــا 

لتحسي اجلودة واملساواة يف النتائج.

معايري فضفاضة:
للمناهج  للتخطيط  ومــــرن  واضــــح  وطـــين  إطــــار  وضـــع 
املـــدرســـيـــة، وتــطــبــيــق حـــلـــول حمــلــيــة مــشــجــعــة يف حتقيق 
السبل  أفضل  العثور على  أجل  الوطنية من  األهــداف 

خللق فرص التعلم املثلى للجميع.
الرتكيز يف القراءة واحلساب:

إذ تُــــعــــدُّ املــــعــــارف واملـــــهـــــارات األســـاســـيـــة 
يف الــقــراءة والــكــتــابــة والــريــاضــيــات والــعــلــوم 
الطبيعية اهلدف الرئيس إلصالح التعليم.

الرتكيز على التعلم العميق والواسع النطاق:
وإعطاء  النطاق،  واسع  التعّلم  والتعّلم يف  التعليم  يركز 
قيمة متساوية جلميع جوانب منو شخصية الفرد وإبداعة 

ومعرفته ومهاراته.
التدريس لنتائج حمددة سلفًا:

الـــســـعـــي لـــلـــوصـــول إىل مـــســـتـــويـــات أعــلــى 
والتقليل  األداء،  وحسن  للنجاح  كمعيار 
التدريس  وتضيق  التعليمية،  املخاطرة  مــن 
املادة واستعمال وسائل  لريكز على حمتوى 

مفيدة لتحقيق النتائج احملددة مسبقا.

تشجيع اجملازفة واإلبداع:
تسهل املناهج اململوكة للمعلم العثور على طرق جديدة 
للتعليم والتعلم، وبالتايل، تشجع املخاطرة وعدم اليقي 

يف القيادة والتعليم والتعلم.
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ن��ق��ل االب���ت���ك���ارات اخل���ارج���ي���ة ل��ل��ث��ورات 
التعليمية:

تــقــدمي مــصــادر الــتــغــيــري الـــرتبـــوي واالبــتــكــارات 
اخلــارجــيــة إىل املـــــدارس واملــعــلــمــي مــن خــالل 
التشريعات أو الربامج الوطنية، وهذه غالباً ما 
حتل حمل اسرتاتيجيات حتسي التعليم القائمة.

التعلم من املاضي واحرتام الرتبويني احملافظني:
تعليم القيم الرتبوية التقليدية، مثل دور املعلم وعالقته 
املــدارس  وحتسي  الرئيسة  املــصــادر  وثبتت  الطلبة.  مع 

يعتمد على املمارسات القدمية اجليدة واملوافق عليها.

املساءلة على أساس االختبار:
مــســتــوى  ورفـــــــع  املـــــدرســـــي  األداء  يـــرتـــبـــط 
ــعــلــمــي لــلــطــلــبــة بـــنـــحـــٍو وثــيــق  الــتــحــصــيــل ال
بـــعـــمـــلـــيـــات الــــرتقــــيــــة والـــتـــفـــتـــيـــش ومـــكـــافـــأة 
الفائزون عادًة  املعلمي واملــدارس، وحيصل 
معاقبة  يتم  مالية، يف حي  مكافآت  على 

املدارس واملعلمي الذين فشلوا.

املسؤولية والثقة:
التعليم  لثقافة املسؤولية والثقة يف نظام  التدرجيي  البناء 
أفضل  هــو  مــا  املعلم يف احلكم على  مهنية  تقدر  الــيت 
تعلمهم،  احملـــرز يف  الــتــقــدم  اإلبـــالغ عــن  للطالب ويف 
وتـــقـــدمي املــــــوارد والـــدعـــم لـــلـــمـــدارس والـــطـــالب الــذيــن 

يواجهون خطر الفشل.

يصف اجلدول 2 بعض آثار احلركة العاملية إلصالح التعليم على املدارس، والسيما يف التعليم 
 Sahlberg ، 2006a، 2007، ؛Fink ، 2006و Hargreaves ؛Hargreaves ، 2003( والتعلُّم

.)2009

يف  الطلبة  وتعّلم  املعلمي  عمل  على  وخيمة  عواقب  التعليم  إلصــالح  العاملية  للحركة  كانت 
املدارس، وألن هذه األجندة تعد مبكاسب كبرية يف كفاءة التعليم ونوعيته، فقد مت قبوهلا على نطاق 
واسع كوهنا أيديولوجية أساسية للتغيري السياسي واملهين، وحتدد هذه احلركة املبادئ البديلة لإلصالح 

اليت مت اعتمادها يف أماكن مثل بلدان الشمال األورويب.
واإلدارة  للتعّلم  اجلديدة  األساسية  التوجهات  بعض  على  التعليم  العاملية إلصالح  احلركة  تؤكد 
الرتبوية، وتقرتح ثالثة اجتاهات قوية لتحسي نوعية التعليم وعدالته وفاعليته، وهذه االجتاهايت هي)1( 
وضع أولوية للتعلم )2( السعي حلصول مجيع الطلبة علي تعليم جيد،)3( جعل التقييم جزءا ال يتجزأ 
من عملية التعليم والتعّلم، ومع ذلك، فإن هذه احلركة تقوي أيضاً طريقة التفكري االقتصادية يف جمال 

التعليم.
تفرتض احلركة العاملية إلصالح التعليم أن معايري األداء اخلارجية اليت تصف ما ينبغي للمعلمي 
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تـــؤدي إىل تعليم أفــضــل للجميع، ومــن خــالل الــرتكــيــز يف  بــه  الــقــيــام  الــطــالب  تعليمه ومــا جيــب على 
قوية  تأكيدات  املعايري تضع  فإن هذه  واملعلمي،  للطبة  الواضحة  التعّلم  أهــداف  األساسيات وحتديد 
العاملية  احلركة  وتــرى  العلمية،  واملــواد  والرياضيات  والكتابة  الــقــراءة  يف  األساسية  املــهــارات  إتقان  على 
إلصالح التعليم أن الطريقة األكثر فعالية لتحسي نظم التعليم تكمن يف جلب االبتكارات املتطورة إىل 
املدارس والفصول الدراسية، ويـَُعدُّ التدريب املنتظم للمعلمي واملوظفي عنصراً أساسياً يف هذا النهج، 
وتفرتض احلركة العاملية إلصالح التعليم أن املنافسة بي املدارس واملعلمي والطلبة هي الطريقة األكثر 
إنتاجا لرفع نوعية التعليم، وهذا يتطلب أن يتمكن أولياء األمور من اختيار مدارس متتلك ما يكفي 

من االستقاللية وختضع هي واملعلمون العاملون فيها إىل املساءلة حول مدى تعّلم الطالب.
يعتمد  وذلــك  واالبتكار،  والتعلم  التفكري  على  القدرة  يرتكز يف  مستدام  معريف  أي جمتمع  إن 
على الطرق الفردية واجلماعية لفعل هذه األشياء، إن تعّلم التفكري واالبتكار يتطلب ما هو أكثر من 
الفنية،  وخلق األفكار اجلديدة، والقدرة على  التكليف اخلارجية واإلصالحات  للوائح  املنظم  التنفيذ 
التعليم احلديث، يف سياق خمتلف متاماً  العيش مع اآلخرين بسالم ووئام، وهذه كلها ميزات يتطلبها 
القادمة نظرة على  اليوم للطلبة. ستلقي الصفحات  عن ما تقدمه بعض من املدارس وبعض املعلمي 
الكثري من  اهتمام  وأثــار  الضوء  دائــرة  البلد حتت  الــذي وضــع  الفنلندي  الوطين  التعليم  نظام  جوانب 

املربي وصانعي السياسات.
5. املالمح الرئيسة لنظام التعليم الفنلندي:

إن شرح جناح أو فشل أي نظام اجتماعي صعب جداً، فما يتعلمه الطلبة يف املدارس هو يف الواقع 
نتيجة جملموعة معقدة من العوامل، ومعظمهما خارج رقابة املدرسة أو املعلمي، وفنلندا ليست استثناًء من 
أيضاً يف كيفية عمل نظام التعليم  هذه القاعدة، فثقافة البلد والرفاه واخلصائص العرقية للناس تؤدي دوراً 
بعمل جّيد  فنلندا  قيام  اإلجابة على ســؤال  أو  دقيق  إعطاء وصف  املستحيل  فإنه من  وباختصار،   )K(
يف التعليم؛ لذلك فإن القادم ما هو إال حماولة لتحديد العوامل احملتملة اليت سامهت يف بناء نظام التعليم 
 Linnakylä ،2004،،2002 ،وأخرون Välijärvi( الفنلندي وحتقيقه لألداء اجليد يف املدارس واألفراد
Simola،2005، Sahlberg، 2006 a، 2006 b، 2007(. ويوفر هذا التحليل مزيداً من الدعم ملا مت 
تأكيده آنفاً بأن فنلندا تبّنت مناهج بديلة يف سياسات التعليم لرفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، مع 

ذلك وقبل الشروع يف هذا التحليل الحظ  Välijärvi وفريق حبثه )2002( اآليت:
املتحدة بعضها وبعض مثل:  العوامل املرتابطة  فنلندا تُعزى إىل شبكة كاملة من  يبدو أن إجنازات 
ومشاركتهم،  الوالدين  ودعــم  املدرسة،  قبل  من  املقدم  التعّلم  وفــرص  يهمهم،  وما  الرتفيهيه  الطلبة  أنشطة 

وكذلك السياق االجتماعي والثقايف للتعليم، وكامل نظام التعليم )ص 46(.
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أواًل: املدرسة األساسية الشاملة تكون للجميع
من  تسع سنوات يف شهر آب  ملدة  اإللزامي  األساسي  التعليم  الفنلنديي  األطفال  يبدأ مجيع 
تليها  االبتدائية ست سنوات  املدرسة  تــدوم  ما  عــادة  فيه إىل سن سبع سنوات،  الــذي يصلون  العام 
املدرسة املتوسطة ملدة ثالث سنوات -على الرغم من أن القانون اجلديد يسمح ببعض االختالف- 
واليوم هناك اعرتاف واسع بأن جتربة املدارس االبتدائية ملدة ست سنوات تضع حجر األساس لتعليم 
 Berliner،و Biddle عايل اجلودة جلميع املواطني الفنلنديي، ويبّي البحث )على سبيل املثال، يف
املعارف  األطفال  يتعلم  إذ  االبتدائي،  التعليم  يف  يكون  الطلبة  لتعليم  األمثل  االستثمار  أن   )2002
الالحقة من  املراحل  مثاره يف  احلياة، وسيؤيت  تفيدهم مدى  تعلمية  ويتبنون طرقاً  األساسية  واملهارات 

خالل حتسي مهارات االستعداد والتعلم، وكذلك من خالل النتائج اإلجيابية عموماً.
جيب على مجيع مدرسي املدارس األساسية احلصول على شهادة املاجستري للعمل بشكل دائم، 
ثــالث سنوات يف كليات  يــدوم  الــذي  الربنامج  االبتدائية من  املرحلة  إعــداد مدرسي  تغيري عملية  ومت 
املعلمي إىل الربنامج اجلامعي الذي مدته أربع أو مخس سنوات يف أواخر السبعينيات، وهذا أدى إىل 
وزمــالؤه   Westbury ويشري  عليا.  اليوم شهادات جامعية  االبتدائية  املــدارس  معلمي  معظم  امتالك 
إعــداد  تطوير  من  املركزية  الفكرة  البحوث كانت  على  قائمة  ملهنة  املعلمي  إعــداد  أن  إىل   )2005(

املعلمي يف فنلندا منذ منتصف السبعينيات.
إن املدرسة الفنلندية الشاملة متثل النظام الرسي واملمّول من القطاع العام بالكامل، ومتثل أيضا 
»مسألة فلسفية وممارسة تربوية« )Välijärvi وآخرون، 2002، ص 29( تكون املدارس اجملهزة جتهيزاً 
املــدارس  الفصل. وعــادة ما تتكون  الطلبة بي 20-30 طالباً يف  أعــداد  جيداً صغرية عــادة وتــرتاوح 
االبتدائية مبراحلها الست من أقل من 300 تلميذ، وأحجام الفصول مبنية على وفق املعايري الدولية، 
ففي عام 2008، احتوى ثلث املدارس الشاملة الفنلندية على أقل من 50 تلميذاً، و4٪ فقط من 

مجيع املدارس حتتوي على 500 تلميذ أو أكثر.
-ويف كثري من األحيان- جمتمعات تعليمية قريبة بي املعلمي والطلبة، إذنْ إن معظم املعلمي يف 
املدارس االبتدائية ميتلكون درجة عالية من التعليم وحيدثون معلوماهتم ومهاراهتم املهنية بنحٍو مستمر ، 
وأدى إصالح املناهج الدراسية باملدارس االبتدائية إىل خلق مكان يتم اجلمع فيه بي اللعب والتعّلم مع 
أساليب تربوية بديلة ملساعدة األطفال على إتقان املعارف واملهارات األكادميية األساسية، وبالنتيجة 
أصبحت العديد من املدارس االبتدائية جمتمعات للتعّلم والرعاية بداًل من مؤسسات تعليمية تعد الطلبة 

للمرحلة الثانية من التعليم فقط.
خلفيتهم  عن  النظر  -بغض  املتطابقة  الشاملة  بــاملــدارس  األطفال  مجيع  التحاق  عن  نتج  لقد 
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االجتماعية واالقتصادية أو القدرات الشخصية- إنشاء نظام تكون فيه املدارس والفصول الدراسية غري 
 Välijärvi( متجانسة من حيث شخصية الطلبة ومتنوعة من حيث االحتياجات والتوقعات التعليمية
التعليم، إذ  وMalin، 2003( وتعين الشمولية الفكرة الرائدة يف تطبيق القيم األساسية للمساواة يف 
ميكن جلميع الطالب احلصول وجبة دافئة يومياً، ورعاية صحية جمانية، ونقل، ومواد تعليمية، والقدرة 

على احلصول على مشورة يف مدارسهم.
ء األطفال التعليم يف معظم  يبدأ األطفال الفنلنديون التعليم اإللزامي بعد سنة أو ثالث من َبدنْ
الدول األخرى، وهذا يشري إىل أن الطلبة الفنلنديي يتعلمون بنحٍو أفضل نسبياً يف غضون مدة زمنية 
الطفولة على  مببدأ متديد  أبداً  الفنلندية  التعليم  الدوليي، ومل ختاطر سياسة  نظرائهم  أقصر مقارنًة مع 

حساب زيادة الوقت املخصص للتعليم الرسي.

ثانيا: معلمون ُمَعدون بنحٍو جّيد للعمل يف املدرسة االبتدائية:
 ،)Simola ، 2005( مهنة التدريس يف اجملتمع الفنلندي تتمتع دائماً بإحرتام اجلمهور وتقديرهم
امتالك  األفــضــل ألطــفــاهلــم، وهــذا أدى إىل  مــا هــو  يعرفون  املعلمي كمهنيي  ثقة جتــاه  اآلبـــاء  وميتلك 
املعلمي االستقاللية يف الفصول الدراسية فيما يتعلق باختيار األساليب الرتبوية األكثر مالءمة؛ ونتيجة 
التدريس  الدراسية اخلاصة هبا، وطريقة  املناهج  املدارس االبتدائية مستقلة متاماً يف تصميم  لذلك فإن 
من  بعضاً  جتذب  مرموقة  مهنة  املستقل  التدريس  ويُعدُّ  العامة،  األمــوال  واستخدام  التعليم،  وترتيبات 
 Westbury ؛Simola، 2005 وآخــرون، 2002؛ Välijärvi( أفضل خرجيي املــدارس اإلعدادية
وآخرون، 2005(.  إذنْ يتم قبول حوايل 10٪ فقط من حنو 6000 متقدم سنوياً إىل كليات الرتبية يف 
اجلامعات الفنلندية، وهذا يعين أن أقسام الرتبية والتعليم اجلامعية ميكنها اختيار بعض من أفضل الطلبة 

يف البالد من بي الذين حصلوا على أعلى الدرجات يف امتحانات القبول اجلامعية.
والسبب الرئيس وراء الرغبة يف التعليم يف املدارس االبتدائية الفنلندية هي أن شهادة املاجستري 
للمعلمي يف  إجيابية  نتائج  عــدة  هلــذا  فنلندية، وكــان  التعليم يف مدرسة  يريد  ُمعّلم  أســاس لكل  شــرٌط 
املدارس االبتدائية وللمجتمع ككل، إن أحد العوامل املهمة هو أن درجة املاجستري يف التعليم ال تؤهل 
القطاع  أو يف  العامة  اإلدارة  العمل يف  لفرص  الباب  تفتح  بــلنْ  املدرسة فحسب  للتعليم يف  الشخص 
اخلاص، وال يشعر معلمو املدارس االبتدائية الذين يبدأون العمل بعد التخرّج بأن حياهتم املهنية تقتصر 
فقط على العمل يف املدارس االبتدائية، ففي الواقع أن إدارات املوارد البشرية يف الشركات والصناعات 
الفنلندية تسعى وراء الشباب احلاصلي على شهادة املاجستري يف التعليم يف املدارس االبتدائية، واألهم 
من ذلك أن شهادة املاجستري تقدم ضمانات إكمال الدراسات العليا يف معظم اجلامعات الفنلندية 
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دراستهم  ملواصلة  الفرصة  االبــتــدائــيــة-  املـــدارس  املعلمي -والســيــمــا يف  مــن  العديد  يغتنم  هلــذا  الــيــوم؛ 
األكادميية، وشهدت املدارس الفنلندية تصاعداً خالل العقد املاضي يف أعداد مديري املدارس واملعلمي 

الذين ميتلكون شهادة الدكتوراه يف جمال التعليم.
تتميز برامج إعداد املعلمي الفنلندية-من خالل املقارنات الدولية- بعمق أهدافها )Jussila  و 
Saari، 2000؛ Westbury وأخرون، 2005(، إذنْ إن التوازن بي التطبيق النظري والعملي يف هذه 
الربامج يساعد املعلمي الشباب على إتقان أساليب تدريس خمتلفة، وكذلك تُعلِّم علم التدريس وِعّلم 
الكفاءة  املعلمي ذوي  أناَّ  التسعينيات  منتصف  الدراسية يف  املناهج  الفّعال، وكشَف إصالُح  التعليم 
املهنية العالية ميتلكون دوافع لالخنراط يف عمليات التنمية املدرسية يف املدارس اليت يعملون فيها وكذلك 
يف املشاريع الوطنية والدولية، وتبي أهنم مييلون إىل العمل جبد على تطوير معرفتهم الشخصية ومهاراهتم 

املهنية.
أثناء  والتدريب  التطوير  خدمات  من  االستفادة  على  ويعملون  واعــون  الفنلنديي  املعلمي  إن 
اخلدمة املهنية، إذنْ ارتفع املستوى املهين للكادر التدريسي على مدى العقدين املاضيي وكذلك ازدادت 
برامج  حملها  وحل  اخلدمة،  من  التقليدي  التدريب  اختفى  فقد  للمعلمي،  املهين  التطوير  دعم  نوعية 
تدريس يف املدارس قائمة على املدى الطويل وفرص التطوير املهين، وأصبح التحسي املستمر لالحرتاف 
إىل  املعلمي  وأساليب  التعليمية  الظروف  التحول يف  وأدى هذا  إلزاماً،  وليس  للمعلمي حقاً  الرتبوي 
عكس الطرق اليت يتم فيها إعداد الفصول الدراسية للتالميذ، ونتيجة لتعزيز الكفاءة املهنية يف املدارس، 
املشاكل  عن حل معظم  املسؤولون عن عملهم وأيضاً  واملــدارس هم  املعلمي  أن  فقد أصبح مفهوماً 
املــشــاكــل يف صفوفهم  لــلــمــدرســي تشخيص  وميــكــن  أخـــرى،  إىل جــهــات  مــن حتوليها  بـــداًل  بأنفسهم 

ومدارسهم، وتطبيق احللول املستندة إىل األدلة، وتقييم آثار اإلجراءات املنفذة وحتليلها.

ثالثا: املساءلة الذكية:
مل تتبع فنلندا طريقة املساءلة العاملية يف التعليم اليت تفرتض أن القيام بتعريض املدارس واملعلمي 
مسؤولية  الطالب  نتائج  تقييم  فكان  الطلبة،  حتصيل  مستوى  لرفع  املفتاح  هو  أدائهم  عن  للمساءلة 
التقييم املوحد والصعب للطلبة هو امتحان شهادة اإلعدادية  كل من املعلم الفنلندي واملدرسة. وأن 
يف هناية املرحلة قبل بدء الطلبة التعليم العايل، وقبل هذا االمتحان، ال يتم فرض إجراء أي اختبارات 

خارجية داخل الفصول الدراسية الفنلندية.
أدت اإلدارة الال مركزية للتعليم وزيادة استقالل املدارس إىل جعل السلطات التعليمية والقادة 
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املتبادلة يف  التعليمية، وقد خلق هذا املساءلة  السياسيي مسؤولي يف قراراهتم حول تنفيذ السياسات 
التعليمية  التعليم، بينما ختضع السلطات  التعليم، إذ ختضع املدارس للمساءلة حول نتائج  إدارة نظام 
على  إجيــايب كبري  أثــٌر  املــرنــة  للمساءلة  وكــان  ممكناً،  أمــراً  املتوقعة  النتائج  حتقيق  حــول جعل  للمساءلة 
من  بــداًل  املعلم  صنع  من  اختبارات  للطلبة  تقييم  ويستند كل  الطالب،  تعّلم  على  وبالتايل  التعليم، 
االختبارات اخلارجية القياسية، وحينما يصل الطلبة إىل الصف اخلامس، يبدأون بعدم تلقي درجاهتم 
اليت من شأهنا أن ختلق مقارنة بينهم بنحٍو مباشر، ويف الواقع أن القانون حيظر إعطاء الدرجات، ويتم 
بتحديد  املعلمي  قيام  املــألــوف  غري  من  ليس  إذنْ  الفعل،  وردود  الوصفي  التقييم  على  فقط  االعتماد 
مواعيد منتظمة إلجراء اختبارات من صنعهم يف الفصول الدراسية خللق فرص للتعّلم ولتقييم التحصيل 

للطلبة. العلمي 
لتعّلم  الفنلندية »منطقة خالية من االختبارات« إىل حد كبري وخمصصة  االبتدائية  املدرسة  إن 
باحلرية احلقيقية  املعرفة، وكيفية القيام باألمور، واحلفاظ على الفضول الطبيعي، ويتمتع املعلمون أيضاً 
لتخطيط املناهج، إذنْ ال حيتاجون يف الرتكيز على االختبارات السنوية أو االمتحانات، وقد أدت زيادة 
أعداد املعلمي واستقاللية املدارس يف التسعينيات إىل احلالة اليت ال تقوم فيها املدارس بالتدريس على 
وفق املوارد املمكنة، ولكن أيضاً لتخصيص وقٍت للتدريس يف إطار املنهج الدراسي الوطين بنحٍو خمتلف 
من مدرسة إىل أخرى، وهذا نادراً ما يكون ممكناً يف نظام تعليمي أكثر مجوداً ويعتمد على االختبارات 

بنحٍو ثقيل.
 Berry( إن حمور التعليم يف فنلندا هو التعّلم، بداًل من الرتكيز على إعداد الطالب لالختبارات
و Sahlberg،  2006(، ويتم تطبيق طرائق التدريس املختلفة عادة يف مجيع أحناء النظام املدرسي، 
وأن  طلبتهم،  تعّلم  لتعزيز  مناسبًة  يروها  حينما  املعلمي  قبل  من  بسهولة  اجلديدة  االبتكارات  وتقبل 
التوتر والقلق بي الطالب واملعلمي ليس شائعاً بنفس القدر الذي هو شائع فيه داخل النظم التعليمية 

اليت تعتمد على هياكل املساءلة املركزة.
تــأيت دون  الطلبة ال  تقييم  واملـــدارس على  املعلمي  قــدرات  االعتماد على  فــإن  احلــال  وبطبيعة 
عيوب، إذ يظن بعضهم الذين يغادرون الصف التاسع وينخرطون يف التعليم اإلعدادي يُعاملون على 
الــيت حصل  بــنــاًء على تقييم مــن ُصنع املعلم والــدرجــات  ذلــك ألن اختيارهم يتم  قــدم املــســاواة كــثــرياً 
عليها، وهناك اختالفات كبرية بي املعايري اليت يستخدمها املعلمون لتقييم الطلبة أحياناً، حىت داخل 
املدرسة نفسها، وتنشأ مشكلة مماثلة حينما ينتقل الطلبة إىل مدارس جديدة مع درجات اكتسبوها يف 
ظل توقعات ومعايري خمتلفة عن تلك املعمول هبا يف املدارس اجلديدة املختلفة، وبغض النظر عن هذه 
القضايا وغريها يبدو أن اآلباء الفنلنديي، والطلبة، واملعلمي يفضلون األشكال املرنة من املساءلة اليت 
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متكن املدارس من احلفاظ على الرتكيز على التعلم وتسمح باملزيد من احلرية يف ختطيط املناهج الدراسية 
مقارنة مع ثقافة االختبارات اخلارجية السائدة يف بعض الدول األخرى.

رابعًا: ثقافة الثقة:
إن ما لوحظ آنفاً مل يكن باإلمكان حصوله من دون ثقة أولياء األمور والطلبة والسلطات جتاه 
الفنلندي كان مركزياً بشكٍل شديد قبل  التعليم  املعلمي واملــدارس، ومن الضروري أن ندرك أن نظام 
إدخال اإلصالحات الكبرية يف السبعينيات اليت مت تنفيذها على الصعيد الوطين وظلت حتت السيطرة 
املركزية حىت عام 1985، إذ كانت املدارس ختضع يف السابق لرقابة صارمة من قبل اهليئات املركزية، 
إذ نظمت جمموعة كبرية من القواعد واألوامر العمل اليومي للمعلمي، وبدأ التحّول التدرجيي حنو الثقة 
باملدارس واملعلمي يف الثمانينيات، حينما نفذت املراحل الرئيسة من أجندة اإلصالح األويل وتطبيقها 
يف  رسياً  الثقة  على  القائمة  املدرسية  الثقافة  بدأت حقبة  التسعينيات  بداية  التعليم. ويف  نظام  ضمن 

فنلندا.
إىل  -جنباً  املعلمي  أن  يعتقدون  السياسيي  والــقــادة  التعليمية  السلطات  أن  الثقة  ثقافة  تعين 
تعليم ممكن  أفضل  تقدمي  يعرفون كيفية  احمللية-  األمــور وجمتمعاهتم  املــدارس وأولياء  جنب مع مديري 
لألطفال والشباب، حدث هذا التحّول من اإلدارة املركزية البريوقراطية إىل ثقافة الال مركزية والثقة يف 
فنلندا خالل األزمة االقتصادية واملوازنة العامة الضيقة يف التسعينيات )Aho و آخرون، 2006( وقيل 
إن ثقافة الثقة قد ُقدِّمت ألن السلطات احمللية ال تريد أن يتخذ البريوقراطيون املركزيون القرارات املالية 
الصعبة اليت من شأهنا أن تؤثر على األطفال واملدارس، وحلسن احلظ يبدو أن حكمة الشعب يف حتديد 
النفقات،  أيضاً، مثل خفض  القضايا األكثر صعوبة  بنحٍو جيد حىت مع  تعمل  للناس  أفضل  ما هو 

وإعادة تنظيم العمليات القائمة مع امليزانية اجلديدة.
ال ميكن لثقافة الثقة أن تزدهر إال يف بيئة مبنية على احلكم الرشيد وشبه خالية من الفساد، حتتل 
فنلندا مركزاً جيداً يف التصنيف العاملي ألحسن الدول يف جمال احلكم التابع ملنظمة الشفافية الدولية، 
وتتمتع املؤسسات العامة عموماً بثقة اجلمهور العالية يف فنلندا؛ لذلك فإن الثقة باملدارس واملعلمي هي 
 -)2005( Lewis نتيجة طبيعية جملتمع املدين يعمل بنحٍو جيد، وأن الصدق والثقة -كما يالحظ

غالباً ما يُنظر إليها على أهنا من بي أهم القيم األساسية للمجتمع الفنلندي.
كان لدعوة املعلمي واملدارس للمشاركة يف التنمية االجتماعية أثر إجيايب كبري على قطاع التعليم 
املــدارس واجملتمعات احمللية  النظام يعتقد أن  املعلمون من رؤية أناَّ  التسعينيات، إذ متكن  الفنلندي يف 
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للتعليم،  العامة  الدراسية والرتتيبات  املناهج  القرارات بشأن  هي األماكن اليت جيب أن يتم فيها اختاذ 
اجلديدة،  املسؤوليات  هبــذه  العالية  واألخالقية  املهنية  املــؤهــالت  ذوي  من  املعلمي  معظم  رّحــب  وقــد 

واحتضنت املدارس بسرعة كبرية األدوار اجلديدة يف قيادة التغيري ضمن ثقافة الثقة. 
إن حتسي املدارس مل يظهر فقط يف فنلندا كنتيجة هلذه الثقة اجلديدة، ولكن أيضاً أصبح أكثر 
تنوعاً مما كان يف السابق، فمن الناحية النظرية ميكن لكل مدرسة تصميم اسرتاتيجيتها اخلاصة للتغيري 
التعليم  نظام  إىل دفع  الثقة  أدت هذه  الزمنية، وقد  والتنفيذ واجلــداول  الرؤية  أهدافها ومنهجيات  مع 

الفنلندي لتجاوز العديد من األنظمة التعليمية يف الدول األخرى.
خامسًا: القيادة األخالقية املوزعة:

إن جناح التعليم الفنلندي مل يكن نتيجة ألي إصالح تعليمي وطين كبري، فقد استند إصالح 
يرى  واجملتمع.  لألفراد  املتغرّية  الدراسية  لالحتياجات  املستمر  التكيف  إىل  فنلندا  يف  وتطويره  التعليم 
Rinne وزمالؤه )2002( أنه على الرغم من أناَّ ظهور إدارة جديدة يف القطاع العام يعين حدوث 
تغيريات ثورية يف اخلطاب الرتبوي الفنلندي إال أن هذا اخلطاب اجلديد مل يكن قادراً على ترسيخ هذه 
املمارسات اجلديدة يف التعليم بسهولة كما حدث يف األجزاء األخرى من اجملتمع. ومع ذلك -وكما 
يقول Aho وزمالؤه )2006(- ظلت القيم األساسية والرؤية الرئيسة للتعليم من دون تغيري منذ عام 
التعليم كونه خدمًة عامة أساسية جلميع  1968، واحرتمت احلكومات من اليسار واليمي السياسي 
املواطني واحلفاظ على االعتقاد بأن األمة ذات التعليم العايل واسع النطاق هي اليت ستكون ناجحة 

يف األسواق العاملية.
التعليم  الفنلندية واملعلمي من الرتكيز يف تطوير  الرتبوية املستدامة املدارس  القيادة  وقد مكنت 
والتعّلم يف األماكن اليت يرون أن هناك حاجًة للعمل عليها، واعتمدت القيادة يف قطاع التعليم -على 
الفاعلة يف  األطــراف  املسؤوليات بي مجيع  تقاسم  املوزعة من خالل  القيادة  فكرة  متزايد- على  حنو 
املالية  املوارد  املتوقعة )Hargreaves وآخرون، 2007(. بداًل من ختصيص  النتائج  التعليم؛ لتحقيق 
والوقت لتنفيذ اإلصالحات اجلديدة مراراً وتكراراً، أعطي املعلمون يف فنلندا احلرية املهنية لتطوير املعرفة 
خلدمة  املركزي  التدريب  من  سنوات  عشر  وبعد  الفردية،  الحتياجاهتم  الصلة  ذات  واملهارات  الرتبوية 
املعلم، حتّول الرتكيز من برامج التطوير املهين إىل تلبية املطالب احلقيقية والتوقعات للمدارس واألفراد يف 

أعقاب البدء باإلصالح املدرسي الشامل يف السبعينيات.
يف نظم التعليم اخلاضع إلصالحات متعددة، يكون الرتكيز املتكرر يف كثري من األحيان على 
األحــيــان هي  مــن  الرئيسة يف كثري  النتيجة  تــكــون  هبــذا  وتــعــزيــزهــا،  املصممة خــارجــيــاً  الــتــغــيــريات  تنفيذ 
اإلحباط ومقاومة التغيري بداًل من الرغبة يف حتسي املدارس، أما يف فنلندا فقد دعت سياسات التعليم 
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وُأطــر  الــوطــين  املنهج  أســاس  على  هبــا  اخلــاصــة  التنفيذ  واسرتاتيجيات  التنمية  لتصميم خطط  املـــدارس 
السياسات والنظم الرقابية، وهذه األطر مبثابة مبادئ توجيهية للمدارس والبلديات يف تقدمي خدمات 
التعليم، ونتيجة لذلك، مل تقدم الالمركزية وزيادة احلكم الذايت احمللي املزيد من احلرية للمدارس إلنشاء 
قيادة حقيقية ومسؤولية يف تطوير  أيضا  التعلم األمثل فقط، ولكن وفرت هلم  التدريس وبيئات  طرق 

التعليم وحتسي املدارس.

6. اخلامتة:
االقتصادية  التنمية  لتحقيق  الرئيسة  النجاح  عوامل  عــادًة كأحد  البشري،  املــال  رأس  إىل  ينظر 
الوحدة  على  واحلــفــاظ  البشري  املــال  رأس  لتعزيز  مهمة  وسيلة  هو  التعليم  ويــُـَعــدُّ  االجتماعي،  والــرفــاه 
التعليم من أولويات اخلدمة العامة الفنلندية منذ اليوم الذي  الثقافية وعائدات العوملة؛ ولذا فقد كان 
صدر فيه القانون الوطين األول حول التعليم العام يف بداية العشرينيات، لذلك فإنه من غري املستغرب 
أن حتسي النوعية وتعزيز املساواة يف التعليم أيضا كانتا إحدى املوضوعات الرئيسة يف سياسات التعليم 

الثمانينيات. الفنلندية احلديثة منذ 
للطلبة،  العلمي  التحصيل  لرفع  التعليم  سياسات  يف  تركز  خمتلفة  اسرتاتيجيات  تطبيق  مت  وقــد 
وترتكز بعض االسرتاتيجيات املوصى هبا إىل القوائم من عناصر أو وظائف ضمن نظام حتسي التعليم 
ما  العاملي، فغالباً  أمــا على الصعيد  املــثــال(،  لعام  2004عــلــى سبيل  )كما هو احلــال يف بالكستي 
املــدارس واملعلمي على تغيري  القواني ولوائح جُترب  باملمارسات اجلديدة من خالل إصــدار  العمل  يتم 
تصرفاهتم، ولكن النهج الفنلندي لتحسي التعلم وأداء مجيع الطلبة على النقيض من ذلك، إذ يرتكز 
إىل رؤية طويلة األجل وجمموعة من القيم األساسية اليت مت قبوهلا من قبل اجملتمع الفنلندي، وإن أحد 
األهداف الرئيسة لسياسة التعليم الفنلندية منذ بداية السبعينيات وإىل اآلن هو إعطاء مجيع املواطني 
أو  اجلنس،  أو  املوطن،  أو  العمر،  النظر عن  اجلــودة بغض  تعليم عايل  للحصول على  متكافِئة  فرص 

الوضع االقتصادي، أو اللغة األم.
لقد بّي هذا البحث التأريخ القصري لإلصالحات التعليمية يف فنلندا، وحبث أيضاً يف األسباب 
مع  باملقارنة  الطلبة  التعليمي، والسيما يف حتصيل  النظام  أداء  ثابت يف  تقدم  إىل حــدوث  أدت  اليت 
املتوسط   العاملي لتحصيلهم، على وفنْق تقييم الدراسات املقارنة الدولية للجمعية الدولية لتقييم التحصيل 
النظام  التقدم يف  أن  على  أيضاً  الفصل  الطلبة، وأكــد هذا  لتقييم  الــدويل  الربنامج  الرتبوي ودراســات 
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التعليمي مل يتحقق باتباع مبادئ إصالح التعليم السائدة يف العامل، وإمنا حصل من خالل االعتماد 
على بناء رؤى بعيدة املدى والتحسي املنهجي للسياسات التعليمية وممارساهتا لتحقيق هذه الرؤى. 

إن إقبال الطالب الفنلنديي على مراحل الدراسة اإلعدادية وما بعدها غري اإللزامية قد زاد بنحٍو 
ملحوظ فنجاح فنلندا كدولة أوروبية صغرية يعزى إىل مرونة اجملتمع الفنلندي وإبداعه يف مجيع اجلوانب، 
التعليمي من  الــواقــع  إجــراء جتــارب لتحسي  املــدارس من  املــبــادئ  التعليمي، مكنت هــذه  النظام  ففي 
خالل اإلبداع، وشجعت أيضا املعلمي والطلبة على حتمل املخاطر يف السعي للوصول إىل أهدافهم، 
سواٌء أكانت هذه األهداف تتمثل يف التدريس الفعال أو يف التعلم املثمر، ومن املثري لالهتمام، أن 
أدلة أحدث الدراسات تشري إىل أن الطلبة الفنلنديي يعانون من قلق وتوتر أقل بكثري من أقراهنم يف 
الدول األخرى )OECD، 2004(، ففي التقرير الوطين للربنامج الدويل لتقييم الطلبة استنتج كل من 
Kupari وVälijärvi )2005(  أن 7٪ فقط من الطلبة الفنلنديي قالوا إهنم يشعرون بالقلق حي 
العمل على واجبات الرياضيات يف املنزل مقارنًة مع 52٪ يف اليابان و53٪ يف فرنسا. وقد مت اإلبالغ 
عن مالحظات مماثلة من الفصول الدراسية الفنلندية من قبل عشرات الصحفيي األجانب يف الصحف 

اليت يعملون فيها يف مجيع أحناء العامل.
وخالفاً ألنظمة التعليم األخرى اليت شهدت إصالحات منذ تسعينيات القرن املاض، مل يعتمد 
الرئيس وراء ذلك هو أن جمتمع  الصعبة؛ والسبب  الفنلندي على سياسات االختبارات  التعليم  نظام 
الباحثي الذين يركزون يف صنع السياسات يف جمال التعليم ظلوا غري مقتنعي بأن اإلختبارات تزيد من 
النهائي  النجاح  أن   )2002(  Berlinerو Amrein من  يرى كل  املثال،  سبيل  فعلى  الطلبة  تعلم 
لسياسة االختبارات يكمن يف تأثري االمتحانات بنحٍو إجيايب على تعّلم الطالب، وليس زيادة درجات 
التشكيك يف صحة  مــن  بــد  فــال  إجيـــايب،  بنحٍو  الطالب  تعّلم  يتأثر  مل  وإذا  مــعــي،  إختبار  الطلبة يف 
هذه  بأن  املعلمون  الفنلندية والسيما  التعليم  تقتنع سلطات  ومل  الصعبة  االختبارات  هبذه  القيام  هذه 

االختبارات من شأهنا أن تكون مفيدة للطلبة وملا يتعلموه.
العامة  السياسية  الثقافة  وعلى  األخــرى  االجتماعية  السياسات  على  التعليم  سياسات  تعتمد 
للدولة. ويعزى العامل األساس يف تنمية اقتصاد املعرفة يف فنلندا واألداء اجليد للحكم الرشيد ونظام 
املتعلقة  الرئيسة  القضايا  معظم  واســع حــول  تــوافــق  إىل  الــوصــول  على  الــبــالد  قــدرة  إىل  تعليمي حمــرتم 
بالتوجهات املستقبلية يف فنلندا، واالستنتاج هو أن فنلندا تبدو ناجحة بنحٍو خاص يف احلفاظ على 
 Finkو Hargreaves سبع سياسات رئيسة اليت تشكل القيادة الرتبوية مستدامة ومتغرية كما بينها
)2006(، وكانت هذه العناصر السبعة من مبادئ وضع السياسات واإلصالحات البارزة يف فنلندا، 
وعناصر السياسة املستدامة هذه، -اليت وصفت مبزيد من التفصيل يف أماكن أخرى)Aho وآخرون، 
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2006(، هي-:

العمق: إن الغرض من التعليم ال يزال يرتكز إىل التنمية الشاملة للشخصية مبا يف ذلك املعارف 	 
واملــهــارات والــقــيــم واإلبــــداع واخلــصــائــص الشخصية، واملــــدارس هــي أمــاكــن التعّلم واحلــصــول على 
االهتمام، إذ يأيت التعّلم قبل االختبار؛ ويتم تعريف اإلجناز بتنمية املرء ومنوه، وليس باملعايري العاملية.

بُعد املدى: مت بناء سياسة التعليم وتطويرها على رؤية بعيدة املدى معتمدة على مبادئ 	 
السعي  مــن  وبـــداًل  التعليم،  قبل  التعّلم  ووضــع  للجميع،  الــفــرص  تكافؤ  مثل  اسرتاتيجية 
لتحقيق مكاسب على املدى القصري، وركزت تطوير التعليم يف ترسيخ هذه القيم األساسية 

يف النظام التعليمي.
التوسع: انتشرت قيادة التعليم تدرجيياً من املركز إىل املستويات احمللية، وال تقتصر القيادة 	 

قيادة  واحلقوق يف  املسؤولية  تتناول  ولكنها  فقط  واإلدارة  اليومية  اإلداريــة  الواجبات  على 
التعليمي. للنظام  التطوير املستمر 

العدالة: إن حتقيق هدف توفري تكافؤ الفرص يف احلصول على تعليم جّيد للجميع يتطلب 	 
بنحٍو موحد،  مــدارس ممتازة  وصيانتها وتتكون من  اجتماعياً  مــدارس عادلة  إنشاء شبكة 

وظل هذا املبدأ السياسة الرائدة منذ أوائل السبعينيات.
املـــدارس 	  الــتــنــوع يف  يــعــزز  الـــذي  الــشــامــل  التعليم  فــكــرة  املـــدارس إىل  تستند شبكة  التنوع: 

للتعليم والتعّلم يستند إىل معايري مكتوبة، وإمنا على  التوجيه  الدراسية، ومل يكن  والفصول 
املبادئ التوجيهية لتشجيع احللول املبتكرة داخل البيئات االجتماعية واإلنسانية املتنوعة.

املاضية 	  الثالثة  العقود  مدى  على  واملبدعي  املوهوبي  الشباب  تعيي  مت  والذكاء:  الدهاء 
لقيادة املدارس واملكاتب التعليمية احمللية واإلدارات املركزية، معتمدين يف ذلك على االعتقاد 
بأن الكفاءات يف كثري من األحيان تستطيع جتاوز التجربة الروتينية، ومت تقدمي طرق إعداد 

القادة وتطوير معارفهم ومهاراهتم على وفق األصول املنهجية والبحثية يف الثمانينيات.
احلفظ: َمّثل تطوير التعليم توازناً بي جلب االبتكارات اجلديدة وتوظيف املمارسات اجليدة 	 

بالفعل يف  موجودة  املطلوبة  التعليمية  االبتكارات  من  العديد  بأن  الناس  ويعرتف  القائمة، 
مكان ما يف النظام وكان هذا اعرتافاً أساسياً حبكمة املعلمي وإدراك أن التعلم من التجارب 

السابقة مهم بقدر إدخال أفكار جديدة متاماً اليت غالباً ما تكون غريبة يف املدارس.
يف  القدمية  التعليم  سياسات  يف  ملحوظ  بنحٍو  هــذه  السبعة  االستدامة  مبادئ  معظم  أُدرجــت 
فنلندا يف بداية السبعينيات، بينما ظل مبدأ العدالة )أي املساواة وتكافؤ الفرص( قيمة رائدة يف جمال 
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القيادة يف مجيع مستويات  على  فنلندا  القوي يف  املنهجي  الرتكيز  وبــدأ  املــدى،  بعيدة  التعليمية  الــرؤى 
أن  التعليم جيب  أن سياسات  الواضح  من  احلــي كــان  ذلــك  ومنذ  الثمانينيات،  الظهور يف  التعليم يف 
تستند إىل عمق وبعد مدى واتساع القيادة، وإن هذا التنوع والدهاء والذكاء يعد من العوامل احملافظة 
التعّلم من  على  املبكر  التعرف  هو  فنلندا  الرئيسة يف  النجاح  أحــد عوامل  الــرتبــوي. وكــان  التغيري  على 

التجارب السابقة الذي ميكن أن يقود إىل بناء مستقبل أفضل.
اهتمت سياسات التعليم لرفع مستوى حتصيل الطلبة يف فنلندا على التعليم والتعّلم من خالل 
تشجيع املدارس على صياغة بيئات تعليمية مثلى، وإنشاء حمتوى تعليمي من شأنه أن يساعدة الطلبة 
على حتقيق األهداف العامة للتعليم، ففي وقت مبكر جداً مت افرتاض أن التعليم هو العنصر الرئيس 
الذي سيحدث فرقاً يف ما يتعلمه الطلبة يف املدرسة، وليس املعايري والتقييم وبرامج التعليم البديلة، بينما 
التدريس  انتشار أساليب  التسعينيات، وازداد  املدارس خالل  املعلم تدرجيياً يف  ازداد مستوى احرتافية 
الفعالة واملناهج الرتبوية اجليدة وكيفية تصميم املدارس على أفضل وجه، ومّكنت املرونة اجلديدة لنظام 
التعليم الفنلندي املدارس من التعّلم من بعضها بعضًا، وبالتايل اإلستفادة من أفضل املمارسات العاملية 
من خالل اعتماد أساليب مبتكرة لتنظيم التعليم، وتشجيع املعلمي واملدارس ملواصلة توسيع ملكتها 
الطلبة، وساعدت  احتياجات كل  لتلبية  التدريس  الشخصي على  الطابع  التدريس وإضفاء  من طرق 
املدارس على احلفاظ على بناء نظم دعم قوية للتعليم والتعلم، مثل التغذية الصحية واخلدمات الصحية 
واإلرشاد النفسي، وتوجيه الطلبة وكل هذا أصبح من العناصر العادية املتواجدة يف كل مدرسة. فعلى 
سبيل املثال خلص Schleicher )2006( يف حتليله للنجاح الفنلندي أن شبكات بناء املدارس اليت 
حتفز االبتكارات وتنشرها تساعد على تفسري »النجاح الكبري« لفنلندا يف جعل األداء املدرسي قوي 
تباين يف أداء الطلبة  التعليمي، مع أقل من 5٪ كنسبة  النظام  التنبؤ به يف مجيع أحناء  وثابت وميكن 
بي املدارس )ص 9(. إن التباين بي املدارس يتوافق معظمه مع عدم املساواة االجتماعية، وألن هذا 
تتعامل مع عدم املساواة االجتماعية  فنلندا، فإنه يشري إىل أن املدارس  للتباين يف  يُعدُّ مصدراً صغرياً 

بنجاح كبري.
الفلسفة  أن  من  الرغم  على  التعليم؟  العايل يف  األداء  نظام  على  احلفاظ  فنلندا  ستواصل  هل 
املتحدة  والــواليــات  املــتــحــدة  اململكة  فنلندا على عكس  تُــعــتَــمــدنْ يف  الــعــام مل  الــقــطــاع  اجلــديــدة إلدارة 
األمريكية، إال أن هناك عالماٍت آخذًة يف النمو على أن نظام التعليم الفنلندي سيبدي اهتماماً متزايداً 

واإلنتاجية. بالكفاءة 
قدمت وزارة الرتبية والتعليم الفنلندية )2005b( قياسات ومعايري جديدة للمدارس واملعلمي، 
تنفيذ سياسات  تقييمها وسيتم االعتماد على  والبلديات سيتم  الفردية  املدارس  إنتاجية  أن  يعين  هذا 
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املكافأة أو العقاب الحقاً، وخيشى بعض املعلمي الفنلنديي من أن الربنامج اإلنتاجي هذا سيقلل يف 
هناية املطاف من عدد املدارس واملعلمي، وسيؤثر بالتايل بشدة على فرص التعليم اجليد القائمة على 
اإلنصاف والتعّلم. وإن علينا انتظار ما إذا كانت مجيع املدارس الفنلندية واملعلمي قادرين على البقاء 

يف هذا السباق لزيادة اإلنتاجية مع املوارد القليلة املتوفرة.
ولكن حلسن احلظ فإن األساس لنظام التعليم الفنلندي يبقى على أرض صلبة، إذ ان املعلمي 
اجملتمع،  اآلخرين يف  األعضاء  قبل  باحرتام كبري من  ويتمتعون  جيداً  تدريباً  املــدارس مدربون  ومديري 
ويأخذ الطلبة عملهم يف املدارس على حممل اجلد، ويثق أولياء األمور يف التعليم الذي تقدمه املدارس 
العامة الفنلندية، وأصبح التعليم الشامل اإللزامي ملدة تسع سنوات الذي يوفر فرص تعّلم مماثلة جلميع 
الفنلندي  اجملتمع  داخل  املساواة  وعدم  االجتماعي  االنقسام  لتجنب  الرئيسة  املؤسسات  أحد  الطلبة 
الشباب  أن  أيضاً  بالذكر  اجلدير  واملنافسة، ومن  والفعالية  اإلنتاجية  متزايدة من  يواجه مطالب  الذي 
ما  الرياضية والفنون، اليت غالباً  الفنلندي منخرطون بنحٍو كبري يف األنشطة خارج املدرسة، كالنوادي 

تؤدي دوراً هاماً يف توفري مزيٍد من الفرص للتعّلم والنمو.
الذين  التعّلم  تعلموا كيفية  الذين  املبدعي  على  دائماً  اعتمد  الفنلندي  اجملتمع  فإن  اخلتام،  يف 
حينما  متوازناً  الفنلنديون دوراً  األعمال  قادة  أدى  ما  فعال ومثمر، وكثريا  بنحٍو  يستخدمون مهاراهتم 
فإن  التعليمية  لإلنتاجية  احلديث  العام، ويف ضوء هذا »االبتكار«  القطاع  تغيريات كبرية يف  أُدِخلت 
نظام التعليم الفنلندي واجملتمع بنحٍو عام سيكون قادراً على التكيف مبا فيه الكفاية مع هذه التغريات 

احلديثة.

مالحظة: يعتمد هذا الفصل على مقاالت نشرها سالربج سابقا. وهذه املقاالت هي:
1. How Finland responds to the twin challenge of secondary education? 

Profesorado. 10)1(. 1–26. Sahlberg. P. )2007(. 
2. Education policies for raising student learning: The Finnish approach. Journal 

of Education Policy. 147–171. and Sahlberg. P. )2009(. 
3. Learning first: School accountability for a sustainable society. In J-C Couture. 

K.D. Gariepy and B. Spencer )Eds.( Educational accountability: Professional 
voices from the field. Rotterdam: Sense Publishers. pages not available.
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موجز
منظمة  العلمي يف  التحصيل  الــرائــدة يف  الــدولــة  إحـــدى  فنلندا كــوهنــا  بـــرزت  املــاضــي  العقد  يف 
التعاون االقتصادي والتنمية، ومن خالل دراسة مصادر صعود هذه الدولة إىل األعلى، تظهر األحباث 
تفاصيل  املــوجــز  هــذا  ويــتــنــاول  اآلخــريــن،  على  وتفوقها  أثـــرت يف جناحها  الــيت  الرئيسة  العناصر  أحــد 
العناصر الرئيسة للنظام الناجح يف فنلندا، ودراسة إعداد املعلمي، والتعّلم، والتطوير املهين، واألنظمة 
ميكن  الــيت  والـــدروس  الــقــرار،  وصنع  هلــا،  املستقبلية  السياسة  وقضايا  والتقييم،  للمناهج  واملــمــارســات 

للواليات املتحدة أن تتعلمها من جناح فنلندا.

يف  وكتابة  قــراءة  اجملتمعات  أكثر  أحد  فنلندا  تُعدُّ  العلمي،  التحصيل  من  عالية  مستويات  مع 
العامل؛ لدخول أكثر من 98 يف املئة لدروس ما قبل املدرسة، وإكمال 99 يف املئة للتعليم األساسي 
اإللــزامــي، وختــرج 94 يف املئة من املــدارس اإلعــداديــة، فضاًل عن معدالت إكمال التعليم اإلعــدادي 

املهين اليت تصل إىل 90 يف املئة )Välijärvi وSahlberg، 2008، إحصائيات فنلندا، 2010(.

 PISA الطلبة لتقييم  الــدويل  الربنامج  تقييم  الــدول يف  ومنذ ظهورها يف عام 2000 كأعلى 
يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD، بدأ الباحثون بالتدفق على البالد لدراسة »املعجزة 
الفنلندية«، كيف لبلد مع نظام تعليم غري ممّيز يف الثمانينيات أن يصل إىل قمة الطبقة العاملية خالل 
اليت أدت إىل  العناصر  بقية  يهيمن على  البحوث والتجارب إىل عنصر واحد  إذنْ تشري  بضعة عقود؟ 
أداه  الذي  الدور احلاسم  التقرير  املمتازون(. وسيبحث هذا  فلندا وهو: )املعلمون  التعليم فيب  تطور 

املعلمون يف التحّول الكبري لنظام التعليم يف فنلندا.

سر النجاح في فنلندا: إعداد المعلمين

باسي سالبيرج* 

* مدير عام مركز احلراك الدويل والتعاون، معلم وكاتب وباحث فنلندي، يشغل حالياً منصب أستاذ زائر للتعليم التطبيقي بكلية 
الدراسات العليا للتعليم جبامعة هارفارد، الواليات املتحدة األمريكية. وقد عمل يف السابق معلماً مدرسياً ومدرباً للمعلمي، وباحثاً 

ومستشاراً يف جمال السياسات يف فنلندا. للمزيد انظر:
http://www.eces.org.eg/MediaFiles/events/406b87cd.pdf
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املعلم يف اجملتمع الفنلندي:
املعلمون حالياً  ويتمتع  الفنلندي،  اجملتمع  ثقافة  يتجزأ من  ال  التعليم -دائمًا- جــزءاً  لقد كان 
باحرتام كبري وثقة عالية هناك، وينظر الفنلنديون إىل التعليم كعمل نبيل ومرموق، كالطب، والقانون، 
الرئيس  وليس ماديّاً، فاملعلمون هم السبب  واالقتصاد، وواحدة من املهن اليت يكون غرضها أخالقياً 

لقيادة فنلندا للمجتمع الدويل يف جمال حمو األمية، والعلوم، والرياضيات. 

ظل مستوى التحصيل التعليمي يف فنلندا منخفضاً نوعاً ما حىت الستينيات، إذ كان 1 من 10 
فنلنديي بالغي يف ذلك الوقت قد أكمل أكثر من تسع سنوات من التعليم األساسي؛ وكان حتقيق 
األمة  تعليم  الوقت كان مستوى  مألوف )Sahlberg ، 2007(، يف ذلك  غري  أمــراً  شهادة جامعية 
والنرويج،  )الدمنارك،  األسكندنافيي،  عن جرياهنا  البريو، ومتخلفاً  أو  ماليزيا  املوجود يف  لذلك  مماثاًل 
والسويد(، أما اليوم فتعرتف فنلندا علناً بقيمة معلميها، وتثق بأحكامهم وقراراهتم املهنية يف املدارس، 
فمن دون املعلمي املمتازين كان من املستحيل لفنلندا حتقيق النجاح الدويل الذي وصلت إليه حالياً.

الفنلنديي ال يدخلون  أن األطفال  بالنظر إىل  التعليمية أكثر روعة  ويبدو أن هذه اإلجنــازات 
اختياري  عــام  مــن  الــيــوم  فنلندا  التعليمي يف  النظام  يتكّون  إذنْ  السابعة،  ســن  حــىت  األساسية  املـــدارس 
)مرحلة ما قبل املدرسة( يف سن السادسة، تليها املدرسة األساسية لتسع سنوات، ست سنوات منها 
إلزامي للجميع، ويعقب ذلك مدة  يف املدرسة االبتدائية والثالث األخرى يف املدرسة املتوسطة وهذا 
ثالث سنوات من التعليم اإلعدادي الطوعي مع اجتاهي: التعليم العام أو التعليم املهين، ويقدم اخلرباء 
واملعلمون الذين يركزون يف موضوع التعليم تعليمات للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية وكذلك على 

املستوى اإلعدادي.

ال يعتمد نظام التعليم الفنلندي على اختبار الطالب املوحد لتحسي أداء املدارس؛ وال يعتمد 
على نظام التفتيش الدقيق، فبداًل من املساءلة على أساس االختبار، يعتمد النظام الفنلندي على خربة 

ومساءلة املعلمي الذين هم على دراية بطالهبم وملتزمي جتاهم.

التحّول إىل التعليم
يعد التعليم املهنة األكثر متّيزاً بي الشباب الفنلنديي يف استطالعات الرأي املنتظمة بي خرجيي 
املدارس اإلعدادية )Helsingin Sanomat ، 2004(، إذ إن احلصول على وظيفة معلم يف مدرسة 
أساسية يف فنلندا هي عملية تنافسية للغاية، واألفضل واألملع يف فنلندا هم فقط من يستطيعون حتقيق 
املــدارس اإلعــداديــة طلباهتم إىل  املهنية، ففي كل فصل ربيع يقدم اآلالف من خرجيي  هــذه األحــالم 
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إدارات تربية املعلمي يف مثاين جامعات فنلندية، ويف العادة ال يكفي إمتام الدراسة اإلعدادية واجتياز 
الناجحون حاصلي  املرشحون  يكون  أن  بل جيب  القبول،  على  للحصول  الصارم  اإلعدادية  امتحان 
على أعلى الدرجات وميتلكون مهارات ممتازة، يتم قبول حوايل 1 فقط من كل 10 متقدمي سنوياً 
للدراسة ليصبحوا معلمي يف مدرسة أساسية فنلندية، ومن بي مجيع فئات املعلمي، يتم اختيار حوايل 

5000 معلم من حوايل 20000 متقدم.

اختيار  يتم  األوىل:  األساسية:  للمدارس  املعلمي  لتأهيل  االختيار  عملية  يف  مرحلتان  هناك 
الثانوية  املـــدارس  ودبــلــوم  العامة،  اإلعــداديــة  الشهادة  امتحان  نتائج  على  بــنــاًء  املرشحي  مــن  جمموعة 
الصادرة من قبل املدرسة، والسجالت ذات الصلة من اإلجنازات خارج املدرسة، ويف املرحلة الثانية: 

تكون اإلجراءات كاآليت:

1. يكمل املرشحون امتحاناً حتريرياً حول الكتب املخصصة يف الرتبية والتعليم.

إذ  املدرسة ملالحظة نشاطهم،  املرشحون يف حاالت خمتربية مشاهبة ملا حيدث يف  2. ينخرط 
تدخل مهارات التفاعل والتواصل االجتماعي يف اللعبة. 

 3. جترى مقابالت مع املرشحي املتميزين ويطلب منهم شرح األسباب اليت دفعتهم ليصبحوا 
نفقة  على  الــصــارم  املعلمي  إعــداد  برنامج  العالية  الكفاءة  ذوي  املرشحون  هــؤالء  يكمل  مث  معلمي، 

احلكومة.

كان يتم إعداد معلمي املدارس األساسية يف فلندا يف كليات املعلمي حىت منتصف السبعينيات، 
السبعينيات  هناية  وحبلول  الفنلندية،  للجامعات  اخلاضعة  األقسام  يف  اإلعــداديــة  معلمو  يــدرس  بينما 
البحث  ومناهج  العلمي  احملتوى  بــدأ  نفسه  الوقت  ويف  جامعية،  املعلمي  إعــداد  برامج  أصبحت كل 
الرتبوية بإثراء املناهج التعليمية للمعلمي، فتعليم املعلمي اآلن قائم على البحوث العلمية، وهذا يعين 
أنه جيب أن تكون معتمدة على املعرفة العلمية وتركز يف عمليات التفكري واملهارات املعرفية املستخدمة 

.)Niemi، 2006و Jakku-Sihvonen( يف إجراء البحوث

الفنلندية  املــدارس األساسية واإلعــداديــة   إن شــرط احلصول على عمل دائــم كمعلم يف مجيع 
اليوم يتطلب احلصول على درجة املاجستري، بينما جيب أن يكون معلمو احلضانة ورياض األطفال من 
الشباب معلمي يف  الرئيس كي يصبح  السبب  األجور  البكالوريوس، وليست  احلاصلي على شهادة 
فنلندا، اذ إهنم يكسبون مرتبات قريبة جداً من متوسط   املستوى الوطين للمرتبات، أي ما يعادل ما 
حيصل عليه معلمو املدارس اإلعدادية يف منتصف حياهتم املهنية يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
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املتمثلة  العوامل  املرتبات هي  يبلغ حــوايل 38500 دوالر  )OECD، 2008(، واألهــم من  الــذي 
باملكانة االجتماعية العالية واالستقاللية املهنية يف املدارس، وروح التعليم وخدمة اجملتمع والصاحل العام؛ 
وهلذا فإن الشباب الفنلنديي ينظرون إىل التدريس كمهنة مساوية للمهن األخرى اليت يعمل فيها الناس 

بنحٍو مستقل ويعتمد فيها على املعارف واملهارات العلمية اليت اكتسبوها خالل دراستهم اجلامعية.

تثقيف معلمي املدارس حول معرفة اجملتمع:
 Sahlberg( ًتشري املؤشرات الدولية إىل أن فنلندا واحدة من جمتمعات املعرفة األكثر تقدما
اقتصاد  تقليدية إىل  فنلندا من دولــة صناعية  مهماً يف حتويل  املــدارس دوراً  2007 ،(، وقد أدت 
حديث قائم على االبتكار واملعرفة، وهذا مل يكن ممكنا من دون التحسينات الكبرية يف الكيفية 

اليت يـَُعدُّ هبا املعلمون الفنلنديون.

املعايري العاملية العالية:
للمعلم،  واملهنية  الشخصية  للكفاءات  املتوازنة  التنمية  إىل  فلندا  يف  املعلمي  تعليم  يهدف 
ويــركــز االهــتــمــام بــنــحــٍو خــاص عــلــى بــنــاء مــهــارات التفكري الــرتبــويــة الــيت متــكــن املعلمي مــن إدارة 
العملية التعليمية على وفق املعرفة التعليمية واملمارسات املعاصرة )Westbury وآخرون، 2005(، 
يدرس املرشحون للتعّلم يف املدرسة األساسية ثالثة جماالت رئيسة هي: )1( نظرية التعليم، )2( 
املاجستري،  رسالة  منهم  طالب  يكمل كل  مث  واملمارسة،  التعليم  فن   )3( الرتبوي،  احملتوى  معرفة 
ويكمل معلمو املدارس األساسية احملتملون عادًة إطروحاهتم يف جمال التعليم، وخيتار معلمو املرحلة 
املعلمي  إلعــداد  األكادميية  التوقعات  مستوى  إن  إذ  اختصاصاهتم،  موضوعات ضمن  اإلعدادية 

جيب أن يكون مماثاًل جلميع املعلمي من املرحلة األساسية إىل املرحلة اإلعدادية.

إطار  العايل )2009(، يف  للتعليم  األوروبية  واملنطقة  يتوافق  الفنلنديي  املعلمي  إعداد  إن 
جيري وضعه إىل جانب املشروع البولوين، وهذا املشروع يسعى إىل توحيد فضاء اجلامعات األوروبية 
من خالل معايري وقوانيي موحدة، وتقدم اجلامعات الفنلندية -حاليًا- برنامج شهادة ذا مستويي، 
شــهــادة بــكــالــوريــوس إلــزامــيــة ملـــدة ثـــالث ســنــوات مث شــهــادة املــاجــســتــري ملـــدة ســنــتــي، وتــقــدم هــذه 
الشهادات يف برامج متعددة التخصصات اليت تتكون من دراسات يف اثني من املوضوعات على 
األقل، وتعتمد الدراسات على نظام الدرجات املعتمد من قبل النظام األورويب الرتاكمي للساعات 
املعتمدة ECTS املستخدم يف 46 دولة أوروبية، ويستند النظام األورويب إىل افرتاض أن 60 ساعة 
 ECTS معتمدة تقيس حجم عمل الطالب بدوام كامل خالل عام دراسي واحد، وكل درجة من
معتمدة  ساعة   180 قضاء  املعلمي  على  وجيــب  عمل،  ساعة   30 إىل   25 حــوايل  على  تعتمد 
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من ECTS للحصول على البكالوريوس تليها 120 ساعة معتمدة من ECTS للحصول على 
التعليم -مبا يف ذلك درجة  املاجستري يف  النجاح على درجة  املاجستري، ويستغرق حصول  درجة 

.)Ministry  of Education، 2007( البكالوريوس- من مخسة إىل سبع سنوات ونصف

اإلعداد القوي يف احملتوى وطرق التدريس:
املعارف واملهارات  ميتلكون  املعدين حديثاً  الفنلنديي  املعلمي  النطاق أن  املنهج واسع  يضمن 
البصرية  ميتلكون  احملتملي  املعلمي  أن  أيضا  يعين  وهــذا  والعملي،  النظري  اجملــال  من  يف كل  املتوازنة 
املهنية العميقة يف التعليم من عدة زوايا، مبا يف ذلك علم النفس الرتبوي، وعلم االجتماع، ونظريات 
املناهج، والتقييم، وتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة، وكذلك معرفة احملتوى الرتبوي يف املناطق اخلاضعة 
تنسيقها  يتم  تعليم معلمي خاصة هبا، ومناهج  اسرتاتيجيات  الثماين  اجلامعات  احملــددة، متتلك مجيع 
ملــوارد  استخدام  أفضل  حتقيق  أجــل  من  حملياً  توضع  ولكنها  االتــســاق،  لضمان  الوطين  الصعيد  على 

اجلامعة واملوارد األخرى اجملاورة.

من  معتمدة  ساعة   60 عامة-  -كقاعدة  األساسية  املــدارس  يف  املعلمي  تعليم  نظام  يشمل 
ECTS للدراسات الرتبوية ومــا ال يقل عن 60 ساعة معتمدة من ECTS يف جمــاالت أخــرى يف 
العلوم الرتبوية، وتتطلب رسالة املاجستري حبثاً مستقاًل، واملشاركة يف احللقات الدراسية البحثية، وتقدمي 
البحثي يف   اجلامعات هو 40 ساعة  العمل  املرتبطة هبذا  الدرجة املشرتكة  تعليمية هنائية، وإن  دراســة 
معتمدة من قبل ECTS، وتتوقع مناهج إعداد املعلمي املتجددة يف فنلندا من املرشحي الذين يريدون 
معتمدة من  ومــا جمموعه 60 ساعة  الرتبوية  العلوم  إكمال ختصص يف  األساسية  املــدارس  التعليم يف 

ECTS كدراسات جانبية حول املوضوعات املدرجة يف مناهج اإلطار الوطين للمدارس األساسية.

األســاســيــة، ولكن  املـــدارس  املعلمي يف  نفسها إلعــداد  املــبــادئ  املتخصصة  املــواد  معلمو  يتبع 
برتتيب خمتلف، إذ يتخصص مدرس املادة يف املوضوع الذي سيدرسه -كالرياضيات أو املوسيقى على 
سبيل املثال- وتشمل الدراسات املتقدمة إكمال 90 ساعة معتمدة من ESCT، وفضاًل عن ذلك 
والتعليم  الرتبية  وزارة  تنظم  ثانية. عموما،  دراسية  مادة  من  معتمدة  60 ساعة  إكمال  عليهم  يتحتم 
دورات يف الدراسات الرتبوية بالتعاون مع برامج حول موضوعات معينة مقدمة من قبل الكليات، اليت 
تـَُعدُّ مسؤولة عن إعداد املعلمي، وتعطي الكليات األكادميية اليت لديها دوراً مهّماً يف إعداد املعلمي 

يف فنلندا درجة املاجستري  ملدرسي مواد حمددة.

أواًل  املاجستري  الطلبة  األوىل يكمل  ما:  مبوضوع  خمتصاً  معلماً  لتصبح  رئيستان  هناك طريقتان 
بالتسجيل يف قسم إعداد  الطالب  ثانويي، مث يقوم  يف موضوع رئيٍس واحــد وموضوع أو موضوعي 
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املعلمي للرتكيز يف املوضوع الذي سيدرسونه، يتم إمضاء سنة دراسية واحدة )60 ساعة معتمدة من 
فيه  الــذي خيتص  املوضوع  تدريس  اسرتاتيجيات  الرتكيز يف  الرتبوية، مع  الدراسات  قبل ESCT( يف 
الطلبة، أّما الطريقة األخرى فهي التسجيل املباشر لربنامج تعليم املدرسي حي البدء بدراسة املوضوع 
الرتبوية يف وزارة  بالدراسات  الطلبة  يبدأ  املوضوع،  الثانية من دراســة  السنة  به، وبعد  الذي سيختص 
التعليم، وأن املنهج الدراسي هلذا املسار الثاين مطابق لألول، وخيتلف فقط يف مسارات البكالوريوس 
واملاجستري، وعادة ما يزيد على أربعة فصول دراسية كما هو مبي يف املثال من جامعة هلسنكي يف 

اجلدول )1(.

)ESCT (البكلوريوس )25 ساعةESCT املاجستري )35 ساعة

الفصل الدراسي األول )18 ساعة معتمدة(

❒علم نفس النمو والتعلم )4 ساعات(

❒ التعليم اخلاص )4 ساعات(

❒ مقدمة إلخضاع فن التعليم )10 ساعات(

الفصل الثالث )17 ساعة معتمدة(

❒ أسس التعليم االجتماعية والتأرخيية والفلسفية

 )5 ساعات(

❒ تقييم التعليم وتطويره )7 ساعات(

إعـــداد  مـــدرســـة  املــتــقــدم يف  لــلــتــعــلــيــم  ❒اخلضوع 
بـــاملـــوضـــوع  املـــخـــتـــصـــة  املــــدرســــة  املـــعـــلـــمـــي أو يف 

الدراسي )5 ساعات(

الفصل الدراسي الثاين )7 ساعات معتمدة(

❒ اخلضوع األساسي يف مدرسة إعداد املعلمي 
)7(

حلقة حبث  معتمدة(  ساعة   12( الــرابــع  الفصل 
)4(

إعـــداد  مــدرســة  يف  الــنــهــائــي  للتعليم  ❒اخلضوع 
بـــاملـــوضـــوع  املـــخـــتـــصـــة  املــــدرســــة  املـــعـــلـــمـــي أو يف 

الدراسي )8(
كـــجـــزء مـــن بـــرنـــامـــج املــاجــســتــري )يـــرتـــبـــط حبــقــل 

املقابل(. املاجستري 

❒ منهجية البحث )6(

اجلدول )1( هيكلية برنامج إعداد مدرس مادة ما يف جامعة هلسنكي.
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يتم ترتيب التدريس يف أقسام إعداد املعلمي لتعكس املبادئ الرتبوية اليت من املتوقع أن متارس 
لــه احلكم  أســتــاذ جامعي  أن كــل  مــن  الــرغــم  داخــل فصوهلم -عــلــى  املعدين حديثاً  املعلمي  قبل  مــن 
والسلطة الذاتية الرتبوية الكاملة- وكل جمموعة من املعلمي يف فنلندا لديها اسرتاتيجية مفصلة وملزمة 
الرتبوية اليت تركز يف املوضوع  يف كثري من األحيان لتحسي جودة برامج إعداد املعلم، إن األساليب 
وحبوثه وتعليم العلوم بنحٍو جّيد متقدمٌة جداً يف اجلامعات الفنلندية، وإن اسرتاتيجيات التعّلم التعاوين 
أمٌر شائع يف مجيع  التعليم  لدعم  الكمبيوتر  التأملية، واستخدام  املشاكل، واملمارسة  القائم على حل 
املبتكرة  اجلامعية  التدريس  ممارسات  خبدمة  الفنلندي  التعليم  تقييم  نظام  ويقوم  الفنلندية،  اجلامعات 

والفعالة اليت تقود إىل تطورات إجيابية.

التكامل بني النظرية والبحث واملمارسة:
إن التزام معلمي فنلندا بالبحوث العملية حول التدريس يعين أن النظريات الرتبوية ومنهجيات البحث 
منهجياً  لتخلق مساراً  للمعلمي  الدراسية  املناهج  اإلعــداد، ومت تصميم  برامج  مهّماً يف  واملمارسة تؤدي دوراً 
ينشأ لدى كل  الرتبوية،  للعلوم  تقدماً  اجملــاالت األكثر  الرتبوي إىل  البحث  ملناهج  العلمي  التفكري  من أسس 
طالب فهٌم بطبيعة النظام متعدد اخلصائص من الناحية العملية التعليمية، ويتم كذلك تعليم الطلبة الفنلنديي 
للتعليم، والعنصر اآلخر املهم  النظرية  العملية أو  البحوث وتقدميها حول اجلوانب  املهارات يف كيفية تصميم 
املنهج  من  مهماً  الذي يعدُّ جــزءاً  املــدارس  العملي يف  التدريب  البحوث هو  القائم على  الفنلندي  التعليم  يف 

الدراسي الذي يتكامل مع البحث والنظرية.

مت دمج ممارسة التدريس يف كل من الدراسات النظرية واملنهجية، وخالل الربنامج الذي يستمر ملدة 
مخس سنوات، يتحول املرشحون من ممارسة التدريس األساسية إىل ممارسة التدريس املتقدمة ومن مث إىل ممارسة 
التدريس النهائية، وخالل كل مرحلة من هذه املراحل، يطلع الطالب على فصول تدرس من قبل معلمي ذوي 
خربة، وميارسون التدريس حتت أنظار املعلمي املشرفي، وتقدمي دروس مستقلة جملموعات خمتلفة من التالميذ 

بينما يتم تقييمهم من قبل املشرفي واحملاضرين من وزارة الرتبية والتعليم.

هناك نوعان رئيسان من اخلربات العملية يف برامج إعداد املعلمي يف فنلندا: األول: هو جزء بسيط 
من التدريب املختربي، حيدث يف ندوات ودروس يف جمموعات صغرية يف وزارة الرتبية والتعليم، حيث ميارس 
الطالب مهارات التدريس األساسية أمام أقراهنم، واآلخر: التدريس الرئيس الذي حيدث يف الغالب يف مدارس 
العامة،  املــدارس  تشابه  والــيت  وممــارســات خاصة،  مناهج  هلا  الــيت  للجامعات،  التابعة  اخلاصة  املعلمي  إعــداد 
علاَّمون يف املدارس األساسية ما 

ُ
وميارسة بعض طلبة التعليم أيضاً يف شبكة حمددة من املدارس. يكرس الطلبة امل
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يقرب من 15 يف املئة من وقت الدراسة املقصود )حوايل 40 ساعة معتمدة من ECTS( ملمارسة التدريس 
يف املدارس، أما يف ما يتعلق بإعداد املعلمي املختصي مبوضوعات حمددة فإن ممارسة التدريس تشكل حوايل 

ثلث املناهج الدراسية.

الطلبة  فيها  يقوم  الــيت  للشبكة  الرئيس  اجلــزء  تشكل  املعلمي  إعــداد  أقسام  أن  من  الرغم  على 
احلقلية(  البلدية  املــدارس  )وتسمى  العامة  املــدارس  بعض  أن  إال  التدريس،  ممارسة  بإكمال  الفنلنديون 
تقوم أيضا بالغرض نفسه )انظر الشكل )1( يف أدناه(. متتلك املدارس اليت جيري فيها ممارسة التدريس 
مستوى أعلى من املتطلبات للموظفي الفنيي واملعلمي املشرفي ليثبتوا أهنم أكفاء للعمل مع الطالب 
الرتبية  بالتعاون مع وزارة  والتطوير  البحث  تتابع  املعلمي  إعداد  أقسام  أن  أيضا  املتوقع  املعلمي، ومن 
والتعليم، وأحياناً مع الكليات األكادميية اليت لديها أيضا وظائف للمعلمي؛ لذلك ميكن هلذه املدارس 
إدخال عينة من الدروس واملناهج البديلة للطالب املعلمي، ومتلك هذه املدارس أيضا مدرسي مستعدين 

ومطلعي بنحٍو جّيد على اسرتاتيجيات اإلشراف والتقييم والتطوير املهين للمعلمي.
الشكل )1(: هيكلية جامعة أولو وتنظيم املعلمني:

املهنية: التعلم والتنمية 
العليا  الــدراســات  إكمال  حق  املاجستري  درجــة  على  احلاصلون  الفنلنديون  املعلمون  ميتلك 
للُمضّي ُقُدماً يف تطورهم املهين، ويستغل العديد من املعلمي هذه الفرصة ملتابعة دراسات الدكتوراه 
التعليم، ويف كثري من األحيان يفعلون ذلك بينما يدرسون يف املدرسة. لدراسات الدكتوراه يف  يف 



261

دراسات مرتمجة

التعليم، وجيب على الطالب إكمال الدراسات العليا يف العلوم الرتبوية، وهذا يعين أناَّ على مدرسي 
يتسىن هلم فهم اختصاصهم فقط،  التعليم؛ حىت ال  الرتكيز األكادميي إىل  تغيري تركيزهم من  املــواد 

ولكن أيضاً كيف ميكنهم التعليم بنحٍو أفضل أيضاً.

بينما يتم اإلشادة باهلكيلية األكادميية واملنهجية عالية اجلودة لعملية إعداد املعلم الفنلندي 
بكثري،  من ذلك  تنوعاً  أكثر  املعلمي  املهنية وبرامج  التنمية  أناَّ  إال   ،)Saari، 2000 و Jussila(
وإن حتضري املعلمي اجلدد يف أول موقف تدريسي ليس موحداً كاإلعداد األويل، فاألمر مرتوك لكل 
من  املــدارس -كجزء  بعض  اعتمدت  وقــد  التدريس،  ملهام  اجلــدد  املعلمي  لرعاية وحتضري  مدرسة 
مهمتها- على اإلجراءات املتقدمة ونظم دعم املوظفي اجلدد، يف حي أن املدارس األخرى قدمت 
عروضاً يسرية للمعلمي اجلدد ورحبت هبم وعرفتهم على صفوفهم، ويكون تعريف املعلم -يف بعض 
املدارس- مسؤولية املديرين أو نواهبم، بينما يف حاالت أخرى يتم تعريف املدرس من قبل املعلمي 
ذوي اخلربة، إن تقدمي املعلمي يف املدارس حيتاج إىل مزيد من التطوير يف فنلندا، كما أشري إىل ذلك 

يف تقرير املفوضية األوروبية مؤخراً )2004(.

إذ إن اجملالس  الفلندي،  التعليم  التغرّي يف خدمة  إثـــارة خمــاوف حــول  يف اآلونـــة األخـــرية مت 
البلدية، اليت تشرف على املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية، هي املسؤولة عن توفري فرص التعلم 
التدريب  برامج  تنظم  الفنلندية  البلدية  بناًء على احتياجاهتم، يف حي أن بعض اجملالس  للمعلمي 
أثناء اخلدمة بنحٍو موحد جلميع املعلمي، ويف حاالت أخرى يكون األمر مرتوكاً للمعلمي أو مديري 

املدارس كي يقّرروا كمية التطوير املهين ونوعيته املطلوبة وما إذا كان سيتم متويلها أم ال.

 على الرغم من أن املــدارس متول بصورة عادلة إال أن احلكومة املركزية متتلك تأثرياً حمدوداً 
فقط على قرارات امليزانية املقدمة من قبل اجملالس البلدية أو املدارس؛ لذلك تتلقى بعض املدارس 
خمــصــصــات أكـــرب للتطوير املــهــين لتحسي املــدرســة مــن غــريهــا، والســيــمــا أثــنــاء أوقـــات االنــكــمــاش 

االقتصادي اليت تتالشى فيها ميزانيات التنمية املهنية أوال.

وعلى  املهين،  والتطوير  للتخطيط  أيــام  ثالثة  ختصيص  للمعلمي  السنوية  الواجبات  تشمل 
وفق دراسة استقصائية وطنية فنلندية فيخصص املعلمون حوايل سبعة أيام عمل يف السنة كمتوسط 
للعمل على التنمية املهنية يف عام 2007؛ ما يقرب من نصفه هذا مأخوذ من الوقت الشخصي 
للمعلمي، وقد شارك حوايل ثلثي معلمي املدارس االبتدائية واإلعدادية يف التطوير املهين يف تلك 

.)Kumpulainen، 2007( السنة

ورداً على خماوف تناقص املشاركة يف التنمية املهنية )وزارة الرتبية والتعليم، 2009(، ختطط 
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على  املعلمي  مجيع  حــصــول  تتطلب  سبل  وتـــدرس  املهنية،  التنمية  مــيــزانــيــات  زيـــادة  إىل  احلــكــومــة 
التدريب املهين املناسب واملمول من قبل اجملالس البلدية، إذ ختصص الدولة سنوياً حنو 30 مليون 
العايل  التعليم  مــن  أشــكــال خمتلفة  مــن خــالل  املـــدارس  ومــديــري  للمعلمي  املهنية  التنمية  دوالر يف 
والتعليم املستمر، وحتدد احلكومة الرتكيز يف التدريب على أساس احتياجات التنمية التعليمية الوطنية 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وختطط  تنافسي،  أســاس  على  التدريب  يوفر  من  مع  التعاقد  ويكون  احلالية، 
الفنلندية )2009( بالتعاون مع اجملالس البلدية إىل مضاعفة التمويل العام للتنمية املهنية للمعلمي 

حبلول عام 2016.

أدوات املعلم:
املناهج الدراسية والتقييم:

السبعينيات، كربت  األكادميية يف  اجلامعية  الدراسات  من  املعلمي جــزءاً  تعليم  أن أصبح  منذ 
اهلوية املهنية للمعلمي الفنلنديي وحتسن وضعهم، وخالل إصالحات التعليم يف فنلندا طالب املعلمون 
املهنية  السلطة  إن  والطالب )Aho وآخــرون، 2006(.  املناهج  لتقييم  واملسؤولية  السيطرة  مبزيٍد من 
واالســتــقــاللــيــة الــيت يتمتع هبــا املــعــلــمــون يف فنلندا تــعــدُّ عــامــاًل مــهــمــاً يف شــرح نــظــرة كــثــري مــن الشباب 

الفنلنديي إىل التدريس كعمل مستقبلي.

إن اإلطار املنهجي الوطين للمدرسة األساسية والوثائق املماثلة للتعليم اإلعدادي توفر التوجيه 
على  املوافقة  وتتم  البلدية،  واجملــالــس  املـــدارس  عاتق  على  يقع  للمناهج  التخطيط  أن  إال  للمعلمي، 
رئيساً يف  املناهج الدراسية من قبل السلطات التعليمية احمللية، ويؤدي املعلمون ومديريو املدارس دوراً 
تصميم املناهج، ويوفر التدريب للمعلمي املعرفة باملنهج والتخطيط املتطور واملهارات، وفضاًل عن ذلك 
فقد ساعدت أمهية تصميم املناهج الدراسية يف ممارسات املعلم على حتويل الرتكيز من التطوير املهين 

من التدريب اجملزأ أثناء اخلدمة إىل تدريب أكثر نظامية يأيت ضمن اجلهود النظرية لتحسي املدرسة.

يؤدي املعلمون دوراً رئيساً يف تقييم الطالب فضاًل عن تصميم املناهج، إذ ال تستخدم املدارس 
الفنلندية االختبارات املوحدة لتحديد جناح الطالب، وهناك ثالثة أسباب رئيسة لذلك: 

التقييم على االرض موجودة بنحٍو جيد يف املناهج الدراسية الوطنية، إاًل أّن  أوال: إن ممارسة 
سياسة التعليم يف فنلندا تعطي أولوية عالية للتعليم واإلبداع الفردي كونه جزءاً مهّماً من الطريقة اليت 
تعمل هبا املدارس؛ ولذلك فإن احلكم على تقدم كل طالب يف املدرسة يكون حسب التقدم والتطور 
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الفردي والقدرات وليس على أساس املؤشرات اإلحصائية.

تقود  أن  هلا  ينبغي  والتعّلم  والتدريس،  الدراسية،  املناهج  أن  على  التعليم  مطورو  يصر  ثانيا: 
تدريس املعلمي يف املدارس بداًل من االختبار، ومت تضمي تقييم الطلبة يف املدارس الفنلندية يف عملية 

التعليم والتعّلم واستخدامها لتحسي عمل كل من املعلمي والطلبة على مدار العام الدراسي. 

مسؤولية  وليس  املــدرســة  مسؤولية  ه  بِــَعــدِّ فنلندا  يف  للطالب  األكــادميــي  األداء  إىل  ينظر  ثالثا: 
املعلمون  يقوم  حينما  املقارنة  يف  القيود  بعض  بوجود  الفنلندية  املــدارس  وتعرتف  اخلارجية،  األطــراف 
بتقييم درجات الطالب ويف الوقت نفسه يعتقد الفنلنديون أن املشاكل غالباً ما ترتبط مع االختبارات 
الــتــدريــس لــالخــتــبــار، وتــزيــد املنافسة غــري الصحية بي  اخلــارجــيــة املــوحــدة الــيت تضييق املــنــاهــج وجتــعــل 
م  تقدُّ لتوثيق  املناسبة  التقييمات  وإجـــراء  املناهج  تصميم  الفنلنديي  املعلمي  على  أن  ومبــا  املـــدارس، 
الطلبة، فإن تقييم الفصول الدراسية وتقييم املدارس يعدُّ جزءاً مهماً من إعداد املعلمي والتطوير املهين.

الكثري  أن  إال  التدريس،  من  رئيس  بنحٍو  يتكون  الفنلنديي  املعلمي  أن عمل  الرغم من  على 
من واجباهتم تتم خارج الفصول الدراسية، يتكون وقت عمل املعلم يف فنلندا -رسيًا- من التدريس، 
والتحضري للصف، وساعتي يف األسبوع للتخطيط للواجبات املدرسية مع الزمالء، من منظور دويل، 
أقلاَّ للتعليم من نظرائهم يف العديد من الدول األخرى، على سبيل  خيصص املعلمون الفنلنديون وقتاً 
فنلندا أقل من 600 ساعة سنوياً، أي ما  املــدارس اإلعدادية األمنوذجية يف  املــدرس يف  يُعلِّم  املثال: 
الــواليــات املتحدة فيكرس املــدرس على  اليوم، إمــا يف  يعادل حــوايل أربعة دروس ذات 45 دقيقة يف 
املستوى نفسه حنو 1080 ساعة للتعليم خالل 180 يوماً مدرسياً أو أكثر، كما مبي يف الشكل )2( 
)OECD، 2008(، وهذا يعين أن معلمي املدارس املتوسطة يف الواليات املتحدة خيصصون حوايل 

ضعف الوقت للتدريس مقارنة مع نظرائهم يف فنلندا.

ومع ذلــك، هذا ال يعين أن املعلمي يف فنلندا يعملون بوقٍت أقــلاَّ مما هم عليه يف أي مكان 
داخــل  املــمــارســات  لتحسي  الفنلنديي  املعلمي  عمل  مــن  مهم  تطوعي  جــزء  تكريس  وجيـــري  آخـــر، 
الصف واملدرسة ككل، والعمل مع اجملتمع ألن املعلمي الفنلنديي يتحملون مسؤولية كبرية عن املناهج 
خارج  عملهم  جوانب  أهــم  ببعض  القيام  ويتم  التدريس،  طــرق  وحتسي  التجربة  عن  فضاًل  والتقييم، 

الدراسية. الفصول 

قضايا السياسات املستقبلية يف فنلندا:
عام  ويف  واملراجعة،  املستمر  التقييم  من خالل  املعلمي  إعــداد  وبرامج  مدارسها  فنلندا  حُتسُِّن 
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2007 حددت وزارة الرتبية والتعليم هذه القضايا املهمة ملناقشتها:

يف . 1 واملتقاعدين خيلق حتــديّــاً  السن  الكبار يف  أعــداد  زيــادة  إن  املتغرّي:  اجملتمع  ال��رد على 
الفنلندية استيعاب  الوقت نفسه جيب على املدارس  إعداد معلمي جدد للمستقبل، ويف 
الدولة  على  ويتحتم  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  املهاجرين  من  للطلبة  املتزايدة  األعــداد 
كذلك تغيري برامج إعداد املعلمي للتكيف مع إعداد املعلمي للعمل يف العامل االجتماعي 

املتغرّي. والثقايف 

واملعلمي . 2 املــدرســي  تعليم  يكون  أن  ينبغي  املعلمني:  جلميع  املنتظم  املهين  التطوير  تقدمي 
وتطويرهم مهنياً ضمن سلسلة متصلة وقوية، مع حثِّ املعلمي على التطوير املهين مدى احلياة، 
وينبغي أن يطلب من ذوي الشأن ضمان أن كل معلم حق الوصول إىل التنمية املهنية ذات الصلة.

تدريباً . 3 تــوفــر  أن  جامعة  على كــل  جيــب  جامعة:  لكل  املعلمني  تعليم  اسرتاتيجية  خلق 
املختلفة، وضمان  اجلامعة  بي وحدات  بالتنسيق  اسرتاتيجية شاملة  متتلك  وأن  للمعلمي 
دور  تعزيز  على  بقوة  الرتكيز  أيضا  االسرتاتيجيات  هلــذه  وينبغي  املــؤســســات،  عــرب  التنقل 

اجلامعة يف توفري التدريب أثناء اخلدمة والتطوير املهين للمعلمي.
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من . 4 املعلمي  إعــداد  حــول  البحوث  تعزيز  ينبغي  املعلمني:  إع��داد  حول  البحوث  تعزيز 
البحوث يف جمال  إجــراء  يتضمن  وأن  للبحوث  تنسيقاً  وأكثر  أفضل  قومي  برنامج  خالل 

تعليم املعلمي بنحٍو فعال.

دروس من النجاح الفنلندي:
فنلندا، ومع ذلك يالحظ معظم  املتمّيز يف  التعليمي   ال ميكن لشيء واحــد أن يفسر األداء 
احملللي أن املعلمي املمتازين يؤدون دوراً حاساً، ومن بي املمارسات الناجحة اليت ميكن أن نأخذها 

من فنلندا هي:

الذين •  املعلمي  إعــداد  العلمي يف  البحث  قائمة على  إعــداد معلمي صارمة  برامج  تطوير 
هبم،  اخلاصة  البحوث  إجــراء  على  والقدرة  التعليم،  ونظريات  التدريس،  طرق  سيتعلمون 

وتشمل الربامج أيضا االستفادة من خربات املدرسي القدامى.

املهين، واعطاؤهم رواتب عادلة ومعقولة، •  املعلمي، والتطوير  لتأهيل  الكبري  املايل  الدعم   
وتوفري الظروف الداعمة للعمل.

 إنشاء مهنة حمرتمة للمدرسي من خالهلا إعطائهم سلطة كبرية واستقاللية، مبا يف ذلك • 
املسؤولية عن تصميم املناهج وتقييم الطالب، الذي يضمن مشاركتهم يف التحليل املستمر 

وصقل ممارساهتم.

إن قدرة املعلمي على التدريس يف الفصول الدراسية والعمل بنحٍو تعاوين يف اجملتمعات املهنية 
يتم بناؤه مبنهجية من خالل إعداد املعلمي أكادميياً، وفضاًل عن ذلك فإن أحد عوامل جذب الشباب 
القادرين على التدريس هو أن عمل املعلم مستقل وحمرتم، وليس جمرد تنفيذ فين للمعايري واالختبارات 
أثناء  السلطة يف  للحصول على  للحكم  أساسياً  يعد شرطاً  املعلمي وتأهبهم  إّن كفاءة  إذنْ  اخلارجية، 

العمل وهذا جيعل التدريس مهنة كرمية.
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