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عن املركز

عن المركز

بغداد.  الرئيس يف  مقرّه  رحبّي،  غرُي  مستقلٌّ،  مركز  والتخطيط  للدراسات  البيان  مركُز   
مهمته الرئيسة، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت 
أخرى،  قضايا  عن  فضاًل  عام،  بشكل  األوسط  الشرق  ومنطقة  خاٍص  بشكل  العراق  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 أن يكون مصدراً مهماً يف حتليل القضايا العراقية على   
حنو مستقّل، وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق واملنطقة، 
باإلضافة إىل أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي أيّاً كان موقُعه. 
البحثية والتعليمية، ومنظمات اجملتمع املدين، والدوائر احلكومية، من  ويتوّخى تقوية قدرات املؤسسات 

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 املسامهة بتحليالت عميقة ومستقلة 
تعتمد بشكل 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 اإلسرتاتيجية 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.

اهتمامات مركز البيان للشؤون التالية

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(.

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

جمال الرتبية والتعليم: ويشمل ) التوظيف، املناهج الدراسية، األبنية املدرسية، اجلامعات، • 
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 وفق منهجية علمية خلصت إىل 
نتائج سليمة بعد ان ترّست مقدمات أفصحت عن سالمة بنيتها التخطيطية وأهدافها الواضحة.

     إن املركز يظّن ظناً يكاد يصل اىل اليقي أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي حقه يف 
معانقة أيادي القراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست قصرية حبكم الزمن، مما 
يؤدي اىل اعادة الصحبة بي الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا يشكل تالمحاً بينهما سواًء أكان 
ذلك يف اعادة قراءة بعض الصفحات أم يف اضافة هوامش على بعض املتون، أم يف مراجعة 
االصول دون ارهاق، وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسي ) وخرُي جليًس يف الزمان كتاب( حكمة 

دالة على أمهية هذه الرفقة.    

 

مركز البيان للدراسات والتخطيط





درا�صـــات مرتجمة

للعراق الكونفيدرالية  هندسة 

13مشس اخلان - شريكو كريمانج 

درجة حتديد خصائص واسباب ملوحة الرتبة يف وسط  وجنوب العراق واسرتاتيجيات االستصالح املمكنة

39  اسعد سروار قريشي و عدنان الفلحي
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دراسات مرتمجة

2015/ 11/ 25

امللخص
ارتفاع مناسيب  الصحي إىل  للصرف  الرديئة وع��دم وج��ود منشأت  ال��ري  سامهت ممارسات 
ال��ع��راق. وق��د جردت  املروية يف وس��ط وجنوب  الرتبة يف املساحات  املياه اجلوفية مما أدى إىل متلح 
مشاكل امللوحة إمكانية اإلنتاج ملا نسبته 70 ٪ من إمجايل املساحة املروية يف العراق مع اختفاء ما 
يصل إىل 30 ٪ متاما من اإلنتاج. هدد هذا الوضع استدامة الزراعة املروية اليت تنتج أكثر من 70 
٪ من إمجايل إنتاج احلبوب يف العراق. وقد ركزت معظم جهود االستصالح يف املاضي على تركيب 
املفرط، واإلدارة  الرشح  أنظمة الصرف السطحي. و قد استخدمت اساليب اإلدارة األخرى مثل 
الرتبة،  هذه  إنتاجية  لزيادة  حم��دود  نطاق  على  أيضا  الكيميائية  والتعديالت  احملاصيل  على  القائمة 
التزايد. لذلك هناك حاجة ملحة لوضع  لكن النجاح كان حمدودا و استمرت مشاكل امللوحة يف 
اسرتاتيجية وطنية إلعادة تأهيل هذه الرتبة. وينبغي أن تشمل هذه االسرتاتيجية إنشاء شبكة رصد 
فعالة لتسجيل التغريات املكانية والزمانية يف ملوحة الرتبة ونوعية املياه. وينبغي إيالء اولوية إلعادة 
اليت  املناطق  يف  ج��دي��دة  ص��رف صحي  ونصب شبكات  احلالية  الصحي  ال��ص��رف  تأهيل شبكات 
حتتاجها. ان إشراك اجملتمعات يف التخطيط هلذه املشاريع امر ضروري لتشغيل وصيانة هذه املشاريع 

بشكل مستدامة وفعال.

الكلمات الرئيسة: ملوحة الرتبة، شبكات الصرف الصحي، املياه اجلوفية، العراق، إدارة الري.

درجة تحديد خصائص واسباب ملوحة التربة في وسط  
وجنوب العراق واستراتيجيات االستصالح الممكنة

 اسعد سروار قريشي و عدنان عبد اهلل الفالحي *

* اسعد سروار قريشي - ادارة املياه- متخصص يف الري، املركز الدويل للزراعة امللحية )ICBA( ديب-االمارات العربية املتحدة.
 * عدنان الفالحي - باحث اقدم - اهليئة العامة للبحوث الزراعية )SBAR(، بغداد، العراق.
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1.مقدمة
املساحة الكلية لألراضي العراقية هي 438.320 كيلومرت مربع، وتتألف من السهل الطمي   
لبالد ما بي النهرين - األراضي الواقعة بي هنري دجلة والفرات )منظمة االغذية والزراعة، 2012 
(. وحييط هبذا السهل جبال يف الشمال والشرق تصل اىل ارتفاع 3550 مرت فوق مستوى سطح 
م��ن مساحة األراض��ي    % 40 م��ن  ال��يت متثل أكثر  اجل��ن��وب وال��غ��رب،  البحر، ومناطق صحراوية يف 
)الشكل 1(. أكثر من 90 % من البالد هي مساحات قاحلة وشبه قاحلة. الصيف جاف مع 
درجات حرارة تصل إىل 53 درجة مئوية. الشتاء بارد اىل معتدل ، وتصل درجة احلرارة خالل النهار 
الصقيع.  2 درجة مئوية مع احتمال سقوط  لياًل لتصل إىل  16 درجة مئوية وتنخفض  اىل حوايل 
الشمال  1200 ملم يف  ي��رتاوح من  250 ملم ولكنه  أق��ل من  السنوي هو  معدل هطول األمطار 

الشرقي إىل أقل من 100 ملم يف اجلنوب )عباس، 2010(.

34 مليون هكتار )78 ٪(  45 مليون هكتار، منها  للعراق هي   إمجايل املساحة اجلغرافية 
ليست صاحلة للزراعة يف ظل الظروف الراهنة. ووفقاً لتقديرات منظمة األغذية والزراعة، يبلغ جمموع 
املساحة املزروعة يف العراق 6 ماليي هكتار )منظمة األغذية والزراعة، 2012 ( منها 50 يف املئة 
يف مشال العراق تعتمد على مياه األمطار يف حي أن الباقي هي مروية. وتستخدم على نطاق واسع 

طرق الري السطحي يف ري احملاصيل. جمموع سحب املياه

تليها 15  واملاشية  للري  78 % يستخدم  منها  66 كم مكعب،  2000 كان  خالل عام 
٪ للصناعة و 7 %  لألغراض املنزلية )منظمة األغذية والزراعة، 2002(. إنتاجية األراضي املروية 
منخفضة جداً ويقدر إنتاج حماصيل القمح والشعري والذرة 2100، 1900 و 3159 كغ هكتار1-، 

على التوايل )منظمة األغذية والزراعة، 2012(.
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الشكل 1: خارطة العراق مع املساحات املروية بي هنري دجلة والفرات

يعترب وجود املياه اجلوفية الضحلة واملياه املاحلة واحدا من األسباب الرئيسية لزيادة مشاكل 
ملوحة الرتبة يف هذه املناطق )بيتمان وآخ��رون،2004(. وقد سامهت ظروف الري املفرط و البزل 
السيئ يف املساحات املروية من العراق يف ارتفاع مناسيب املياه اجلوفية مما ادى إىل تدهور األراضي 
اجلوفية  املياه  ارتفاع  يتسبب  األخ��رية،  للتقديرات  ووفقا   .)2013 وآخ��رون،  )قريشي  امللوحة  بفعل 
للتنمية  االمريكية  )الوكالة  املزروعة سنويا  األراض��ي  املئة من  5 يف  الرتبة يف تضرر  ومشاكل ملوحة 
الدولية، 2004(. وقد جردت مشاكل امللوحة إمكانية اإلنتاج ملا نسبته 70 ٪ من إمجايل املساحة 
املروية يف العراق مع ما يصل إىل 30 ٪ قد اختفت متاما من اإلنتاج )Abrol وآخرون، 1988، 
ومنظمة االغذية والزراعة، 2012(. وقد هدد هذا الوضع استدامة الزراعة املروية اليت تنتج أكثر من 
70 ٪ من إمجايل إنتاج احلبوب يف العراق )Schoup وآخ��رون، 2005(. ملوحة الرتبة هي أكثر 

انتشارا يف املناطق الوسطى واجلنوبية من البالد.

على الرغم من املخاطر الكبرية لتملح الرتبة، ال توجد قاعدة بيانات شاملة لتحديد احلجم   
احلقيقي وخصائص األراضي واملوارد املائية املعرضة للملوحة يف العراق. ومن أجل وضع اسرتاتيجيات 
األساليب  ح��ول  امل��ت��وف��رة  للمعلومات  متعمقة  مبراجعة  القيام  منه  مفر  ال  أم��ر  فإنه  للتطبيق،  قابلة 

دراسات مرتمجة
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املستخدمة حىت اآلن إلدارة وحتسي الرتبة واملوارد املائية املعرضة للملوحة. وهذه املعلومات ضرورية 
التقرير معلومات حول درجة  أيضا لوضع توصيات للبحوث املستقبلية يف هذا اجملال. وجيمع هذا 
وخصائص وانعكاسات األراضي واملوارد املائية املعرضة للملوحة يف إيران. باإلضافة اىل ذلك، يقيم 
التقرير املمارسات اإلدارية املستخدمة للرتبة املتضررة بامللوحة وإمكانيتها ألنظمة إنتاج احملاصيل يف 

املنظور. املستقبل 

1. أسباب متلح الرتبة يف العراق
الري املكثف، وارتفاع منسوب املياه اجلوفية وما يرتتب على ذلك من متلح الرتبة هي مشاكل 
طويلة األجل ملناطق وسط وجنوب العراق. ويعزى نشوء ملوحة الرتبة يف العراق اىل حمتوى امللح يف 
حمتويات مياه الري وامللح للمياه اجلوفية. تزداد ملوحة هنر دجلة من m-1 dS 0.44  يف احلدود 
الرتكية - العراقية إىل أكثر من m-1 dS 3.0  يف حمافظة العمارة )جنوب العراق(، ومن 1.0 - 
m-1 dS 1.3  لنهر الفرات يف احلدود السورية -العراقية إىل m-1 dS 4 . 6 - 2 .5  )وآخرون، 

2014( يف الوقت الذي يصل إىل شط العرب. 

النهر  بغداد ان ملوحة  املياه يف هنر دجلة يف مدينة  التارخيية اخلاصة مبلوحة  البيانات  تظهر 
  m-1 dS  1.15 واليت زادت إىل )Buringh، 1960( 1960 يف عام  m-1 dS 0.63 كانت
حبلول 2011  )قريشي وآخ��رون، 2013(. ان ارتفاع مناسيب املياه اجلوفية يف املساحات املروية 
هي نتيجة خلسائر التسرب العالية من القنوات واحلقول املروية. ان سبب الرتاكم الكبري للملح هو 
تبخر الرتبة الناجم عن املناخ اجلاف. ان املصادر الرئيسية لألمالح يف الرتبة العراقية هي كما يلي:

الرتبة العراقية غنية يف املواد األم اليت حتدث بشكل طبيعي مثل احلجر اجلريي واحلجر الرملي، 
التكتالت، والبازلت واالنديسايت )Al-Layla, 1978(. ومل يكن البزل كجزء من تطوير الري 
بينما  باالرتفاع  اجلوفية  املياه  منسوب  يستمر  لذلك،  ونتيجة  العراق.  املقدمة  يف  اخلدمات  ضمن 
املياه اجلوفية من  يتفاوت عمق منسوب  العراق،  التدهور. يف وسط  املياه اجلوفية يف  تستمر نوعية 
150  اىل 200 سم بينما تتفاوت نوعية املياه اجلوفية من8.0 اىل m-1 dS  12.0. يف جنوب 
العراق، يتفاوت عمق منسوب املياه اجلوفية من 100 اىل 200 سم يف حي أن ملوحة املياه اجلوفية 
مرتفعة للغاية )<  dS  m-1  30(.  . ويعزى وجود األمالح يف باطن األرض جزئيا إىل ارتفاع 

ملوحة املياه اجلوفية )القريشي وآخرون، 2013(.
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س��امه��ت زي���ادة م��ل��وح��ة م��ي��اه ال��ن��ه��ر م��ع م���رور ال��وق��ت يف م��ل��وح��ة ال��رتب��ة يف امل��س��اح��ات امل��روي��ة 
يف  واحل��ض��ري��ة  الصناعية  النفايات  م��ن  التخلص  نتيجة  التيار  ملوحة  يف  ال��زي��ادة  كانت  ال��ع��راق.  يف 
املسطحات املائية )وو وآخرون، 2013(. اما يف املناطق الساحلية، فقد أدى تسرب مياه البحر اىل 
األراضي املروية إىل تفاقم مشاكل امللوحة. ان مسامهة مياه البحر يف ملوحة الرتبة هي أكثر انتشاراً 

يف املناطق اجلنوبية من العراق.

ان قلة سقوط األمطار والتبخر العايل نتيجة لظروف مناخية حارة وجافة متطرفة مها سبب 
رئيسي آخر مللوحة الرتبة يف هذه األجزاء من البالد. حدث معظم التملح الذي سببه اإلنسان يف 
ظروف طبوغرافية فريدة ألحواض مغلقة او شبه مغلقة ما بي اجلبال، حيث كانت ممارسات الري 
معتمدة لقرون عديدة. وتشمل العوامل اليت سامهت يف حدوث التملح الثانوي )1( استخدام املياه 
املاحلة يف الري دون اللجوء اىل ممارسات إدارية كافية يف مناطق تعاين من ندرة شديدة للمياه ، )2( 
املروية.  الزراعة  الناجتة عن  املاحلة  الصرف  مياه  للتخلص من  بزل غري كافية وغري مالئمة  منشأت 
وقد مت تشييد معظم مشاريع البزل قبل 40 - 50 عاما و نظرا للتقادم وضعف الصيانة، مت التخلي 
عن معظمها أو اهنا اصبحت خارج اخلدمة. هذا الوضع جيعل قضايا امللوحة أكثر حراجة )قريشي 

وآخرون، 2013(.

رغ��م النقص يف امل��ي��اه، ف��ان ال��ري امل��ف��رط ه��و مم��ارس��ة شائعة يف ال��ع��راق خصوصاً يف املناطق 
اليت ال تتم فيها عمليات بزل او اهنا تتم على حنو حمدود مما يؤدي ذلك اىل ارتفاع مناسيب املياه 
اجلوفية وحدوث مشاكل التغدق. ان طريقة الري بالغمر االحواض شائعة االستخدام يف الري، و 
الري على  للمياه لري احملاصيل وعادة ما تستند كميات مياه  الفعلية  املزارعون دوما احلاجة  جيهل 
اخل،  النبات  اوراق  تيبس  او  الرتبة  جفاف  مثال  يشاهدوهنا  ال��يت  النبات  ظ��روف  او  احمللية  جتربتهم 
)عباس، 2010(. ان الرعي املفرط يف املراعي مما يؤدي ذلك اىل انكشاف الرتبة وهو خطر كبري 

امللوحة.  يسبب 

 

2.درجة الرتبة املتضررة بامللوحة يف العراق
على  ومتناثرة  حم��دودة  العراق  يف  بامللوحة  املتضررة  الرتبة  درج��ة وخصائص  ح��ول  املعلومات 
نطاق واسع. ومع ذلك، ال توفر األدبيات احملدودة املتاحة نظرة ثاقبة حول مدى وخصائص الرتبة 
 Buringh, 1960; Dieleman, 1963; AlTaie, 1970; Al-Layla,( بامللوحة  املتأثرة 
 1978; )Al- Hassani, 1984; Al-Jaboory, 1987; Al-Zubaidi, 1992; FAO,

دراسات مرتمجة
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   .)2012; Wu et al., 2014

 أجري مسح مفصل وواسع للرتبة يف العراق من الفرتة 1955 - 1958 ) برينغ، 1960(،. 
وتكشف نتائج هذه الدراسة عن أن مجيع انواع الرتبة ماحلة، ومعظمه شديد امللوحة وان مساحات 
كبرية هي خارج نطاق اإلنتاج. وتشري تقديرات املسح اىل أنه حىت إذا كان من املمكن ترشيح مجيع 
األمالح من األمتار العلوية القليلة من الرتبة، فان 20 يف املئة من تربة سهول بالد ما بي النهرين 
أراض��ي  املئة ستكون  40 يف  و  االن��ت��اج،  متوسطة  املئة ستكون  40 يف  و  للغاية،  انتاجية  ستكون 

هامشية.

يف وق����ت الح����ق، اظ���ه���ر ج����رد مل��ل��وح��ة ال���رتب���ة يف م��ش��اري��ع خم���ت���ارة مت ن���ش���ره يف ع����ام 1963 
 8 الثالثة يف مشال بغداد هي أعلى من  العالية لرتبة املشاريع  )Dieleman، 1977( أن امللوحة 
m-1 dS    يف 35- 50 ٪ من املساحة، وأعلى من m-1 dS 16   يف 15 - 25 ٪ من املساحة. 
وتظهر املشاريع يف جنوب بغداد أن ملوحة الرتبة يف أكثر من 80 يف املئة من مساحة املشروع هي 
  m-1 dS 16 بينما امللوحة 60 يف املئة من مساحة املشروع هي اكثر من ،  m-1 dS 8 أكرب من
تتأثر مبلوحة  املزروعة  املساحة  املئة من  30 يف  20 إىل  أن ح��وايل  السبعينات  تقديرات  . تكشف 
خمتلف املستويات واليت أسفرت عن ختفيضات يف انتاج الغالت وصلت 20 اىل 50 يف املئة يف هذه 

 .)Al-Layla, 1978( الرتبة

يف وقت قريب، اعدت منظمة االغذية والزراعة )2012( خارطة مللوحة الرتبة للعراق واليت 
تظهر درجة ملوحة الرتبة)الشكل 2(.

حيث ان:

 •m-1 dS 15 - 4 يشري اىل ان مستويات ملوحة الرتبة كانت S1

 •m-1 dS 15 يشري اىل ان درجة الرتبة كانت اكرب من S2

R1 يشري اىل ان ملوحة الرتبة كانت تزداد بنسبة m-1 dS1  3 - 2   سنويًا• 

R2 يشري اىل ان ملوحة الرتبة كانت تزداد بنسبة m-1 dS  5 - 3   سنويا• 
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االغذية  )منظمة  ال��راف��دي��ن  وادي  لسهل  للرتبة  احل��ايل  وامل��ع��دل  التدهور  معدل   .2 الشكل   
والزراعة، 2012(

أحناء  ومتزايدة يف مجيع  النطاق  واسعة  الرتبة كانت  ملوحة  ان  التارخيية  املسوح  ه��ذه  تظهر 
سهل وادي الرافدين. قدر Abrol وآخ��رون )1988( أن مساحة األراض��ى املتضررة باألمالح يف 
70 يف املئة من  60 إىل  6.7 مليون هكتار، واليت تشكل  مستويات خمتلفة يف العراق هي حوايل 
السهل الرسويب. وعلى الرغم من إدخال شبكات البزل ملراقبة ملوحة الرتبة، كان الوضع املقدر يف 
عام 2002 هو أن 4 يف املائة من املساحات املروية كانت شديدة امللوحة، 50 ٪ بدرجة متوسطة 
من امللوحة و 20 يف املئة قليلة امللوحة. وهذا يعين أن ما جمموعه 74 ٪ من األراضي املروية تعاين من 
امللوحة عند مستويات خمتلفة. ويرجع املستوى العايل املستمر مللوحة الرتبة إىل تدهور البنية التحتية 
للبزل والري. استصلحت جهود مكافحة امللوحة حىت اآلن فقط 1.025 مليون هكتار )جلنة قطاع 
الزراعة  و املوارد املائية، 2009(. تؤكد آخر أعمال وو وآخرون. )2014( ايضا النتائج السابقة 

وتبي أن أكثر من 60 يف املئة من الرتبة يف العراق هي ماحلة بدرجات متفاوتة.

1.خصائص الرتبة املتضررة بامللوحة يف العراق
ت��ع��ود م��ع��ظ��م ال��رتب��ة يف ال���ع���راق إىل ع��ص��ر ال��ط��ب��ق��ات ال��غ��ري��ن��ي��ة اهل��ول��وس��ي��ن��ي��ة وع����ادة م��ا ت��ك��ون 
torrifluvents مع نظام درجة حرارة الرتبة شديدة احلرارة ومعادن خمتلطة )كلسية( )برينغ،1960(. 
ختتلف خصائص الرتبة يف االجتاه الرأسي واألفقي وخاصة يف الرتسبات النهرية. هلذا السبب، فان 

دراسات مرتمجة
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ظهور طبقات الرتبة املاحلة امر شاذ. والرتبة القلوية املاحلة )-( شائعة جدا يف العراق. بشكل عام، 
جتاوزت نسبة امتصاص الصوديوم 15 يف املئة. وعلى الرغم من أن الرقم اهليدروجيين لعجينة الرتبة 
ويقدر  متاما.  شائعة  هي   50 تتجاوز  ال��يت  للتبادل  القابلة  الصوديوم  نسب  ف��ان   ،8.5 تتجاوز  ال 
متوسط نسبة الصوديوم القابلة للتبادل جلميع أنواع الرتبة املاحلة أن يكون يف مكان حبوايل 20 و 

.)Dieleman، 1963( 25

ان مقاومة الرتبة العراقية لزيادة الصوديوم عالية جدا بسبب وجود كمية عالية من الكالسيوم 
الكالسيوم  )كاربونات  الكالسيت  إىل  باإلضافة  الري  مياه  والتبادل يف  للذوبان  القابلة  واملغنيسيوم 

البلورية( واجلبس يف الرتبة )الزبيدي، 1992(.

الصوديوم وكلوريد  العراق هي كلوريد  املاحلة يف  الرتبة  امل��وج��ودة يف  األكثر شيوعا  األم��الح 
ال��ك��ال��س��ي��وم، ك��ل��وري��د امل��غ��ن��ي��س��ي��وم، ك��ل��وري��د ال��ب��وت��اس��ي��وم واجل��ب��س، وك��ربي��ت��ات ال��ص��ودي��وم، وك��ربي��ت��ات 
املغنيسيوم. وقد يعزى وجود نرتات الصوديوم واملغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم يف الرتبة املاحلة اىل 
البقولية شائعة أيضا  العمليات البكرتيولوجية للنرتجة )Al-Layla, 1978(. . والنباتات العشبية 

يف الرتبة العراقية وتركيزات النيرتات هي أكثر أمهية يف الرتبة غري املزروعة.

التسميات احمللية للرتبة املاحلة يف العراق هي الشورة والسبخة. وتربة الشورى هي أكثر شيوعا 
يف جنوب العراق وتكون يف كثري من األحيان ذات قشرة بيضاء )احلسين، 1984(. الرتبة السبخة 
موجودة على نطاق اوسع يف وسط العراق )برينغ، 1960، واجلبوري 1987( وتتميز باللون البين 
الداكن و احتوائها علًى نسبة عالية من األمالح الذائبة وحتدث يف أمناط غري منتظمة بشكل عام يف 
الرتبة الطمية أو الطفالية الرملية يف املساحات اليت يتالمس فيها السطح مع املياه اجلوفية من خالل 
االرتفاع الشعري على األقل خالل اجلزء األكرب من السنة. وهذه الرتبة شائعة يف الرتسبات الطمية 

على طول قنوات الري واخلنادق القدمية واحلالية.

مجع اجلبوري )1987( عينات من الرتبة من أعماق خمتلفة من وسط العراق. وكشفت النتائج 
أن التوصيل الكهربائي ملستخلص عجينة الرتبة املشبعة يف الرتبة غري املزروعة مرتفع للغاية يف أعلى 
20 سم من الرتبة رمبا بسبب منسوب املياه اجلوفية املاحلة الضحلة وظروف درجات حرارة السطح 
املياه  من  املتسارع  الشعري  االرتفاع  السطح من خالل  إىل  األم��الح  للمنطقة. تصعد  العالية جدا 
اجلوفية املاحلة. يف املساحة املشمولة بشبكة البزل، تكون مستويات امللوحة منخفضة نسبيا ولكنها 

تبقى غري صاحلة للزراعة االنتاجية.
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جدول 1. ملوحة الرتبة يف تربة غري ماحلة وماحلة ومزروعة يف منطقة هنر الفرات.

)cm( العمق

التربة المزروعة

ECe

dSm -1

)cm( العمق

التربة المالحة القلوية

ECe

dS m -1

)cm( العمق

التربة المالحة

ECe

dS m -1

30 - 03.1020 - 040.1140 - 019.57

60 - 302.6040 - 2019.6160 - 4013.00

95 - 602.8075 - 4013.0080 - 6014.61

120 - 953.8090 - 757.59100 - 8011.82

140 - 1204.40--100 - 2013.10

 GW- 14010.96 GW- 9040.80 GW- 20017.90

Source : Al-Jeboory, 1987

  يف دراسة أجريت مؤخرا، وجد ان نسيج الرتبة هلذه الرتب أن هو طمي طيين يصل إىل عمق 
90 سم. وتراوحت مستويات ملوحة الرتبة الرتبة احلالية بي 2.0 اىل m-1 dS   8.0  ويبي 
اجلدول )2(  ملوحة الرتبة وقيم pH هلذه االنواع من الرتبة )الفالحي وقريشي، 2012(. 

ال��ري.  مياه  لزيادة ملوحة  نتيجة  أيضا  الفرات هو  الرتبة يف منطقة هنر  ان وج��ود ملوحة يف 
وتتضائل نوعية هذا املصدر كلما تدفق باجتاه اجلنوب )شط العرب(. زادت ملوحة هنر الفرات من 
m-1 dS 0.63  يف عام 1960) برينغ، 1960(. إىل m-1 dS 1.56 يف عام 2011 )قريشي 
وآخ��رون، 2013(. اضاف الري الذي حيتوي على ملوحة متزايدة للمياه كمية كبرية من األمالح 
السائلة  والنفايات  الصحي  الصرف  من  املائية  املسطحات  حلماية  احلاجة  يستدعي  مما  الرتبة،  يف 

الصناعية األخرى.

 جدول 2. اخلواص الفيزيائية والكيميائية للرتبة  من منطقة هنر الفرات
رقم 
الموقع

العمق

Cm

نسيج 
التربة

ECeتحليل حجم المادة

m-1 dS 

pH
الطين )%(الغرين الطمي )%(الرمل )%(

115 - 0SiCL9.061.030.07.037.68
30 - 15SiCL8.062.829.28.107.69
60 - 30SiCL5.066.428.64.007.81
90 - 60SiCL11.066.023.07.47.73

دراسات مرتمجة
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215 - 0SiCL11.062.027.08.087.51
30 - 15SiCL12.466.021.65.507.71

60 - 30SiCL5.064.031.06.007.71
90 - 60SiCL10.863.026.28.007.70

315 - 0SiCL9.860.030.24.47.71
30  - 15SiCL12.865.421.82.507.86
60 - 30SiCL8.561.230.32.507.82
90 - 60SL62.836.40.82.007.96

األمي��ن من هنر  اجلانب  الواقعة على  املناطق  امللوحة يف  نسبة  أن   )2010( أظهرت عباس   
العذبة  املتسلربة  املياه  توافر  أن  حقيقة  إىل  ذل��ك  ويرجع  دجلة.  هنر  عن  ابتعدنا  ت��زداد كلما  دجلة 
يتناقص كلما ابتعدنا عن النهر. يظهر اجلدوالن 3 و 4 اخلواص الفيزيائية والكيميائية لسطح الرتبة 
النموذجي الذي يقع يف املنطقة )عباس، 2010(. تظهر البيانات وجود منخفض جدا للجبس يف 
الرتبة من كال املوقعي. و املنطقة الواقعة بعيدا عن هنر دجلة ليست مناسبة إلنتاج احملاصيل بسبب 

العالية. مستويات امللوحة 

 Abbas,( الفيزيائية والكيميائية ملقطع افقي من تربة قريبة عن هنر دجلة 3. اخلواص  جدول رقم 
.)2010
العمق

cm

نسيج 
التربة

 ( ECتحليل حجم المادة
m-1 dS)

CaCO3

%

الجبس

%
الغرين الطمي الرمل )%(

)%)
الطين )%(

15 - 0SiL16.460.523.03.527.22.5
30 - 15SiL5.060.233.04.325.41.8
60 - 30SiL17.461.121.55.227.4Nil
90 - 60SiC1557.041.56.724.03.6

 Abbas,( جدول رقم 4. اخلواص الفيزيائية والكيميائية ملقطع افقي من تربة بعيدة عن هنر دجلة
.)2010

العمق

cm

 ( ECتحليل حجم المادةنسيج التربة
m-1 dS)

CaCO3

%

الجبس

%
الطين )%(الغرين الطمي )%(الرمل )%(

15 - 0SiCL7.964.128.07520.516.2
30 - 15SiC5.853.740.55025.82.0
60 - 30SiC1.04.257.05726.70.2
90 - 60SiC6.041.548.53027.71.70
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تظهر البيانات اليت مت مجعها عباس )2010( من 10 سطوح تربة يف منطقة هنر دجلة أن 
معدالت التسرب والتوصيل اهليدروليكي جلميع سطوح الرتبة تقريبا هي معتدلة إىل بطيئة )اجلدول 
البطيئ، تستمر  ال��رش��ح  ال��رتب��ة. وبسبب  ذل��ك إىل وج��ود حمتويات ط��ي عالية يف  5( و رمب��ا يرجع 

األمالح بالرتاكم يف املقطع الرتايب مما يؤدي إىل ارتفاع مستويات امللوحة يف املنطقة.

اجلدول 5. معدالت التسرب والتوصيل اهليدروليكي لعشرة ترب سطحية من هنر دجلة
المقطع 

االفقي من 
التربة رقم

معدل التسرب

)cm/hr)
نسيج التربةدرجة التسرب

الهيدروليكي التوصيل 

)m d-1) 
درجة التوصيل الهيدروليكي

معتدلةSiL1.54معتدلة الى بطيئة10.87

معتدلةSiC2.08معتدلة23.35

معتدلةSiCL   1.04          بطيئة جدا30.05

معتدلةSiL0.70بطيئة40.36

معتدلةSiC1.23بطيئة50.22

معتدلةSiCL0.54         بطيئة جدا60.09

معتدلةSiL1.78           معتدلة76.00

معتدلةSCL1.44سريعة824.00

سريعةSiCL4.20 معتدلة الى بطيئة91.70

معتدلةSiC0.51بطيئة100.21

 مجع الفالحي وقريشي )2012( عينات من الرتبة من أعماق 0 - 15، 15 - 30، 30 - 
60 و60 - 90 من مساحات مستصلحة، و غري مستصلحة وشبه مستصلحة على طول مساحة 
هنر دجلة. وقد مت حتليل هذه العينات لتحديد انسجة الرتبة و  مستويات امللوحة والنتائج مبينة يف 
اجلدول 6. ونظرا لعدم وجود قنوات تصريف يف احلقول وعدم تشغيل قنوات التصريف الرئيسية يف 
املساحة شبه املستصلحة، فان امللوحة يف ازدياد، وقد جتاوزت امللوحة يف املساحة غري املستصلحة.
وكذلك فان املساحة شبه املستصلحة مزروعة على نطاق واسع، وميكن ان تكون إضافة األمالح 

من مياه الري أيضا سببا لزيادة امللوحة يف هذه املساحة .

دراسات مرتمجة
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وغ��ري  املستصلحة  املستصلحة وش��ب��ه  ل��ل��م��س��اح��ات  وال��ك��ي��م��ي��اوي��ة  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة  اخل����واص   .6 اجل����دول   
املستصلحة يف جنوب العراق

رقم 
الموقع

العمق

Cm

ECeتحليل حجم المادةنسيج التربة

)dSm-1)

pH

الغرين الطمي الرمل )%(
)%)

الطين )%(

المساحة شبه 
المستصلحة

15 - 0SiL20.361.617.637.807.68

30 - 15SiL20.361.617.624.947.75

60 - 30SiCL      10.851.637.633.447.59

90 - 60SiC9.248.442.424.627.73

المساحة 
المستصلحة

15 - 0Clay4.839.655.69.307.85

30 - 15Clay8.835.655.69.607.85

60 - 30SiC4.842.053.211.067.68

90 - 60SiC6.440.053.69.327.85

المساحة غير 
المستصلحة

15 - 0Clay12.437.250.410.567.71

30 - 15Clay20.831.647.612.947.58

60 - 30Clay38.815.645.616.447.82

90 - 60SiCL     16.852.836.015.807.96
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5. اخليارات املمكنة الستصالح الرتبة املتضررة بامللوحة يف العراق
 اجلهود السابقة الستصالح االراضي املاحلة                               

ان مشاكل ادارة الري والبزل يف العراق معقدة وال يوجد هلا حل مباشر. وهناك مساحات 
شاسعة من االراضي املروية يف املناطق اجلنوبية والوسطى من العراق تعاين من التملح والتغدق مما 
املساحات االخ��رى  العديد من  اخ��رى هناك  انتاج احملاصيل. وم��ن جهة  ذل��ك اىل اخنفاض  ي��ؤدي 
مهددة بالتملح يف املستقبل القريب. وقد بذلت العديد من جهود االستصالح من خالل ادخال 
قنوات  من  والتدفق  حقلية.  تصريف  قنوات  اي  تقدمي  ب��دون  الرئيسية  السطحية  التصريف  قنوات 
املياه  نوعية  إىل حد كبري  ت��ده��ورت  و  وال��ف��رات  هن��ري دجلة  الرئيسية تصب معظمها يف  التصريف 
السطحية هلما وساهم هذا الصبوب يف ملوحة الرتبة. مت تركيب اغلب شبكات الصرف الصحي منذ 
40 - 50 عاما. وتسبب اإلمهال املستمر، وسوء الصيانة واحلرب خالل السنوات العشر املاضية يف 
عدم تشغيل معظم هذه األنظمة. ونتيجة لذلك، بدا متلح الرتبة يف االزدياد و اصبح األمن الغذائي 

للشعب العراقي مهددا بشكل خطري.

املياه اجلوفية. ففي وسط  العراق مباشرة بعمق ونوعية  الرتبة يف وسط وجنوب  ويرتبط متلح 
200 سم خ��الل أشهر خمتلفة من  100 إىل  ي��رتاوح من  املياه اجلوفية  ف��ان عمق منسوب  ال��ع��راق، 
السنة. ويف جنوب العراق، يرتاوح منسوب املياه اجلوفية بي 45 سم يف شهر شباط و 200 سم 
يف شهر آب. وكانت ملوحة املياه اجلوفية يف الرتبة غري املستصلحة عالية للغاية وترتاوح بي 42.0 
m-1 dS 44.0  ، يف حي كانت املياه اجلوفية للرتبة شبه املستصلحة و املستصلحة متوسطة  و 
امللوحة ) رودس وآخرون 1992( وتراوحت بي m-1 dS 10.0 - 8.2  . وتراوحت ملوحة املياه 
اجلوفية يف سهل بالد ما بي النهرين املنخفض بي 10.000 اىل 60.000 جزء يف املليون )قريشي 
وآخرون، 2013(. يف العديد من املناطق قد يكون الرقم أعلى من ذلك بكثري، ليصل اىل 80,000 

جزء يف املليون.

وعلى الرغم من النقص يف املياه، هناك اجتاه عام لإلفراط يف الري بي املزارعي العراقيي.    
أن  ال��دراس��ات  1992(. وقد أظهرت  الزبيدي،   ( ال��ري منخفضة جدا  فان كفاءة  لذلك،  ونتيجة 
املمارسات الثقافية احملسنة مثال الدقة يف تسوية األراضي ، احلرث الصفري و طرق الزراعة السطحية 
او حبفر االخاديد ميكن ان توفر املياه بنسبة  تصل إىل 40 ٪ من دون التاثري على احملاصيل الزراعية 
ق��ري��ش��ي،2014( ، يف املساحات  2004؛  )س��روار وBastiaanssen، 2001؛ قريشي وآخ��رون، 
املروية، أدى غياب منشات الصرف الصحي اىل ارتفاع منسوب املياه اجلوفية يف السهول الغرينية 

دراسات مرتمجة
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وبذلك تتدفق كمية كبرية من األمالح اىل املساحة الرئيسية. ومما زاد من تعقيد مشكلة امللوحة هو 
الري عن طريق املضخات الذي ميارس على 25 يف املئة من املساحة الواقعة على طول ضفاف هنري 
دجلة والفرات )الفالحي وقريشي، 2012(. تارخييا، زادت ملوحة الرتبة من املناطق الشمالية اىل 

املناطق اجلنوبية من العراق.

الرئيسية إىل حد كبري يف زي��ادة ملوحة الرتبة و   وتسهم زي��ادة امللوحة يف اثني من األهن��ار 
الزيادة يف امللوحة يف هنر الفرات هي أعلى منها يف هنر دجلة. ويعتقد عموما أن الفرات حيصل على 
كمية كبرية من األمالح يف جمراه عرب األراضي السورية. وعالوة على ذلك، يتم تفريغ معظم مياه 
الصرف الصحي اىل هنر الفرات. وإىل حد كبري مت القيام باستصالح الرتبة املتأثرة بامللوحة يف العراق 

من خالل ختفيض منسوب املياه اجلوفية. 

وقبل نصب منظومات الصرف السطحي، متت السيطرة على ارتفاع مناسيب املياه اجلوفية 
 .)2013 )قريشي وآخ���رون،  امل��ف��رط  ال��ري  احملاصيل وتقييد عمليات  إدارة  م��ن خ��الل  ع��ام  بشكل 
ومع ذلك، ومع التطور الزراعي، أصبحت هذه املمارسة قدمية. وقد أدركت احلاجة لتصريف املياه 
كنشاط تكميلي إىل ال��ري ألول م��رة يف ال��رب��ع األول م��ن ال��ق��رن امل��اض��ي، ومت اج��راء اول حتقيق يف 
الصرف وامللوحة األوىل يف عام Al-Layla,1978( 1927(.ومع ذلك، مل يكن أبدا باالمكان أن 

يتحقق تركيب شبكات الصرف الصحي كجزء من مشاريع تطوير الري.

هناك جهود متناثرة إلعادة تأهيل الرتبة املتأثرة بامللوحة ولكن مل توجد ابدا خطة اسرتاتيجية 
شاملة لتعزيز إنتاجية هذه الرتبة. ويتم رصد التغريات املكانية والزمانية يف ملوحة الرتبة ونوعية املياه 
على نطاق مشروع معي والتوجد اي شبكة على نطاق البلد ملراقبة واسعة النطاق لتدهور األراضي 
واملياه مع مرور الوقت. ان ملوحة الرتبة املتزايدة ومشاكل تدهور نوعية املياه يف العراق تؤكدان على 
ضرورة وضع خطة اسرتاتيجية وطنية إلدارة موارد األراضي واملياه املعرضة للملوحة  يف البالد. ميكن 
ان تساعد  أحدث اساليب مراقبة امللوحة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد 
والقياس باستخدام األقمار الصناعية  كثريا يف هذا الصدد وهذه االساليب  تستخدم اآلن على 

نطاق واسع وأثبتت أهنا دقيقة، وأقل تكلفة و فعالة يف التغلب على مشاكل تقييد البيانات.

ال��ص��رف. وعلى اية  ال��ق��رن امل��اض��ي، مت تنفيذ ع��دد قليل م��ن مشاريع  ال��ث��اين م��ن  يف النصف 
حال، اقتصرت نظم الصرف هذه على حفر قنوات تصريف احملطات اجلامعة الرئيسية والثانوية ومل 
يتم ادخال قنوات تصريف حقلية. وقد مت ذلك أساسا بسبب القيود املالية. مت ضخ مياه الصرف 
من هذه القنوات وتفريغها يف األهنار. حيل هذا االسلوب هذه املشكلة جزئيا واستمر متلح الرتبة يف 
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الزيادة خاصة يف جمرى النهر. مت تنفيذ بعض مشاريع الصرف لكنها اصبحت خارج اخلدمة بسبب 
الرتسب الطمي واملواد اجلبسية يف أنابيب الصرف. اليوم، اصبحت معظم شبكات الصرف مرتوكة 
أو اهنا ال تعمل بسبب رداءة خدمات التشغيل والصيانة. مع مرور الوقت، يف العديد من املساحات 
املروية أخرى، ارتفعت مناسيب املياه اجلوفية بسبب املمارسات السيئة إلدارة الري. وهذه املساحات 
املياه اجلوفية حتت منطقة اجلذور  هي يف حاجة ماسة إىل شبكات صرف للحفاظ على منسوب 

للسيطرة على امللوحة ) الوكالة االمريكية للتنمية الدولية، 2004(.

توصيات لالدارة املستقبلية للرتبة املتضررة من امللوحة
االستثمارات كبرية احلجم  ان  يبدو  البالد، ال  احلالية يف  السياسية  اجلغرافية  الظروف  يف ظل هذه 
املستقبل  أنظمة صرف جديدة ممكنة يف  وتركيب  احلالية  الصحي  الصرف  تأهيل شبكات  إلع��ادة 
والغزول  األغ��ذي��ة  إنتاج  أج��ل  من  الوضع  ملواكبة  بديلة  اساليب  اعتماد  يتوجب  ول��ذل��ك،  القريب. 
ق��د تكون  ال��ع��راق،  بامللوحة يف  امل��ت��أث��رة  ل��رتب��ة  ب��االرت��ف��اع. ول���إلدارة املستقبلية  ل��ع��دد السكان االخ��ذ 

التالية مفيدة: االسرتاتيجيات 

تقدمي برنامج شامل للرصد
على الرغم من التملح الواسعة النطاق لألراضي واملوارد املائية يف العراق، مل يتم اجراء دراسة 
شاملة لتقييم درجة امللوحة اليت يسببها الري، اما شبكة الرصد لتسجيل التغريات املكانية والزمانية 
يف ملوحة الرتبة فغري موجودة تقريبا. ونتيجة لذلك، فان حتديد خصائص الرتبة املتضررة من امللوحة 
يف أجزاء خمتلفة من البالد غري ممكن )قادر وآخرون، 2007(. ويف غياب األدلة العلمية، وعادة ما 
تستخدم املعرفة احمللية للمجتمع الزراعي مثل كشك احملاصيل املرقع ، ومنو احملاصيل املتأخر، حرق 
األوراق والتغريات يف لون الرتبة كمؤشرات إلثبات مشاكل امللوحة. باإلضافة إىل ذلك، فان رصد 
الوقت غري كاف ويصبح  املياه يف األهن��ار وشبكات الصرف الصحي مع مرور  التغريات يف نوعية 

االن مصدرا رئيسيا للتملح الثانوي يف األراضي املروية.

ونظرا لتعقيد وحجم املشكلة، فستكون االساليب احلديثة لرصد امللوحة مثل نظم املعلومات 
اجلغرافية )GIS( واالستشعار عن بعد )RS( مفيدة لدراسة التغريات املكانية والزمانية يف ملوحة 
الرتبة. وقد أثبتت هذه االساليب اهنا مفيدة للغاية يف تقييم األراضي يف البلدان الكبرية مثل اسرتاليا 
 Dwivedi et al., 1999;( والصي والواليات املتحدة واهلند، اليت تواجه مشاكل امللوحة والتغدق

دراسات مرتمجة
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Sharma et al., 2000(. يساعد تكامل بيانات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، 
و اإلحصاءات املكانية يف منذجة التقلب على نطاق واسع للتنبؤ بوجود ومنط توزيع األنواع النباتية 
وكذلك خصائص الرتبة. وتبذل جهود مبعثرة يف املؤسسات املختلفة يف العراق للتعامل مع مشكلة 
ت��ردي األراض��ي. ومع ذل��ك، هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود املتكاملة لرتكيز البحث على 
تقييم وإدارة امللوحة و هذا من شأنه أن يكون ممكنا من خالل إعداد خطة وطنية ميكن أن تدمج 

إدارة البيئة املتضررة من امللح يف اإلدارة العامة لألراضي واملوارد املائية يف العراق.

استصالح االراضي املاحلة من خالل اساليب ادارة االراضي
ال��رتب غنية بنسبة من الطي وتتميز مبعدالت تسرب  ان��واع  ف��ان اغلب  ال��ع��راق،  يف جنوب 
منخفضة و هذه الرتبة صعبة االستصالح بسبب املشاكل املرتبطة حبركة املياه خالل مقاطع الرتبة. 
وميكن استصالح هذه الرتبة عن طريق احلرث العميق الذي يساعد يف تكسر طبقة الطي الصلب 
امل��وج��ودة يف منطقة اجل��ذر )ج��اي��اواردي��ن وآخ��رون، 1994(. وق��د أظهرت كرميي )1997( أن��ه عن 
طريق احلرث عند 0.45 - 0.50 م يف العمق، فقد متت إزالة أكثر من 50 يف املئة من األمالح من 
الرتبة. يف حالة حفر الرتبة بعمق 0,75 - 0,80 م ، ميكن تقليل ملوحة الرتبة إىل مستوى تصبح 
املتأثرة بامللوحة اليت  الرتبة  الرتبة مناسبة لزراعة احملاصيل. وباملثل فانه من الصعب استصالح  عنده 
يوجد فيها مستويات عالية من الطي  عن طريق الرشح البسيط الن املعادن الطينية تنتفخ بسرعة 
ومتنع املسامات الكبرية مما يقلل من تسرب املياه إىل الطبقات العميقة، أظهر ناصري و ريكروفت 
 EC = 0.5  dS( ان االنتفاخ الكبري قد حدث عندما استخدمت املياه القليلة امللوحة )2002(
m-1, SAR = 0.6(  للري. وحتت هذه الظروف، فان زيادة تركيز الكالسيوم Ca++  يف مياه 

الرتشيح  مفيدة للتقليل من االنتفاخ والسيطرة على التشتت و ابعاد املواد الطينية.

ومي��ك��ن أي��ض��ا اس���ت���ص���الح  ال���رتب���ة امل���احل���ة ال���ب���ور ع���ن ط��ري��ق ال���زراع���ة ال��س��ط��ح��ي��ة ق��ب��ل امل��وس��م 
 Prathapar and Qureshi, 1999a; Prathapar and Qureshi, 1999b; Prathapar(
et al., 2005b(. . وميكن ايضا استصالح الرتبة املاحلة القلوية، ميكن ان يساعد استخدام اجلبس 
أظهر   .Ardakani and Zahirinia, 2006( الرتبة   استصالح  خمتلفة يف  تقنيات  من خالل 
براثابار وآخرون. )2005b( أنه ميكن تطبيق اساليب تثقيب اجلبس بنجاح  يف هذه الرتبة  لغرض 
االستصالح. يف هذه االسلوب، يتم عمل فتحات بعمق 15 إىل 30 سم و 60 سم يف الرتبة. يتم 

أخذ الرتبة وخلطها مع اجلبس واعادة تعبئتها ومن مث تزرع احملاصيل يف هذه الفتحات. 
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يف العراق، يتم ذلك من خالل استخدام الري املكثف قبل الزراعة لرتشيح األمالح. وتعرف 
هذه العملية بعملية ما قبل الرتشيح يف العراق. هلذا الغرض، تستخدم  مياه ري جيدة النوعية الن 
الرتشيح املفرط مبياه ذات نوعية رديئة حيتاج اىل شبكات تصريف واسعة لطرد األمالح من املنظومة 
)Sarwar and Bastiaanssen, 2001(. ومع ذلك،و قبل اختاذ قرار حول اخليارات، من املهم 
القيام بتحليل اقتصادي وبيئي لتقييم املفاضلة بي املخاطر والتكاليف. يف املساحات املروية، ينبغي 
اعتبار التصريف كنشاط مكمل للري و الرتكيب يف الوقت املناسب للبنية التحتية املناسبة الصرف 
ميكن أن يساعد كثريا يف القضاء على حدوث التصريف وما يرتبط به من مشاكل ملوحة الرتبة يف 
املساحات املروية )قريشي وآخرون، 2013(. ولذلك فإنه من األمهية الكبرية ان يتم إعادة تأهيل 

شبكات التصريف احلالية دون أي مزيد من التأخري لضمان األمن الغذائي للشعب العراقي.

االستصالح البايولوجي للرتبة املتضررة بامللوحة
يف املساحات اليت تكون فيها مستويات امللوحة مرتفعة للغاية كما هو احلال يف جنوب العراق 
ويكون تركيب شبكات الصرف الصحي مكلفا أو غري ممكن عمليا ، ميكن ان يكون االستصالح 
أنواع  الباحثي  من  العديد  وقد حدد  مفيدة.  إمكانية  امللوحة  تتحمل  اليت  املختلفة  األن��واع  خالل 
 Guiti, 1996; Djavanshir et( الظروف نباتية ميكن استخدامها بشكل فعال يف ظل هذه 
الرتبة  فعالة يف خفض ملوحة  أن��واع  األث��ل والقطف هي  نباتات  ان  الباحثون  al. 1996(. ووج��د 
 Haloxylon aphyllum, Haloxylon persicum, باستخدام  أيضا  وأوص���وا  السطحية 
Petropyrum euphratica  استنادا اىل جتارهبم. عادة ما تعترب النباتات امللحية مفيدة للمراعي 
امللحية كعلف لرعي احليوانات. وباإلضافة إىل  النباتات  املاحلة. وعادة ما تستخدم  املساحات  يف 
وختزين  للرتبة  الغذا  توافر  حتسي  يف  أيضا  البيولوجية  التدخالت  تساعد  للحيوانات،  العلف  توفري 

.)Qadir et al., 2001; Kaur et al., 2002( الكربون يف تربة مابعد الزرع

يف العراق حيث تكون نشاطات غري الزراعية املدرة للدخل حمدودة للغاية نظرا لعدم وجود 
ص��ن��اع��ات، ف��ان اس��ت��خ��دام ال��رتب��ة امل��رتوك��ة إلن��ت��اج الكتلة احل��ي��وي��ة سيكون خ��ي��ارا ق��اب��ال للتطبيق. ان 
العديد من أنواع األشجار القادرة على النمو واإلنتاج يف ظروف عالية امللوحة متاحة اآلن وجيري 
استخدامها يف أسرتاليا وباكستان واهلند ودول آسيا الوسطى و الدول العربية األخرى )املركز الدويل 
أنواع  الوطنيي بنجاح زراع��ة عدد كبري من  الشركاء  2003(. اخترب IWMI مع  امللحية،  للزراعة 
.)Noble et al., 2005; Noble et al., 2006(  يف أوزبكستان وكازاخستان Hylophytic
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يف املناطق اليت توجد فيها تربة متأثرة بامللوحة وتتولد فيها مياه الصرف على نطاق واسع، فمن 
احملتمل ان تكون نظم اإلنتاج على أساس أنواع النباتات اليت تتحمل امللوحة مفتاح النمو الزراعي 
واالقتصادي يف املستقبل. وأثناء القيام بذلك، فان إشراك اجملتمعات احمللية وأصحاب املصلحة مثل 
املتأثرة  املياه والرتبة  املنتجة من  للمنتجات  األس��واق  أمهية كبرية إلنشاء وتعزيز  له  والتجار  الصناعة 
للمزارعي يف تلك  العيش  الدخل وسبل  لتحسي  األم��ام  بامللوحة. وستكون هذه خطوة كبرية إىل 
املناطق. ان زيادة كثافة النباتات لكل وحدة من املساحة هي أيضا مفيدة يف احلد من تبخر املياه 
السطحية وتراكم األمالح على السطح. ان احلفاظ على رطوبة الرتبة عند مستوى ميكن أن يقلل من 
اإلجهاد امللحي هو طريقة أخرى للتعامل مع امللوحة. وميكن القيام بذلك عن طريق تغيري أساليب 

الزراعة مثل طريقة الري بنقل الذرة من حوض إىل شق ) اخدود(.

ميكن أن حتل مشاكل التخلص من النفايات الصرف السائلة املاحلة جزئيا عن طريق إعادة 
 .)Stenhouse and Kijne, 2006( استخدام مياه الصرف لزراعة احملاصيل اليت تتحمل امللوحة
وميكن أيضا استخدام مياه الصرف لتعزيز تربية األحياء املائية وخاصة يف املساحات املرتوكة لنظم 
اإلنتاج الزراعي التقليدية. يف العراق، يوجد الكثري من هذه املساحات حيث ميكن ان تتنوع مصادر 
الدخل من الزراعة من خالل استغالل املوارد غري املستخدمة واملسامهة يف معاجلة مشاكل التغدق  
عن طريق إزالة املياه الزائدة من الرتبة. وقد مت اعتماد ذلك بالفعل يف العديد من البلدان النامية، وال 

سيما يف دلتا وادي النيل وقد وفر ذلك فرصة ممتازة جملتمع املزارعي لزيادة قاعدة دخلهم.

ان استخدام املياه املاحلة يف العراق، إىل حد كبري، ال يزال يقتصر على منو األعشاب مقاومة 
اقتصادية حمدودة،  لفوائد  ونظرا  اليوكالبتوس.  مثل  وأشجار  امللح الستخدامها كعلف، وشجريات 
والبحث عن عمل  أراضيهم  ترك  ويفضلون  املمارسات  لتبين هذه  مهتمي جدا  امل��زارع��ون  اليكون 
خارج املزرعة حيصلون من على الدخل. وقد أظهر )Stenhouse   and   Kijne 2006(  جدوى 
منطقة  املختلطة يف  الزراعة  نظم  امل��روي يف  الزراعي  لإلنتاج  املاحلة  واألراض��ي  املياه  فنية الستخدام 
غرب آسيا ومشال أفريقيا )WANA(. ومع االستشهاد بأمثلة عملية من مصر وسوريا وتونس، فقد 
  Qadir  and  Oster,( أظهرت كفاءة استخدام املياه املاحلة ومياه الصرف للمحاصيل التقليدية

  .)2004

ال���دول وب��ال��ت��ايل فان  ال��ع��راق ه��ي مشاهبة ج��دا للظروف يف تلك  ال��زراع��ي��ة يف  ال��ظ��روف املناخية  ان 
هناك إمكانية جيدة لتبين هذه املمارسات إذ سيؤدي ذلك إىل زيادة الفوائد االقتصادية للمزارعي 

واملساعدة يف احلفاظ على معنوياهتم العالية للعمل يف هذه األراضي املضطربة.



31

املصادر
[1] Abbas,  A.  H.,  2010.  Units  of  North  Kut

Project and Prediction of Some Soil Physical Properties by Using GIS and 
Remote Sensing. Ph.D. Dissertation - College of Agriculture at University 
of Baghdad.

[2]      Abrol,  I.  P.,  Yadav,  J.,  &  Massoud,  F. )1988(. Salt-affected soils 
and their management. FAO Soils Bulletin, Soil Resources Management and 
Conservation Service, FAO Land and Water Development Division, 39, p. 
131.

[3]      Al-Falahi , A. A. and A. S. Qureshi, 2012, The relationship between 
groundwater table depth, groundwater quality, soil salinity and crop 
production . Technical Report 4. Soil salinity Project in central and southern 
of Iraq. International Center for Agricultural Research in Dryland Areas 
)ICARDA(, Aleppo, Syria.

[4]   Al-   Hassani,   Ali.   Abbas.   1984. characteristics of Shura and Sabakh 
soils in some Iraq regions. MSc. Thesis- College of Agriculture- University 
of Baghdad )In Arabic(.

[5]     Al- Jeboory, S. R.  J. 1987. Effect of soil management practice on 
chemical and physical   properties   of   soil   from   Great Musaib projects. 
Thesis- College of Agriculture- University of Baghdad )In Arabic(.

[6] Al-  Zubaidi  A  .)1992(. Land  reclamation.

Ministry of Higher education and scientific research.)pp 200( )In Arabic(.

[7]      Al-Layla, A.M., 1978. Effect of salinity on agriculture in Iraq. Journal 
of the Irrigation and   Drainage   Division.   Vol.   104,   No.

IR2:195-207.

[8] Al-Taie, F.  1970. Salt – affected and water

– logged soils of Iraq. Report to seminar on methods of amelioration of saline 
and water- logged soils. Baghdad, Iraq.

دراسات مرتمجة



32

حصاد البيان

[9] Ardakani, A.J., Zahirinia, A.R., 2006.

Effects of gypsum application in different unstable slopes on surface runoff 
and soil erosion. Paper presented at the 18th World Congress of soil science, 
9-15 July 2006, Philadelphia, Pennsylvania, USA.

[10]  Buringh  P.  )1960  (.  Soils  and  soils conditions in Iraq. Ministry of 
Agriculture, Baghdad, Iraq.

[11]  Committee  of  Agriculture  and  water Resources Sector. 2009. Policy 
paper of agriculture and water resources sector.2010-

2014 Five Years National Plan Technical Committee- Ministry of Planning 
and development Cooperation- Republic of Iraq.pp. 25- 7.

[12]    Dieleman, P. J. )ed.(. 1963. Reclamation of salt affected soils in 
Iraq. Intern. Inst. for Land Reclamation and Improvement. Pub. No.11. 
Wagningen, Netherlands.

[13] Djavanshir, K., Dasmalchi, H., Emararty, A.

1996. Ecological adn ecophysiological survey on sexual Euphrate poplar and 
Athel trees in Iranian deserts. Journal of Biaban )Iran( 1: 67-81.

[14] Dwivedi, R.S., Sreenivas, K., Ramana, K.V.,

1999. Inventory of salt-affected soils and waterlogged areas: A remote sensing 
approach. International journal of Remote Sensing 21: 1589-1599.

[15]    FAO )Food and Agriculture Organization of the United Nations(. 
2012. Water Resources, Development   and   Management   Service.

2002. AQUASTAT Information System on Water in Agriculture: Review 
of Water Resource Statistics by Country. FAO, Rome, Italy. Available at 
http://www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/ agl/aglw/aquastat/water_res/
index.htm

[16]    Guiti, A.R. 1996. The effect of Tamarix and Atriplex species on soil 
salinity. Journal of Biaban 1: 39-51.

[17]  ICBA )International Center for Biosaline Agriculture(, 2003. 
Assessment of brackish and saline groundwater availability in selected  



33

countries  in  the  West  Asia  and North Africa )WANA( region. Dubai, 
UAE. ICBA.

[18]    Jayawardene, N.S., Blackwell, J., Muirhead, W.A., Kirchof, 
G., Smart, R., 1994. A new deep tillage technique for improving crop 
productivity  on  sodic,  acid  and  other degraded soils. CSIRO Water 
Resources Series No. 14 Canberra, Australia. Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization )CSIRO(.

[19]   Karami, A. 1997. Desalinization of heavy textured soils in the Tabriz 
floodplain by ploughing at various depths. Iranian Journal of Agricultural 
Sciences 28: 37-48.

[20] Kaur. B., Gupta, S.R., Singh, G., 2002.

Bioamelioration of a sodic soil by silvopastoral systems in north western 
India. Agroforestry Systems 54: 13-20

[21]  aseri, A.A., Rycroft, D. 2002. Effect of swelling  and  overburden  
weight  on hydraulic   conductivity  of   a   restructured saline sodic clay. In: 
Paper presented at the

17th   World   Congress   of   Soil   Science

)Symposium No. 34; Paper No. 1843(, 14-

21 August 2002, Bangkok, Thailand.

[22]    Noble,  A.D.,  Bossio,  D.A.,  Penning  de Vries, F.W.T., Pretty, 
J., and Thiyagarajan, T.M., 2006. Intensifying agricultural sustainability: 
An analysis of impacts and drivers in the development of “bright spots”. 
Comprehensive  Assessment  Research Report no. 13, Colombo, Sri Lanka, 
Comprehensive Assessment Secretariat. 42 pp.

[23] Noble, A.D., Ul-Hassan, M., Kezbekov, J.,

2005. “Bright Spots” in Uzbekistan, Reversing land and water degradation 
while improving  livelihoods:  Key  developments and sustaining ingredients 
for transition economies  of   the   former   Soviet   Union.

Research report No. 88. Colombo. Sri Lanka.

دراسات مرتمجة



34

حصاد البيان

International  Water  Management  Institute

)IWMI(.

[24]   Pitman, A.J., G.T. Narisma, et al. )2004(, Impact of land cover change 
on the climate of  southwest  Western.  Australia,  J. Geophys. Res.-Atmos., 
109)D18(. [online] Available from: 7/000224126500001.

[25] Prathapar,  S.  A.;  M.  Aslam,  M.;  M.A.

Kahlown,   Z.   Iqbal,   and   A.S.   Qureshi,

2005)b(.   Gypsum slotting to ameliorate sodic soils of Pakistan. ICID Journal 
of Irrigation and Drainage, 54)5(:509-517.

[26] Prathapar,   S.P.,   Qureshi,   A.S.,   1999)a(.

Mechanically reclaiming abandoned saline soils: A numerical evaluation. 
Research Report No. 30. Colombo, Sri Lanka: International Water 
Management Institute )IWMI(.

[27] Prathapar,  S.  A.;  M.  Aslam,  M.;  M.A.

Kahlown, Z. Iqbal, and A.S. Qureshi, 2005. Gypsum slotting to ameliorate 
sodic soils of Pakistan. Irrig. and Drain. 54)5(:509-517.

[28] Prathapar,  S.  A.;  M.  Aslam,  M.;  M.A.

Kahlown, Z. Iqbal, and A.S. Qureshi, 2005. Mechanically reclaiming 
abandoned saline soils    in    Pakistan.    Irrig.    and    Drain.

54)5(:519-526.

[29] Prathapar,   S.P.,   Qureshi,   A.S.,   1999)b(.

Modelling the effects of deficit irrigation on soil salinity, depth to watertable 
and transpiration in semi-arid zones with monsoonal rains. Water Resources 
Development. 15 )1/2(: 141-159.

[30]  Qadir, M., Oster, J.D., 2004. Crop and irrigation management 
strategies for saline-

sodic soils and waters aimed at environmental      sustainable      agriculture.

Science of the Total Environment, Elsevier



35

Press., p19.

[31] Qadir, M., Qureshi, A.S., Cheraghi, S.A.M.,

2007. Extent and characterization of salt- affected soils in Iran and 
strategies for their amelioration and management. Land Degradation and 
Development, 19:214-227

[32] Qadir, M., Schubert, S., Ghafoor, A., Mortaza, G., 2001. 
Amelioration strategies for sodic soils: A review. Land Degradation

& Development12: 357-386.

[33] Qureshi,   A.S.   and   Al-Falahi,   A.,   2012.

Understanding relationship between soil salinity, groundwater table depth 
and groundwater quality in southern and central Iraq. Report on salinity 
management in Iraq, Ministry of Agriculture, Baghdad, Iraq. 23 pp.

[34]    Qureshi, A.S., M.N. Asghar, S. Ahmad, and I. Masih, 2004. 
Sustaining crop production under saline groundwater conditions: A case 
study from Pakistan. Australian Journal of Agricultural Sciences. Vol. 54 )2(: 
421-431.

[35] Qureshi, A. S., Ahmad, W., & Ahmad, A. F.

A. 2013. Optimum groundwater table depth and irrigation schedules for 
controlling soil salinity in central Iraq. Irrigation and Drainage, 62)4(, 414-
424.

[36] Qureshi, A.S., 2014. Reducing carbon emissions through improved 
irrigation management: A case study from Pakistan. Irrig. and Drain. 63: 
132-138.

[37] Rhoades,  J.  D.;  A.  Kandiah,  and  A.  M.

Mashali )1992(. The use of saline waters for crop production, FAO irrigation 
and drainage, paper 48. Rome, Italy.

[38]    Sarwar, A., W.G. Bastiaanssen, 2001. Long- term effects of irrigation 
water conservation on crop production and environment in semi- arid zones. 
ASCE Irrigation and Drainage Engineering. Vol. 127, No. 6:331-338.

دراسات مرتمجة



36

حصاد البيان

[39]   Salman I. S. )2014(. Status, priorities and needs for sustainable soil 
management in Iraq. Regional NENA Soil partnership conference.  Amman,  
Jordan  17-19  June

2014. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/G SP/docs/NENA2014/
Iraq.pdf

[40]    Schoup, G., Hopmans; J. W. Young; C. A. , Vrugt, J. A.; Wallender, 
W. W. ; Tanji, K. K. AND Pandy, S. 2005. Sustainability of irrigated 
agriculture in San Joaquin valley, California. Proceedings of the National 
Academy of Science. 102)43(pp. 15352-6.

[41] Sharma, R.C., Saxena, R.K., Verma, K.S.,

2000. Reconnaissance mapping and management  of   salt-affected  soils   
usingsatellite  images.  International  journal  of Remote Sensing 21: 3209-
3218.

[42] Stenhouse,   J.,   and   Kijne,   J.W.,   2006.

Prospects for productive use of saline water in West Asia and North Africa. 
Comprehensive  Assessment  Research Report no. 11, Colombo, Sri Lanka, 
Comprehensive Assessment Secretariat. 41 pp.

[43]    USAID,  2004.  Agriculture  Reconstruction and Development 
Program for Iraq: Irrigarion   water   management  assessment and priorities 
for Iraq. USAID.

[44] Wu, W., Al-Shafie, W. M., Mhaimeed, A.

S., Dardar, B., Ziadat, F., & Payne, W. )2013(. Multiscale salinity mapping 
in Central  and  Southern  Iraq  by  remote sensing. In Agro-Geoinformatics 
)Agro- Geoinformatics(,      Second      International

Conference on )pp. 470-475(.

[45] Wu, W., Mhaimeed, A. S., Al-Shafie, W.

M., Ziadat, F., Dhehibi, B., Nangia, V., & De Pauw, E. )2014(. Mapping 
soil salinity changes  using  remote  sensing  in  Central Iraq. Geoderma 
Regional.



37

2015/ 11/ 28

نبذة عامة:
ثالثة عقود. وتفيد  للحرب ألكثر من  تعرضا  أقل  أو  أكثر  باستمرار  العراقي  الشعب  كان 
ما  عالية حل��االت اضطراب  انتشار  بوجود معدالت  اجريت مع مشاركي عراقيي  ال��يت  ال��دراس��ات 
الدراسة هو قياس  املرتبطة به. األساليب: إن اهلدف من هذه  بعد الصدمة )PTSD( واملشاكل 
الصدمة بي طالب  بعد  ما  أع��راض اضطراب  انتشار  ولتفحص  الصادمة  األح��داث  انتشار  مدى 
املدارس الثانوية يف العراق. مت تطبيق أربعة مقاييس ابالغ ذايت على 403 طالب من طالب املدارس 
الثانوية، ترتاوح أعمارهم بي 16 - 19 )61 ٪ ذكور و 31 ٪ إناث(. وكانت هذه املقاييس هي 
الدعم  الصدمة )SPTSS(، ومقياس  بغداد ، ومقياس أعراض ما بعد  الصدمة يف  لتاريخ  مقياس 

االجتماعي، ومقياس التكيف الديين.

النتائج: أظهرت النتائج أن 84 ٪ من املشاركي قد تعرض اىل حدث صادم واحد على األقل 
من بينهم 61 ٪ انطبقت عليهم متاما معايري اضطراب ما بعد الصدمة ، 65 ٪ من اإلناث و 58 
الديين اإلجي��ايب ولكن  20 للتكيف  ٪ من الذكور. ارتبطت أع��راض اضطراب ما بعد الصدمة ب 

ليس مع الدعم االجتماعي.

الواضح أن األح��داث الصادمة قد ظهرت على نطاق واسع بي املشاركي  االستنتاج: من 
وأظهرت النتيجة أن الغالبية العظمى من املشاركي قد تعرضوا ألنواع خمتلفة من األحداث الصادمة. 
باإلضافة إىل ذلك، لىب العديد من املشاركي املعايري الكاملة الضطراب ما بعد الصدمة بينما تعرض 

آخرون اىل اضطراب ما بعد الصدمة اجلزئي.

انتشار األحداث الصادمة وأعراض اضطراب ما بعد 
الصدمة بين طالب المدارس الثانوية في بغداد

 اشرف الحديثي1* ، نيجل هانت1، شيرلي توماس2 وعبد الغفار القيسي 3
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الطب، جامعة نوتنغهام، نوتنغهام، اململكة املتحدة؛ 3 قسم الرتبية وعلم النفس، كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد، بغداد، العراق

دراسات مرتمجة
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الكلمات الرئيسية: األحداث الصادمة. اضطراب ما بعد الصدمة. طالب املدارس الثانوية
شهد الشعب العراقي حروبا استمرت تقريبا الكثر من  ثالثة عقود: احلرب العراقية-االيرانية 
من 1980 اىل 1988، اهلجومات باستخدام االسلحة الكيمياوية يف مشال العراق من 1986 اىل 
التسعينيات واخ��ريا احل��رب بي  النزاعات املدنية يف بداية  1991 و  1989 وح��رب اخلليج يف عام 
ق��وات التحالف وال��ع��راق، وم��ا تلتها من ح��رب اهلية ، من ع��ام 2003 اىل ع��ام 2011. والعنف 
الطائفي ما زال مستمرا ومازال يتسبب يف حدوث وفيات بي املدنيي *على وجه التحديد شهريا. 
واستنادا اىل جمموعة دراسة املسح الصحي لالسر العراقية لعام IFHSSG, 2008( 2008(، فان 
اسوا سنة شهدت اصابات هي 2006 اذ قتل 223,000 شخص معظمهم من الذكور. وحسب 
التقارير، فان مخس مجيع االصابات بي املدنيي العراقيي حدثت نتيجة ما يقرب من 1000 تفجري 
 Hicks, Dardagan, Bagnall, Spagat, & Sloboda,( 2010 انتحاري بي عام 2003 و

 .)2011

  وبالنظر اىل  التواتر العايل  الحداث العنف يف العراق، مت االبالغ عن حاالت اضطراب 
داخ��ل  م��ع مشاركي عراقيي  ع��دة دراس���ات  اج���راء  النفسية ومت  الصدمة واالض��ط��راب��ات  بعد  م��ا 
وخارج العراق لدراسة احلوادث الصادمة وتبعاهتا باالضافة اىل انتشار اعراض اضطراب ما بعد 
احلميد  عبد  . درس   )Alezerjawi, 2005; Ashraf, 2004; Ghalib, 2004( الصدمة
بغداد بعد حرب عام  الصدمة يف  انتشار اضطراب ما بعد  و سامل والقيسي و امحد )2004( 
ت��رتاوح اعمارهم  ام��راة(   200 202 رج��ل و  402 شخص  بعينة تتكون من  2003 باالستعانة 
بي 18 - 70 سنة ووجدوا ان 35 % من املشاركي قد افادوا بوجود اعراض اضطراب ما بعد 
الصدمة. وباملثل، درس الكبيسي واالسدي )2004( انتشار اعراض اضطراب ما بعد الصدمة. 
ب��ص��ورة عامة،  20.6 سنة.  ه��و  300 طالبة كلية عراقية وك��ان معدل عمرهن  امل��ش��ارك��ون  ومش��ل 
تعرض 187 )62 %( من املشاركي اىل حادث صادم واحد على االقل، منهم 82 % )155 
من 187( افاد اهنم اصيبوا باعراض اضطراب ما بعد الصدمة، و 39 % منهم انطبقت عليهم 
معايري اضطراب ما بعد الصدمة الكامل بينما انطبق على 12 % منهم اعراض اضطراب ما بعد 
الصدمة اجلزئي. ووجدت دراسة الحقة أجريت على 284 طالبا يف بغداد )241 إناث و 43 
ذكور، ترتاوح أعمارهم بي 17 - 54 ( أن 196 )69 ٪( قد اصيبوا حبادث صادم واحد على 
األقل. وكانت األحداث الصادمة األكثر شيوعا هي الوفاة املفاجئة ألحد أفراد األسرة )55 ٪(، 
انفجار قنبلة )50 ٪(، رؤية شخص يقتل أو جيرح )37 ٪( جى، وقتل أحد أفراد األسرة )33 
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٪( ) الكبيسي، حسن، و الكبيسي،2009(1 .

 Razokhi, قارنت احدى الدراسات حول انتشار االضطرابات النفسية عند األطفال اجراها
Taha,  Taib, Sadik, and Gasseer )2006(   بي ثالث مدن عراقية. وأظهرت النتائج يف 
مدينة بغداد أن 47 ٪ من اصل 600 تلميذ من تالميذ املدارس االبتدائية يف بغداد )متوسط العمر 
10.3 سنة( قد افاد التعرض لواحد من االحداث الصادمة على األقل ، بينما كان 14 ٪ يعاين من 
اضطرابات ما بعد الصدمة. ويف املوصل، افاد مراهقون ترتاوح أعمارهم بي 13 - 18 سنة نسبة 
أعلى من األحداث الصادمة. وافاد ثالثون يف املئة من 1090 مشارك باصابتهم بأعراض اضطراب 
املراهقون األك��رب سنا مبعدل أعلى من اضطرابات ما  أف��اد  ما بعد الصدمة. وباإلضافة إىل ذل��ك، 
بعد الصدمة وتلقى 8 ٪ منهم فقط العالج. يف دهوك، كانت هناك نتائج مماثلة عندما مت تقييم 
الشوارع،  العاملي يف  من  )120 طفل  املدرسة  اطفال  من  240 طفل  عند  النفسية  االضطرابات 
و 120 من أطفال املدارس(. وأظهرت النتائج أن 36 ٪ من األطفال العاملي يف الشوارع و 16 
األعلى  املعدل  إىل  النظر  غريبا  ليس  نفسية.  اضطرابات  من  يعانون  امل���دارس كانوا  أطفال  من   ٪
 Razokhi( لدى األطفال العاملي يف الشوارع مع مراعاة الضعف أو التعرض ألحداث صادمة

وآخرون، 2006(.

وعلى الرغم من األحداث الصادمة وانتشار اضطراب ما بعد الصدمة يف سكان العراق، فقد 
اخنفضت خدمات الصحة النفسية يف العراق اخنفاضا كبريا منذ الثمانينيات. وكان عدد العاملي يف 

1. اجمللة األوروبية لطب الرضوخ النفسي عام 2014. العدد 2014 أشرف احلديثي وآخرون. هذاه 
املقالة هي مقالة الوصول املفتوح املوزعة مبوجب أحكام املشاع اإلبداعية .

http://creativecommons.org/( رخصة   )CC-BY 4.0( التشارك  رخصة   4.0 إسناد 
licenses/by/4.0/(، مما يسمح لألطراف ثالثة بنسخ وإعادة توزيع املادة يف أي وسط أو صيغة، 
وتعديل، وحتويل، واالستناد اىل املادة، ألي غرض كان، حىت ألغراض جتارية، بشرط أن تتم االشارة 
املناسبة اىل أنه مت توفري راب��ط  للرتخيص، وأنك تشري إىل ما إذا مت إج��راء تغيريات. ميكنك القيام 
بذلك بأي طريقة معقولة، ولكن ليس بأي يشكل ميكن أن يوحي ان املرخص يوافق عليك أو على 

استخدامك.

االقتباس: اجمللة األوروبية لطب الرضوح النفسي،2014, 5: 23928
 http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v5.23928  

دراسات مرتمجة
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قطاع الصحة النفسية هو طبيب نفسي واحد لكل 300,000 نسمة قبل عام 2003. وحبلول عام 
 Sadik, Bradley,( 1,000,000 نسمة العدد إىل طبيب نفسي واحد لكل  2010، اخنفض 
Al-Hasoon, & Jenkins, 2010(. هاجر العديد من األطباء االخصائيي من العراق بسبب 
 .)Burnham, Lafta, & Doocy, 2009(  2007 و   2004 ع��ام��ي  ب��ي  االم��ن��ي��ة  امل��خ��اط��ر 
 Tarantino, Morton,( ونتيجة لذلك، فان اخلدمات الصحية يف العراق هي االسوا يف املنطقة
Kosaraju, Jawad, & Casscells2009(  مع االستثناء احملتمل لفلسطي احملتلة. وباإلضافة 
إىل ذلك، وبسبب العنف الواسع النطاق، فقدت العديد من األسر واحدا أو أكثر من افرادها. و 
متيل هذه العائالت إىل احلصول على دعم من مصادر أخرى غري العالج املمتاز، ألنه يف العراق 

ليس فقط يصعب احلصول عليه و لكنه أيضا باهظ التكاليف )جابر، 2012(.

وق��د رك��زت التغطية اإلع��الم��ي��ة يف ال��ع��راق على األح���داث يف ال��ع��راق ب��دال م��ن تركيزها على 
النفسية. ويف ضوء هذا  الصدمات  التعامل مع  يتبعوهنا يف  اليت  الضحايا، ومشاعرهم، واالساليب 
الوضع، فانه ليس بامكان االشخاص املصابي بالصدمة يف العراق احلصول وبشكل مناسب على 
خدمات الصحة النفسية اليت ميكن أن تساعد يف احلد من هذه املستويات العالية الضطرابات ما 
بعد الصدمة. وقد جادل بارجامنت )1997( أن التكيف الديين قد يكون أكثر أمهية لألشخاص 
الذين تكون مواردهم االقتصادية واالجتماعية حمدودة، إذ انه يوفر هلم حلوال بديلة ملشاكل احلياة.

بصدمة  املصابي  الناس  انتشار  على  الضوء  تسليط  أوال،  رئيسيان؛  هدفان  ال��دراس��ة  وهل��ذه 
الدراسات اليت جترى على املشاركي  افتقار اىل  19 ألن هناك   - 16 ت��رتاوح أعمارهم بي  والذين 
العراقيي يف هذا العمر. ثانيا، تستكشف الدراسة اسرتاتيجيات تكيف حمددة من خالل التحقيق 

يف دور الدعم االجتماعي والتكيف الديين.

 اهداف الدراسة 
وهتدف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي:

1( نوع وعدد من األحداث الصادمة.

2( انتشار األحداث الصادمة وفقا لنوع اجلنس.

3( معدل انتشار أعراض اضطراب ما بعد الصدمة.

4( العالقة بي أعراض اضطراب ما بعد الصدمة والتكيف الديين والدعم االجتماعي.
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الطرق
املشاركون

متت دعوة طالب ت��رتاوح أعمارهم بي 16 - 19 من أربع م��دارس يف بغداد، اثنان للبني 
واثنان للبنات ، للمشاركة يف الدراسة. ومن بي 450 طالبا مت االتصال هبم، وافق 403 منهم على 

املشاركة: 248 )61.5 ٪( من الذكور و 155 )38.5 ٪( من اإلناث.

القياسات
مت استخدام أربعة مقاييس:  التحقق من تاريخ الصدمات يف بغداد، ومقياس ضغوط ما بعد 
الصدمة )SPTSS(، و مقياس الدعم االجتماعي، ومقياس التكيف الديين. طبقت هذه املقاييس 
يف م���دارس امل��ش��ارك��ي ب��ي ش��ه��ري ك��ان��ون االول وك��ان��ون ال��ث��اين م��ن ع��ام 2011. وق��د واف��ق��ت جلنة 

األخالق يف معهد العمل والصحة واملنظمات، جامعة نوتنجهام على هذه الدراسة.

التحقق من تاريخ الصدمة يف بغداد 
يدرج هذا املقياس الذي وضعتها جابر )2012(، 21 حدثا من األحداث الصادمة. جيب 

على املشاركي ان حيددوا أوال ما اذا 

كان الشخص  قد تعرض شخصيا و / أو إذا كان أحد أفراد عائلته أو صديق له قد تعرض له، 
بعد ذلك  حتديد يف سن كان عندما وقع احلدث وتواتر حدوثه. وأخريا، يشري اجمليب فيما إذا كان 

قد شعر باخلوف والرعب، أو قلة احليلة نتيجة هلذه التجربة.

مقياس أعراض ضغوط ما بعد الصدمة
هذا  يستخدم   .)2012 )جابر،  العراقيي  السكان  عند  املقياس  هذا  التحقق من صحة  مت 
املقياس مقياس م��ك��ون م��ن مخ��س ن��ق��اط )0 = ال على اإلط���الق، 1 = م��رة أو م��رت��ي، 2 = كل 
ي��وم تقريبا، 3 = م��رة واح��دة يوميا، و 4 = أكثر من م��رة يف ال��ي��وم(. يتكون املقياس من 17 بند 
التشخيصية الضطراب ما بعد الصدمة يف DSM-IV. يتم استخدامه  املعايري  وتتم مطابقته مع 

لتفحص وتقدير حدوث األعراض خالل الشهر السابق.

دراسات مرتمجة
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وألغراض تصنيف اعراض اضطراب ما بعد الصدمة احملتملة و اجلزئية احملتملة، يتعي على املشاركي 
االشارة اىل:

1( واحد أو أكثر من البنود  اخلمسة اليت تعرض هلا مرة اخرى ،

2( ثالثة أو أكثر من بنود التجنب السبعة، 

3( اثني أو أكثر من بنود اإلثارة اخلمسة. واستخدمت درجات املقياس الكلية الغراض التصنيف 
كاعراض اضطراب ما بعد الصدمة احملتملة.

)N =403( جدول 1: عدد املشاركي حسب تواتر االحداث الصادمة ونوع التعرض

عدد االحداث الصادمة

)%( N 1-5)%( N 6-10)%( N 11-15)%(N  اجملموع16 او اكثر

اخرى و/او 
229 )%56.8(6)1.5(33 )8.2(100 )24.8(90 )22.3(تعرض ذايت

84 )%20.8(0 0(1 )0.2(5 )1.2(78 )19.3(تعرض ذايت

27 )%6.7(0 )0(0 )0(1 )0.2(26 )6.4(تعرض اخر

340 )%84.4(6 )1.5(34 )8.4(106 )26.3(194 )48.1(اجملموع

مع شباب  املقياس  ه��ذا  من  التحقق  مت  أوال،  املقياس؛  ه��ذا  أسباب الستخدام  ع��دة  هناك 
ترتاوح أعمارهم بي 18 - 22، وهو عمر يشبه عمر املشاركي احلاليي. ثانيا، مت استخدام مقياس 
ضغوط ما بعد الصدمة SPTSS من قبل أطباء نفسيي لفحص أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 
مناقشة  أش��ارت  ثالثا،  ب��ع��د(.  تنشر  مل  النتائج  أن  م��ن  ال��رغ��م  )على  األردن  العراقيي يف  للالجئي 
أعراض  للكشف عن  مفيدا  يكون  أن  املقياس ميكن  هذا  استخدام  أن  عراقيي  نفسيي  أطباء  مع 
اضطراب ما بعد الصدمة لدى الشعب العراقي، وخاصة لدى االشخاص الذين تعرضوا ألحداث 

صادمة متعددة ومستمرة.
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مت تقييم االتساق الداخلي باستخدام ألفا كرونباخ Cronbach’s ، مع الدرجات 0.90، 
0.84، 0.82، و 0.67 للمقياس الكلي، و املقاييس الثانوية العادة التعرض والتجنب و اإلثارة 
 ،0.78  ،0.80  ،0.83 االختبار  وإع��ادة  االختبار  موثوقية  درج��ات  التوايل. وكانت  على  املفرطة، 
املفرطة  على  اإلث��ارة  التعرض والتجنب و  الثانوية الع��ادة  املقايسس  الكلي، و  للمقياس   0.77 و 

التوايل.

مقياس الدعم االجتماعي
مت التحقق من هذا املقياس املتكون من أربع نقاط والذي وضعه جابر )2012(، من خالل 
السكان يف العراق. وحيتوي املقياس على 14 بند ويقيس ثالثة مصادر للدعم االجتماعي: األسرة 
ألفا  كان  باملوثوقية،  يتعلق  وفيما   .)GNGO( احلكومية وغري  احلكومية  واملنظمات  واألصدقاء، 

كرونباخ 0.95، 0.97، 0.95 لألسرة واألصدقاء، وبنود GNGO، على التوايل.

 التكيف الديين )RCOPE باختصار(
باستخدام مقياس مكون من أربع نقاط، فان التكيف الديين هو استبيان يتكون من 14 بند 
)Pargament, Feuille, & Burdzy, 2011(   ويقيم اثني من األساليب للتكيف الديين: 
اإلجيايب والسليب. هناك سبعة بنود اجيابية )على سبيل املثال، كنت احبث عن اتصال أقوى مع اهلل( 
وسبعة بنود سلبية )على سبيل املثال، كنت أتساءل ماذا فعلته هلل حىت يعاقبين(. وقد ترجم املقياس 
من اإلجنليزية إىل العربية، واعيدت ترمجته بالعكس من قبل مرتجم خمتلف. ومتت مراجعة مجيع املواد 
من قبل مخسة علماء نفس يف جامعات بغداد. وقد أجريت ألفا كرونباخ لتفحص االتساق الداخلي 

وكانت النتائج: 0,86 للمقاييس الثانوية االجيابية و 0,82 للسلبية.

دراسات مرتمجة
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 النتائج
عدد األحداث الصادمة

املشاركون بوجود جمموعة  أفاد  الصدمة،  تاريخ  اليت مت مجعها يف شأن  البيانات  استنادا إىل 
من األحداث الصادمة مع جمموعة من حاالت التواتر وكانت إما تعرض الشخص هلا شخصيا أو 
اهنا اصابت شخص اخر. ويبي اجلدول 1 أن 84.4 ٪ أفادوا باهنم اصيبوا مبا ال يقل عن حدث 

صادم واحد.

التعرض ألحداث صادمة
أظهرت النتائج ان 340 مشارك قد تعرض حلدث صادم واحد على األقل. صنفت أنواع 
ال��ذايت )SE(، وتعرض اخر )OE (، وتعرض ذايت واخر  التعرض  التعرض إىل ثالث جمموعات: 
)SOE(. يبي اجلدول 2 أن معظم املشاركي قد أفاد بتعرض ذايت و تعرض اخر، بينما افاد فقط 
حوايل الربع منهم بوقوع أحداث صادمة هي ضمن التعرض الذايت بينما ذكر أقل من 8 ٪ فقط 
 x2 =12.38, p( بزقزع تعرض اخر. وفيما يتعلق بي اجلنسي، أظهرت النتائج وجود فروق كبرية

0.01>(, وقد افاد الذكور بوقوع احداث صادمة اكثر مما افادت به اإلناث.

معدل انتشار أعراض اضطراب ما بعد الصدمة
واالث��ارة  والتجنب،  التعرض،  )إع��ادة  الثالثة  الصدمة  بعد  ما  اض��ط��راب  معايري  استخدمت 
)يليب  الكامل  الصدمة  بعد  ما  اضطراب  الفئات هي  وه��ذه  امل��ذك��ورة.  األع��راض  لتصنيف  املفرطة( 
مجيع املعايري الثالثة( و اضطراب ما بعد الصدمة الكامل )يليب واحد أو اثني من املعايري(. ويبي 
اجلدول 3 انتشار أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بي املشاركي. وتبي النتائج أن حوايل 92 ٪ 
الذين تعرضوا ألحداث صادمة قد اصيبوا على األقل ببعض أعراض اضطراب ما بعد  من أولئك 
الصدمة، مع 61.5 ٪  منهم يلبون معايري اضطراب ما بعد الصدمة الكامل ، من ناحية اجلنس، 
كانت نسبة االناث اللوايت لبي معايري اضطراب ما بعد الصدمة اىل حد كبري اعلى من نسبة الذكور 

.)x2 =9.408, p> 0.001(
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 جدول 2: انتشار االحداث الصادمة حسب اجلنس 

x2اجملموعاخرى فقط الذايت فقط   التعرض الذايت واالخرنوع التعرض

 )100 %( 205 )6.3 %( 13 )31.2 %( 64)62.4 %( 128اجلنس

135 )10.4 %( 14 )14.8 %( 20 )74.8 %( 12.38101* انثىذكر

  )% 100(

 )100 %( 340 )7.9 %( 27 )24.7 %( 84 )67.4 %( 229اجملموع

.p B0.05*

 جدول 3: انتشار اعراض اضطراب ما بعد الصدمة حسب اجلنس وفئات االضطراب 

اضطراب ما بعد الصدمة

اجلنس
Fully,

n )%(

Partially,

n )%(

None,

n )%(
اجملموع

205 )%60.3(23 )11.2(62 )30.2(120 )58.5(الذكور

135 )%39.7(3 )2.2(43 )31.8(89 )65.9(االناث

340 )%100(26 )7.6(105 )30.9(209 )61.5(اجملموع

العالقة بني اضطراب ما بعد الصدمة والتكيف الديين والدعم االجتماعي
وال��دع��م االجتماعي.  ال��دي��ين  الصدمة والتكيف  بعد  م��ا  اض��ط��راب  ب��ي  العالقة  مت��ت دراس���ة 
بي  مهمة  ع��دم وج��ود عالقات  النتائج  أظهرت   .4 اجل��دول  مبينة يف  لبريسون  البينية  االرت��ب��اط��ات 
للتكيف  االجي��ايب  الثانوي  القياس  باستثناء  املتغريات،  ومعظم  الصدمة  بعد  ما  اض��ط��راب  درج��ات 

..)r = 0.118, p> 0.05( الديين
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مناقشة
أظهرت النتائج ارتفاع معدل انتشار االصابة باألحداث الصادمة بي طالب املدارس الثانوية 
لفئة »تعرض ذايت وتعرضات  للتعرض ألح��داث صادمة يف  أفاد املشاركون أعلى نسبة  العراق.  يف 
اخرى«. وكان الذكور أكثر عرضة لالبالغ عن التعرض الذايت ألحداث صادمة من اإلناث. أفاد 
املشاركون بوجود مستويات متفاوتة من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ، وكانت غالبيتهم تليب 
النتيجة مع العديد  اجملموعة الكاملة  من املعايري اخلاصة باضطراب ما بعد الصدمة. وتتوافق هذه 
 Abdel-Hamid et al., 2004;(  من الدراسات اليت أجريت يف العراق على البالغي واملراهقي
 Al-Kubaisy& Alasdi, 2004; Al-Kubaisy et al., 2009; Alezerjawi, 2005;
Ashraf,  2004; Dyregrov,   Gjestad,   &  Raundalen,  2002(. كانت اعراض 
النتائج يدعمها  ه��ذه  ال��ذك��ور. و  اإلن��اث اكثر منها عند  الصدمة عند  بعد  اض��ط��راب ما  االص��اب��ة 
الثانوي  املقياس  فقط  الديين،  بالتكيف  يتعلق  Ghalib  )2004( and Jaber( 2012(.وف��ي��م��ا 
الصدمة. ووفقا  بعد  ما  بأعراض اضطراب  إىل حد كبري  ارتباطا سلبيا  مرتبطا  اإلجي��ايب كان  الديين 
م��ع صعوبات  للتعامل  واس��ع  نطاق  على  ويستخدم  ه��ام��ا،  دورا  ال��دي��ن  يلعب  اإلس��الم��ي��ة،  للثقافة 
اهلل  ان  األحيان  املسلمون يف كثري من  يتصور   ..)Aflakseir  & Coleman,  2011( احلياة
سيساعدهم بعد أن تعرضوا حلاالت الصدمة. وعالوة على ذلك، فهم يسعون اىل التقرب من اهلل، 
وهذا االمر بدوره يدفعهم للشعور مبزيد من الراحة، و قد يسهم يف ختفيف أعراض اضطراب ما بعد 
الصدمة. وتتفق هذه النتيجة  مع الدراسات السابقة اليت أظهرت أن التكيف الديين اإلجيايب يرتبط 
 Fallot   &  Heckman,2005; Meisenhelder  &( سلبا مع اضطراب ما بعد الصدمة

 .)Marcum,  2004; Pargament, Smith, Koenig, & Perez, 1998

اشار بارغامنت و آخرون )1998( ان طرق التكيف الديين االجيايب هي تعبري عن االحساس 
بالتمسك الروحي وعالقة آمنة مع اهلل واميان بانه ال بد من سبب خللقنا يف هذا الوجود والشعور 
املقابل، فإن منط تكيف ديين سليب هو تعبري عن عالقة أقل  الروحي مع االخرين ، يف  باالرتباط 
أمنا مع اهلل، ونظرة واهية ومتشائمة عن العامل، وصراع ديين يف البحث عن معىن الوجود، واليت قد 
تساعد يف تفسري ملاذا ان الذين لديهم مستويات عالية من التكيف الديين اإلجيايب لديهم مستويات 

أقل من اضطرابات ما بعد الصدمة.
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 جدول 4: العالقات بي عدد اعراض اضطراب ما بعد الصدمة  والتكيف الديين والدعم 
االجتماعي

العالقة البينية مع اضطراب ما بعد الصدمةاملتغريات

الدرجة

الديين   0.053التكيف 

0.118* املقياس الثانوي االجيايب للتكيف الديين

0.018املقياس الثانوي السليب للتكيف الديين

 0.038- الدعم االجتماعي املتلقى من االسرة

 0.010الدعم االجتماعي املتلقى من االصدقاء

الدعم االجتماعي املتلقى من املنظمات 
احلكومية وغري احلكومية

0.072 

.p <0.05*

مل تكن ه��ن��اك أي ع��الق��ة ب��ي أع���راض اض��ط��راب م��ا بعد ال��ص��دم��ة وأي م��ن م��ص��ادر الدعم 
االجتماعي )األسرة واألصدقاء، واملنظمات احلكومية وغري احلكومية(، مما يشري إىل أن هذه قد ال 
تكون فعالة يف مساعدة الناس املصابي بصدمات نفسية للتعايف، رمبا بسبب شدة وانتشار الصدمة 
يف العراق، وقد يعاين الناس كثريا النه أهنم غري قادرين على مساعدة اآلخرين. وقد وجدت دراسات 
 Andrews,  Brewin, &(أخرى ان الدعم االجتماعي غري مرتبط باضطراب ما بعد الصدمة

. .)Rose,  2003; Gold  et al., 2000; Zoellner, Foa,  & Brigidi, 1999

م��ن طالب  فقط  ال��يت مت مجعها  البيانات  على  النتائج  وتستند  ال��دراس��ة.  على  ق��ي��ود  ه��ن��اك 
املدارس الثانوية يف بغداد. وهذا حيد من تعميم هذه النتائج لعامة السكان. هؤالء الطالب مل يعرفوا 
التقييمات  ال��ذايت، بدال من  النتائج تستند إىل االب��الغ  سوى احل��رب. ومثة مسألة أخ��رى وهي أن 

دراسات مرتمجة
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اليت ال تزال مدينة  البيانات يف بغداد،  السريرية. كان ذلك جزئيا بسبب صعوبات احلصول على 
باملخاطر. حمفوفة 

يف اخلتام، تشري النتائج اىل أن معظم الناس يف هذه الفئة من أطفال املدارس العراقيي قد 
عانوا من األحداث الصادمة، وأن معظمهم، وال سيما الشابات، قد تسببت هلم صدمة من هذه 
من  الصدمة  بعد  ما  اضطراب  مستويات  فإن  وبالتايل  مستمرة،  التجارب  احلظ  ولسوء  التجارب. 
املرجح أن ترتفع. وال ترتبط مستويات الدعم االجتماعي باضطراب ما بعد الصدمة، مما يشري إىل 
أن الناس لديهم قدرة حمدودة على تقدمي أو تلقي هذا الدعم يف العراق ، وهذا جمال حيتاج إىل مزيد 
من البحث. وكانت العالقة الوحيدة هي بي اضطراب ما بعد الصدمة والتكيف الديين اإلجيايب، 
مما يشري إىل ان أولئك الذين لديهم موقف واضح وإجيايب فيما يتعلق بالدين، هي أكثر قدرة على 
التعامل مع أعراض الصدمة اليت تعرضوا هلا. وجيب ان يتفحص البحث يف املستقبل أيضا دور الدين 

باعتباره آلية من آليات التكيف.

شكر وتقدير
نعرب عن امتناننا اىل مدراء املدارس الثانوية يف بغداد ملساعدهتم يف تسهيل هذه الدراسة. 
كما ونشكر اجلهات الراعية للدراسة، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق ومركز البحوث 

النفسية يف جامعة بغداد على الدعم الذي قدموه.

تضارب املصاحل والتمويل
ال��ع��راق وجامعة  العلمي يف  ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث  التعليم  ق��ب��ل وزارة  م��ن  ال��دراس��ة  مت��وي��ل ه��ذه  مت 

نوتنجهام.
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تقّيم هذه الدراسة األثر السليب للتنظيم البشري ملنبع األهنار العابرة ملستجمعات مياه عابرة احلدود 
على نظام التدفق الطبيعي لبلد املصب، من خالل الرتكيز على دراسة حالة: مستجمعات مياه هنر 
دياىل )سريفان( املشرتكة بي العراق وإيران. تستكشف املقالة صعوبات إدارة مستجمعات املياه 
العابرة للحدود يف نظام مكون من ثالثة مستويات يدعى إطار ثالثي املستوى عرب احلدود، مما 
يساعد على إدارة املوارد املائية على حنو مستدام. و تراوح متوسط   معدالت اخنفاض التدفق بي 
عامي 2004 و 2013 من حوايل 24 ٪ يف شهر شباط إىل حوايل 77 ٪ يف شهر ايلول. وكان 

متوسط   اخنفاض املعدالت ما بي حزيران و تشرين االول 66.4 ٪.

كلمات البحث: مستجمعات مياه هنر دياىل. العراق؛ التغيري البشري لالهنار. البلد املتشاطئ، 
إطار ثالثي عددية عرب احلدود ؛ استدامة املياه

تأثير التنظيم البشري لمياه االنهر في دول المنبع على توفر 
مياه المصب في مستجمعات مياه االنهر العابرة للحدود

* a فرات الفراج - ميكالس شولز

a - جمموعة حبوث اهلندسة املدنية، كلية احلوسبة والعلوم واهلندسة، جامعة سالفورد، مانشسرت 
الكربى، اململكة املتحدة

http://dx.doi.org/10.1080/07900627.2014.924395 رابط الدراسة : : 
Email: m.scholz@salford.ac.uk : للتواصل مع الكاتب *
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مقدمة
ميثل االعرتاف بالتفاوتات بي الدول املتشاطئة من حيث اخلصائص الفيزيائية اجلغرافية والقدرات 
وإمكانيات املوارد البشرية والبنية التحتية ، والتطور االقتصادي-االجتماعي ، التفوق اجليوسياسي، 
احلماية  و  االدارة  حتديات  األجل،  طويلة  –اىل-  قصري  واخلطط  املصاحل  و  السياسي،  والتوجه 
املستدامة للموارد املائية املشرتكة على مستوى عرب احلدود )الشكل 1(. وقد أدت هذه التفاوتات 
إىل اختالفات يف وجهات النظر واألولويات والرتتيبات، وشبكات الرصد ونظم القياس وممارسات 
املرجح أن  املناخي مصدر قلق إضايف من  التغري  البيانات واسرتاتيجيات اإلدارة. وأصبح  معاجلة 
يؤدي إىل تفاقم اخلالفات يف االستجابات والسياسات واإلجراءات بي دول املنبع و دول املصب.
   وعلى اية حال، فإنه يتوجب أن تفتح جمموعة متنوعة من املصاحل واخلطط والرتتيبات وكذلك 
احلاجة لالستخدام املستدام للموارد املائية املشرتكة، فرصا جديدة للتعاون عرب احلدود على املدى 
الطويل. وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا بعض الدول اليت تشرتك مبستجمعات املياه للوصول 
إىل اتفاقات بشأن قسمة املياه املشرتكة، فإن االجتاه احلايل السائد هو أن دول املنبع تسعى من 
جانب واحد لالستفادة بشكل مفرط من املوارد املائية املشرتكة على أراضيها. ان حوكمة موارد املياه 
يف مستجمعات مياه األهنار العابرة للحدود هي أكثر تعقيدا وحتديا باملقارنة مع إدارة املياه على 
الصعيدين الوطين ودون الوطين. ويرجع سبب التعقيدات والتحديات أساسا إىل )1( االستخدام 
املفرط للموارد املائية املشرتكة يف دول املنبع على حساب بلد املصب. )2( عدم وجود تعاون؛ و 

)3( اآلثار احملتملة للتغري املناخي.

وقد أثار تزايد االضطرابات من صنع اإلنسان عند منابع االهنر مثل بناء السدود ومشاريع استخراج 
املياه على نطاق واسع وشبكات نقل املياه بي مستجمعات املياه يف مستجمعات املياه العابرة 
للحدود بشكل ال لبس املخاوف بشأن اآلثار اهليدرولوجية السلبية احملتملة يف دول املصب. ومما 
ضخم حتديات إدارة املياه اىل حد كبري هو عوامل الضغط البشرية إىل جانب اجلفاف . وقد أسفر 
حبس مستودعات املياه وتشغيل املنشآت املائية مثل النواظم والسدات  عن تغيري حاد يف األنظمة 

اهليدرولوجية 
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الشكل 1. القوى احملركة اليت تؤثر على استدامة املوارد املائية يف مستجمعات مياه االهنر عابرة 
احلدود.

أن  إىل  األدبيات  تشري   .)IUCN, 2000; Rosenberg, McCully, & Pringle, 2000(
 Olden & Poff, 2003; Shiau & Wu,( اهليدرولوجية  التغريات  لتحليل  بذلت  قد  جهودا 
Zolezzi, Bellin, Bruno, Maiolini, & Siviglia, 2009 ;2004(  ، ومتيز أثر التنظيم على 
 Gao, Vogel, Kroll, Poff, & Olden, 2009; Monk, Wood, Hanneh,( مناذج التدفق

.)& Wilson, 2007

  يبي مونتينغرو ورجب )2012( أن فهم اهليدرولوجيا يف ظل حتديات التغريات املناخية واستخدام 
األراضي احلالية واملستقبلية امر ضروري إلدارة وختطيط املوارد املائية. تعرف اهليئة ما بي احلومات 
املناخ  يف  تغيري  »أي  أنه  على  املناخي  التغري    )IPCC, 2007, p. 6( املناخي  بالتغري  اخلاصة 
مبرور الوقت، سواء كان ذلك بسبب التغريات الطبيعية أو نتيجة النشاط البشري«. وفيما يتعلق 
بتغيريات املناخ، )IPCC, 2001( تفيد هذه اهليئة بأن متوسط درجات احلرارة يف العامل قد ازداد 
بنسبة حوايل C  0.6ن0.20ْ  خالل القرن العشرين. وتشري التحقيقات األخرية يف حوض دياىل 

دراسات مرتمجة
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يف العراق )Waheed, 2013(  إىل وجود ارتفاع يف درجة احلرارة بي Cن0.2ْ مئوية وCن0.6ْ مئوية 
خالل السنوات املائية من عام 1960 إىل عام 2010. وكانت الزيادة يف التبخر الشهري بي 4 %و 
13 % و كان متوسط االخنفاض يف اجلريان السطحي بقدر 4.7 % يف السنوات العشرين املاضية.

تظهر البيانات املوجودة للفرتة 1980 - 2010 يف حمطة األرصاد اجلوية يف دربندخان، واليت تقع 
يف اجلزء العلوي من حوض دياىل يف العراق يف EنN 45.69ْن35.11ْ ، أن إمجايل هطول األمطار 
 MA( 2008 السنوي كان يرتاوح بي 1084 ملم املسجل يف 1988 اىل207 ملم املسجل يف
السنوية من  احلرارة  تراوح متوسط درجات  وباملثل،   .)2013 إقليم كردستان،  و WR-حكومة 
18.8مئوية يف عام 1982 إىل 23.1 مئوية يف عام 1999. وتراوح جمموع التبخر السنوي املقدر 
)باستخدام طريقة Blaney-Criddle( بي عامي 1980 و 2010 من 1467 ملم إىل 1632 
ملم. ويقدر متوسط معدل األمطار السنوي ودرجة احلرارة والتبخر على املدى الطويل ب 624 

ملم، و 20.9 مئوية  و 1547 ملم على التوايل.
,جتدر اإلشارة إىل انه ال ميكن فصل االخنفاض يف معدل اجلريان السطحي الذي لوحظ يف العراق 
يف العقدين األخريين عن التأثري املشرتك لتغري املناخ فيما يتعلق باملستجمع ككل و التنظيم البشري 
لالهنار يف املنبع. جتلى تأثري درجات احلرارة املرتفعة والتبخر واخنفاض معدل هطول األمطار يف 
سلسلة من سنوات اجلفاف املتعاقبة يف العقدين املاضيي. و تبي بوابة املعرفة لتغري املناخ اخلاصة 
بالبنك الدويل )2014( إىل أن املتوسط على املدى الطويل هلطول األمطار السنوي يف العراق بي 
عامي 1960 و 1989 وبي 1990 و 2009 يقدر ب 185,3ملم و 172.9 ملم، على التوايل. 
و متوسط درجة احلرارة السنوي على املدى الطويل خالل الفرتة 1960 إىل 1989 كان 21.25 
مئوية. بي عامي 1990 و 2009 كان 22.1 مئوية. وبي الفرتتي الزمنيتي اللتي متت دراستهما، 

تراجع هطول األمطار بنسبة وصلت إىل 6.7 % ، يف حي زادت درجة احلرارة  ب� 0.85 مئوية.
يؤكد ميلر وييتس )2006(  على أنه من املهم فهم كيف ان التغري البيئي قد يؤثر على املوارد املائية 
 IPCC(اليت تعتمد عليها الدول املتشاطئة واليت تتنافس من اجلها. ويقدر تقرير التقييم الثالث
2001(  أن متوسط درجات احلرارة يف العامل سرتتفع بنسبة ترتاوح بي 1.4 مئوية و5.8 مئوية حبلول 
عام 2100. وهذا يعين عدم اليقي من حيث احلد الذي سرتتفع عنده درجات احلرارة يف العامل. 
وتشمل التغيريات اليت ستحدث على األرجح زيادة يف متوسط هطول األمطار العاملي والتغريات 

يف أمناط اجلريان السطحي.
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العديد من  وقد أشارت هيئة ما بي احلكومات)IPCC )2007, 2014  مرارا وتكرارا إىل أن 
املناطق القاحلة وشبه القاحلة )على سبيل املثال مستجمعات مياه البحر األبيض املتوسط، غرب 
الواليات املتحدة، االجزاء اجلنوبية من أفريقيا، مشال شرقي الربازيل، وجنوب وشرق اسرتاليا( سوف 
تعاين من اخنفاض يف موارد املياه نتيجة لتغري املناخ. ومن املتوقع أن ينخفض املتوسط السنوي جلريان 
النهر وتوافر املياه لبعض املناطق اجلافة يف خطوط العرض املتوسطة واملناطق االستوائية اجلافة، يف 

حي ان بعض هذه  املناطق تعاين بالفعل من نقص املياه.
يربز أرنيل وتشونزمي  )2001(  أن املياه سوف تصبح أكثر ندرة يف بعض أجزاء من العامل، بينما 
تكون متوفرة بشكل مفرط يف مناطق أخرى، مما ينتج عن ذلك موجات جفاف وفيضانات شديدة 
ومتكررة. تدرس البحوث اليت أجريت مؤخرا على حنو متزايد التكيف مع تغري املناخ ويشري رجب 
وبرودوم )2002( إىل بعض خيارات التكيف للمناطق القاحلة وشبه القاحلة، مبا يف ذلك احللول 
املياه عن طريق  بي مستجمعات  والتحويالت  الري،  ونظم  التخزين  مثل وضع سدود  التقليدية 

شبكات األنابيب والقنوات، وتطوير موارد املياه اجلوفية على حنو اكرب.
ووفقا ل� أرنيل وتشارلتون )2009( و IPCC ) هيئة ما بي احلكومات( )2007( مت حتديد أربعة 
أنواع خمتلفة من احلدود أو احلواجز للتعامل مع التغري البيئي من حيث كمية ونوعية املياه. أوال، قد 
تكون هناك حواجز مادية حتد من أداء خيار تكيف معي. ثانيا، قد تكون هناك قيود اقتصادية، 
إذا ما اعتربت بعض التعديالت على اهنا مكلفة للغاية. قد تكون هناك حواجز اجتماعية وسياسية 
للتكيف يف مواقف األطراف املعنية إىل اخليارات املقرتحة. وأخريا، ميكن أن حتد قدرة مؤسسات 

إدارة املياه من القدرة على تعزيز أو تنفيذ اسرتاتيجيات التكيف.
بي  ما  هيئة  تفيد  احلدود،  التنمية عرب  مستويات  على  تكيف  اسرتاتيجيات  بوضع  يتعلق  وفيما 
احلكومات )2001( أن املعرفة احلالية بالتكيف والقدرة على التكيف مع تغري املناخ غري كافية، 
وهناك قيود خطرية يف التقييمات احلالية خليارات التكيف. وتؤكد جلنة األمم املتحدة االقتصادية 
ألوروبا )2009( أن نقص اخلربة هو  احد التحديات و ان التعاون العابر للحدود يكاد يكون 
منعدما يف بعض املناطق. ميكن ان يساعد مفهوم مقياس التطور عرب احلدود املقرتح  يف معاجلة 

هذا التحدي.
تسلط اللجنة االقتصادية ألوروبا )2011( الضوء على احلاجة ملناقشة  موضوع املياه و تغري املناخ 
يف سياق عرب احلدود. وقد مت القيام بالقليل جدا على أي مقياس تطوير عرب احلدود لتقييم آثار 

دراسات مرتمجة
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تغري املناخ أو لوضع اسرتاتيجيات تكيف للتعامل مع نطاق وعمق اآلثار املتوقعة. خيارات التكيف 
 Arnell( خمتلفة  مصادر  من  مستقاة  معلومات  على  بناء  املقالة  هذه  يف  خمططة   )2 )الشكل 
 & Charlton, 2009; Bloetscher, 2012; Conway, 2005; Gain, Giupponi, &
 Renaud, 2012; Hiscock, Rivett, & Davison, 2002; IPCC, 2007; Kistin &

.)Ashton, 2008; Ragab & Prudhomme, 2002; Tompkins et al., 2009

وهتدف هذه املقالة اىل حتديد معدالت خفض تدفق يف بلد املصب )العراق( املرتبطة ببناء السدود 
على اهنار املنبع، ومشاريع الري الواسعة النطاق و برامج استخراج املياه املنزلية والصناعية ، وأنظمة 
الرئيسية  األهداف  ان  الطبيعية.  املشاهد  على  والتعديالت  املياه  مستجمعات  بي  املياه  مناقلة 
هي لتقييم اآلثار السلبية لالنقطاع من صنع االنسان الحجام التدفقات الطبيعية املتوفرة للعراق. 
وباملثل، تسلط املقالة الضوء على أمهية انشاء قنوات اتصال قوية وشبكات فعالة بي دول املنبع 
واملصب املتشاطئة وبي مجيع أصحاب املصلحة على املستوى الوطين. وعالوة على ذلك، تقدم 
املقالة نظام ثالثي املستوى يسمى  اإلطار ثالثي املستوى عرب احلدود، يساعد على إدارة املوارد 
وإيران  العراق  بي  دياىل  املياه يف  اختيار مستجمع  املقالة، مت  املائية على حنو مستدام. يف هذه 
)الشكل 3(  كواحد من أفضل اخليارات لتحقيق األهداف. اما موارد املياه واألراضي يف حوض 
هنر دياىل فهي متطورة جدا وملتزمة والري هو االستخدام املهيمن للمياه. وعالوة على ذلك، يتميز 

احلوض بتأثريات حمتملة الجراءات التطوير يف املنبع على مطالب املصب.

الشكل 2. خيارات التكيف مع التغري املناخي.
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املواد واملنهجية
منطقة الدراسة، واإلطار والبيانات املتصورة

يبي الشكل 3 كامل مستجمع املياه يف دياىل )سريفان ( موضوع الدراسة، الذي يعد واحدة من 
مستجمعات املياه النهرية الرئيسية املشرتكة بي العراق وإيران وتنشأ منابعه يف جبال زاغروس يف 
غرب ايران. ويقع مستجمع املياه بي Nن33.216ْ  وNن35.833ْ  و بي Eن44.500ْ   وEن46.833ْ  
)عبد اهلل، 2010(. يصرف مستجمع املياه  ما مساحته 32.600 الف كيلو مرت مربع ، منها حوايل 

43 % تستقر يف العراق و 57 % يف إيران )وزارة املوارد املائية، 1982(.

وحتت الظروف الطبيعية، تتميز حمافظة دياىل بنظام تدفق غري منتظم ودائم يعتمد بشدة على مياه 
األمطار و ال توجد فرتة التدفق الصفري.

الشكل 3. مستنقع مياه هنر دياىل، املشرتك بي العراق و ايران.

متتد الفرتة غري املمطرة للتدفق املنخفض من شهر حزيران اىل شهر تشرين االول. يف املقابل، هتيمن 
التدفقات العالية من شهر تشرين الثاين اىل شهر آيار. تقتصر هذه املقالة على دراسة اجلزء العلوي 
من مستجمع املياه، و اليت تقع عند منبع احملطة اهليدرومرتية يف دربندخان )DHS( يف العراق عند 
EنN  45.703298ْن35.110210ْ. وحييط اجلزء العلوي مبنطقة تصريف مساحتها 17.900  كم 

مربع يف العراق وإيران )الشكل 3(.

دراسات مرتمجة
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يف هذه املقالة، نقدم مفهوم جديد اسه االطار ثالثي املستوى عرب احلدود لتقييم تأثري مصاحل كل 
من البلدان املتشاطئة الت تتقاسم نفس مستجمع املياه الذي نستشهده كمثال. يصنف االطار 
املتصور القوى الدافعة الرئيسية اليت تؤثر على اإلدارة املستدامة للموارد املائية يف مستجمعات املياه 
العابرة للحدود إىل ثالثة مستويات: )أ( املصلحة الوطنية لبلد املنبع؛ و )ب( على النطاق العابر 
للحدود )أي مستجمع املياه املشرتك بأكمله( حيث تتقاسه كال البلدين املتشاطئي )العراق وإيران، 
يف هذه احلالة(. و )ج( املصلحة الوطنية لبلد املصب. و القوى الدافعة الرئيسية خمططة يف الشكل 

.1
  

املنهجية املقرتحة
اليت مل يطرا عليها تغيري  واملتاثرة سحطيا واليت تت  اليومي  التدفق  بيانات  مت حتليل  جمموعات 
 59 من  اليومي  للتدفق  زمنية  سلسلة  دراسة  و متت  اهليدرومرتية  دربندخان  مالحظتها يف حمطة 
 Harza and(ومت احلصول على جمموعات البيانات من مصادر خمتلفة .)عاما )1955 - 2013
Binnie, 1958; Harza and Binnie, 1959; Harza and Binnie, 1963; MA&WR-

KRG, 2013(. . ومت اوال تقسيم السلسلة الزمنية بأكملها اىل فرتتي: نظام التدفق الطبيعي غري 
بدأ  اليت  السنة  التغيري االصطناعي. واستخدمت  املنظمة حصل خالهلا  التجريبية  املنظم. واحلالة 
فيها االخنفاض اهليدرولوجي )1983( كحد لتقسيم السلسلة الزمنية ومقارنة ظروف التدفق اليت 
خضعت اىل تغيري واليت مل ختضع له. وتضم السلسلة الزمنية ملا قبل التغيري املتكونة  من 28 عاما 
سجالت تدفق يومية بي السنوات املئوية 1955 و 1982 املاء، يف حي تشمل الفرتة اليت تاثرت 
سطحيا 31 سنة متتد من السنوات املائية  1983 إىل 2013. واملاء وعالوة على ذلك، مت تقسيم 
التنظيم البشري  الفرتة اليت شهدت تغيريا سطحيا اىل إطارين زمنيي اعتمادا على حجم برنامج 
وحجم استخراج املياه خالل املسار الرئيسي للنهر ومنابعه يف دول املنبع. وقد مت اختيار نظام التدفق 
الطبيعي كمرجع )مقارنة مرجعية( متت على اساسه مقارنة خصائص السالسل الزمنية ملا بعد التأثر. 

وهكذا، فإن تغيري التدفق )كنسبة مئوية( هو:
               flow alteration =[)altered flow - unaltered flow(/unaltered flow] X 100

))1

flow alteration: تغري التدفق
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altered flow: التدفق املتغري

unaltered flow:التدفق غري املتغري

مت ربط البيانات الواردة يف اجلداول 1 و 2 و 3 و املعلومات املقدمة يف الشكل )4( هبذه املعادلة 
املاخوذ بعي االعتبار يف  الزمين  بالفاصل  يتعلق  املياه فيما  لتقدير متوسط تدفق تغيري مستجمع 
العملية احلسابية. ان تغيري التدفق هو مؤشر يعكس التغريات اهليدرولوجية  بسبب التنظيم الصناعي 
يف املنبع ونوع السنة املائية )جافة، اعتيادية أو رطبة(، متت التحليالت يف هذه املقالة باستخدام 
HEC-DSSVue  )حمرك اخلاصية البصرية لنظام ختزين البيانات(، اإلصدار 2.01 ملركز اهلندسة 
اهليدرولوجية التابع للكتيبة اهلندسية للجيش األمريكي. ومت استخدام الوظيفة اإلضافية ملايكروسوفت 

إكسل املرتبطة مبحرك HEC-DSSVue السرتداد وختزين البيانات مباشرة من ملف البيانات.

إطار ثالثي  املستوى عرب احلدود
املصاحل الوطنية لدول املنبع

مستجمع  يف  املائية  املوارد  إدارة  جمال  يف  )إيران(  املنبعة  لدول  الوطنية  املصاحل  عن  اإلبالغ  مت 
 Shourian, Mousavi, Menhaj, and Jabbari ،)2003( املياه لدياىل من قبل وزارة الطاقة
2008a( and Shourian, Mousavi, and Tahershamsi )2008b((. وتسبب خطط تطوير 
الرئيسي  املائي  السدود على جمرى  بناء  مثل  املنبع  املياه من جانب واحد يف دول  مستجمعات 
وروافده، واستخراج املياه اهلائل ما يدر بالفائدة على مشاريع الري على نطاق واسع، واحواض تربية 
االسال وطلبات املنازل والصناعة اخنفاضا يف التدفق، وتغري يف التوقيت وتدهور نوعية املياه اليت 

تدخل بلد املصب )الشكل 4، اجلدول 1(.

دراسات مرتمجة
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اجلدول 1: تطوير استخراج املياه يف حوض دياىل االعلى يف ايران
رقم 

المشروع
مساحة 

الري)هكتار(

 تزويد المياه 
للري)مليون متر مكعب 

يوميا(

مساحة احواض 
االسمال)هكتار(

حجم االمدادات 
المنزلية)مليون متر 

مكعب(

حجم االمدادات 
الصناعية )مليون 

متر مكعب(

13,76810
22,200800
3a31,000189
3b63
5 الى  45,3007
54,2005.15
63,850
7260
23 )المنزلي والصناعي(812,000
919,100190

مالحظة: القدرة التصميمية على التصريف لنفق نوسود هي 70 مرت مكعب بالثانية وهو قيد االنشاء حاليا )من املتوقع ان يتم تشغيله يف عام 
2018(. تشري اخلاليا الفارغة اىل معلومات مفقودة او غري متوفرة

اجلدول 2: املتوسط الشهري على املدى الطويل والنسب املئوية والتغريات يف التدفق
التغير في التدفققبل التطوير 

25th percentile75th percentileالى التطوير )%(

المتوسط –الحالة
(m3/s))m3/s( (%(مترمكعب بالثانية(

37.591.5 48.4 - 64.0قبل التطويرتشرين االول
33.020.068.0مطور

23.957.6105.5-72.3قبل التطويرتشرين الثاني
55.033.888.5مطور

31.565.3112.5-89.0قبل التطويركانون االول
61.035.0125.5مطور

28.380.5142.5-111.5قبل التطويركانون الثاني
80.055.0156.0مطور

Pr170.5+ 5.3133.6239.5 قبل التطويرشباط
179.586.5230.5مطور

209.5395.0 26.3 - 298.5قبل التطويرآذار
220.0124.5372.0مطور

249.9463.0 11.2-325.3قبل التطويرنيسان
289.0176.3401.8مطور

158.0281.5 18.4-190.0قبل التطويرآيار
155.0112.5212.5مطور

74.9166.5 37.9-109.5قبل التطويرحزيران
68.044.892.5مطور

50.653.5106.5-85.0قبل التطويرتموز
42.028.063.0مطور

53.342.099.5-75.0قبل التطويرآب
35.019.551.5مطور

Pr قبل التطوير -eايلول
developed71.0-62.741.887.8

26.516.554.3مطور



63

احد املؤشرات على النهج من جانب واحد لدولة املنبع جتاه النهر املشرتك هو عدم وجود ترتيبات 
رسية لتقاسم املياه مع بلد املصب، العراق. ومن املرجح أن حتدث زيادة يف التغيري اهليدرولوجي 
عندما يتم االنتهاء من املزيد من اهلياكل اهليدروليكية، و توسيع مشاريع الري و تشغيل نظام مناقلة 

املياه بي مستجمعات املياه )الشكل 4، اجلدول 1(

اجلدول 3: التغريات يف التدفق خالل التعديل الرئيسي – والتعديل العايل
---------------------------------------

التغري يف التدفق، 
التغري العايل )%(

متوسط التدفق، التغري العايل 
)2013-2004( مرت 

مكعب بالثانية(

 التغري يف 
التدفق، التعديل 

الرئيسي)%(

التغري يف التدفق، التعديل 
الرئيسي )2003-1983( مرت 

مكعب بالثانية

متوسط التدفق، ما قبل 
التعديل )-1955

1982( مرت مكعب 
بالثانية

66.4-9.421.5-64.058.0تشرين االول
50.2-7.336.0-72.367.0تشرين الثاين
55.6-89.0117.031.539.5كانون االول
49.8-111.5132.018.456.0كانون الثاين

23.6-170.5183.07.3130.3شباط
41.4-298.5329.010.2175.0آذار

45.8-325.3372.014.4176.3نيسان
39.2-190.0190.00.0115.5آيار

59.1-20.544.8-109.587.0حزيران
64.1-34.130.5-85.056.0متوز
74.0-37.319.5-75.047.0آب
76.8-42.316.5-71.041.0ايلول

دراسات مرتمجة
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الشكل 4. تطوير السدود واستخراج املياه يف مستجمع مياه دياىل العلوي يف ايران. االرقام احملوطة بدائرة 
تشري اىل املشاريع املدرجة يف اجلدول 1.

يفيد بلد املنبع، إيران، )وزارة الطاقة، 2003، ص 10( أن ”مشاريع نقل املياه من مستجمع للمياه 
إىل مستجمع آخر جيب أخذها بعي االعتبار من وجهة نظر التنمية املستدامة مع مراعاة حقوق 
األطراف املعنية ”، و، جدواها الفنية واالقتصادية و االجتماعية والتفسري واملصاحل الوطنية اليت تليب 
خمتلف احتياجات [كذا]“. ان حتقيق املصاحل الوطنية لدولة املنبع على حساب دولة املصب قد 

يسبب تأثريات سلبية على البيئة يف مستجمع املياه لدياىل.
على نطاق عرب احلدود

تفيد ادار األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية )UNDESA، 2014( أن القضايا على 
مستوى عرب احلدود تشمل يف الغالب إما عدم وجود معاهدة ختص املياه وعدم وجود اتفاق قسمة 
بي البلدان املتشاطئة أو مواطن ضعف كبرية يف معظم االتفاقيات و املعاهدات املوقعة. ان التقليل 
امهية  تأثريات االستخدام املفرط للمياه هو عامل مهم آخر يؤثر على استدامة املوارد املائية.يفيد 
الرسية بشأن  االتفاقيات  زيادة  الرغم من  أنه على    Brels, Coates, and Loures )2008(
اإلدارة املشرتكة لألهنار ، فال تزال هناك العديد من جتمعات املياه اليت تفتقر إىل إطار قانوين سليم 
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البلدان  دائما. وبعض  فعالة  ليست  احلالية  الرتتيبات  فان  للتنسيق والتعاون. وعالوة على ذلك، 
املتشاطئة العليا، مثل إيران، تعترب ان استخدام املوارد املائية اليت تنشأ يف أراضيها هو حقهم الطبيعي 
- أي استخدام األهنار من جانب واحد بغض النظر عن خماوف بلدان املصب املشاطئة. وتفيد 
وزارة الطاقة يف مجهورية إيران اإلسالمية )وزارة الطاقة، 2003، ص 13( أن ”مجيع املياه املتدفقة 
اىل خارج البلد واليت ترتبط مبياه اخرى جيب أن تتم السيطرة عليها واستهالكها، و أن يتم تنظيم 

األهنار احلدودية مع مراعاة املعايري االقتصادية والبيئية [ كذا] ”.
املياه وإدارة  احملتملة على ختصيص  آثاره  دافعة هامة، وال ميكن جتاهل  قوة  املناخي  التغري  أصبح 
املوارد املائية يف مستجمعات مياه األهنار املشرتكة. يبي )Eisenreich )2005  أن آثار تغري املناخ 
اجلفاف  ، وفرتات  تكرارا  اكثر  تتم مالحظتها بشكل  اليت  الشديدة  األمطار  مواسم  واضحة يف 
األطول والعواصف االشد، والتغريات يف أمناط هطول األمطار واجلريان السطحي. وكانت أحداث 
الفيضانات واجلفاف األكثر كارثية املظاهر األكثر وضوحا هلذا التغيري. يفيد )برنامج األمم املتحدة 
قد شهدت  األوسط،  الشرق  بلدان  من  وغريها  وإيران  العراق  أن   )2011  ، العراق  يف  اإلمنائي 
حاالت جفاف خطرية منذ عام 1999. و ميكن أن يعزى ذلك اىل تأثري التغري املناخي )االجتاه 
النزويل هلطول األمطار ، وارتفاع درجات احلرارة واجتاهات معدالت التبخر احملتملة(، واليت ال تزال 
حباجة اىل التحقق للحوض بأكمله. ومن اجلدير بالذكر أن نظام اإلنذار املبكر العابر للحدود ميكن 
أن يقلل من املخاطر واآلثار النامجة عن الفيضانات واجلفاف أساسا على القطاعات االجتماعية 

واالقتصادية و على الزراعة.
ان قدرات ومرونة التدابري اهليكلية القائمة أو احلواجز املادية مثل السدود والنواظم والقناطر والسدات 
هي قيود مفروضة على استمرارية النظام للتعامل مع اخليارات املختلفة إلدارة املوارد املائية واستيعاب 
التحتية احلالية حلوض دياىل أساسا سلسلة من السدود  البنية  املناخ. وتضم  لتغري  اآلثار احملتملة 
وحتويالت مائية )الشكل 4(. ويتم تشغيل اخلزانات لتلبية جمموعة متنوعة من األغراض مثل السيطرة 
على الفيضانات، وإمدادات املياه لألغراض املنزلية والصناعية والري ومطالب احواض تربية االساك 
وإنتاج الطاقة الكهرومائية. وكما هو احلال مع أي جمموعة من اخلزانات متعددة األغراض، فهي 
تدار إلجياد توازن مناسب بي االستخدامات املتفاوتة و املتنافسة أحيانا. وبالنسبة اىل مستجمع 
املياه هذا، احد اسباب القلق الرئيسية هو ختزين املياه اىل احلد االقصى، مع احلفاظ على مساحة 
يف اخلزانات الستيعاب مياه الفيضانات ملنع خسائر الفيضانات يف املصب. و ما يعقد حتقيق هذه 
األهداف املتعددة هو حقيقة أن اخلزانات تدار يف إطار متعدد الدول، ومتعدد االختصاص وعابرة 

دراسات مرتمجة
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للحدود.
ان تبادل البيانات التارخيية وتركيب شبكات رصد مائي- أرصاد جوية بشكل مستمر على املستوى 
العابر للحدود هو من بي التحديات الرئيسية اليت تواجه اإلدارة الكفوءة للموارد املائية املشرتكة. 
وعالوة على ذلك، فان شفافية تبادل البيانات يف الوقت املناسب هي ذي أمهية قصوى يف فهم 
املياه  مستجمعات  من  خمتلفة  أجزاء  يف  وزمانيا  مكانيا  املياه  ونوعية  تدفق كميات  تغري  كيفية 
تبادل  املائية شبكات رصد شاملة وآليات  املوارد  إدارة  يتطلب حتسي  أية حال،  املشرتكة. على 
البيانات لتوزيع املياه بكفاءة يف الزمان واملكان بي األنواع املختلفة الستخدامات املياه ذات الصلة 

باإلنسان.
  

املصاحل الوطنية لدولة املصب
 Goulden, Conway, and Persechino )2009( and Marcuello( يشري
and Lallana )2003(  إىل أن تدابري التنظيم من جانب واحد على اجملرى الرئيسي للنهر 
املشرتك وروافده، مبا يف ذلك خطط استغالل املياه يف دولة املنبع، هي من بي الدوافع الرئيسية اليت 
تؤثر على إدارة املياه يف دول املصب. وال تقتصر التحديات اليت تواجه اإلدارة املستدامة ملوارد املياه 
على النزاعات بي الدول املتشاطئة. وميكن ان متتد النزاعات حول املياه لتشمل اجملاالت السياسية 
واملكانية واجلغرافية الصغرية مثل احلكومات احمللية والسلطات احمللية للمياه، واملصاحل القبلية، وكذلك 
بي احلكومة االحتادية واحملافظات اإلقليمية. ويتصرف خمتلف املستفيدين بشكل خمتلف و قد تكون 
هناك صراعات بسبب القيم املختلفة واألهداف والسياسات. وعالوة على ذلك، تشمل األسباب 
الرئيسية للضغط على استخدام املياه والقلق يف دولة املصب الطلب املتزايد على املوارد املائية ذات 
النوعية اجليدة، ومؤسسات إدارة املياه  وقدرات املوظفي يف التعامل مع واستيعاب أعباء إضافية 

وضغط على النظام وفقا لقواعد التشغيل احلالية، و اآلثار احملتملة لتغري املناخ.

استغالل املياه يف مستجمع املياه يف اعايل دياىل
لقد مت تنظيم املوارد املائية يف مستجمع مياه هنر دياىل للغاية ومت ختصيصها بشدة جملموعة متنوعة 
من الطلب على املياه. يتعرض مستجمع املياه إىل إجراءات تطوير املوارد املائية من جانب واحد يف 
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دولة املنبع )إيران(. وجيري حاليا بناء السدود اهلائلة على تدفق النهر واستغالل كبري للموارد املائية 
املقابلة، ال سيما من خالل مشاريع الري واسعة النطاق ، مثل تسليم 260 مليون مرت مكعب 
/ سنويا من سد Javeh لري املشاريع يف مدينة سنندج وسهول وسهول Ghorveh ودهغالن 
)وكالمها يقع إىل الشرق من سنندج( يف حمافظة كردستان )شركة Mahab Ghodss لالستشارات 
اهلندسية ، 2013b ،2008(. أمثلة أخرى على مشاريع الري الكبرية هي نظام مناقلة املياه بي 
.)2013b ،2008 ، لالستشارات اهلندسية Mahab Ghodss مستجمعات املياه العمالقة،)شركة

..)Isdle, 2009(وسد داريان، ومجيعها قيد اإلنشاء
مل يتم السعي اىل التوصل اىل حل معاهدة املياه ملواجهة التحدي املتمثل يف إدارة املياه عرب احلدود. 
وباملثل، مل يتم حاليا مارسة أي تبادل للبيانات الدولية. وقد أدت الزيادة يف استغالل املياه املرتبطة 
باجملرى الرئيسي للنهر ومنابعه اىل خلق احتياجات كبرية لفهم أفضل لتأثريات القوى البشرية يف 
املنبع على نظام التدفق خالل العقود الثالثة املاضية. تصف االقسام التالية بناء السدود النهرية 

والتنظيم وخطط استغالل املياه يف اجلزء العلوي من مستجمع مياه دياىل )الشكل 4(.

Vahdat وسد Gheshlaq مستجمع مياه هنر
 Salim, Bidhendi, Salemi, Taheryioun, &( كم2   1850Gheshlaq هنر  مساحة   

)Ardestani , 2009

هي واحدة من الروافد الرئيسة لنهر دياىل يف ايران، يقع سد Vahdat ، الذي افتتح يف عام 1983، 
على بعد 10 كم من سنندج الشمال على هنر Gheshlaq وأهداف هذا السد هي الوقاية من 
الفيضانات، و توفري إمدادات املياه لري 4000 هكتار من األراضي اخلصبة، واالستخدام املنزيل، 
املثبتة   الكهرومائية  للطاقة  القدرة  من  ميغاواط   7 و  االساك  تربية  احواض  من  هكتارات  و 10 

)Bozorgnia, Youssefi, Barzegar, Hosseinifard, &  Ebrahimpour, 2012(

وسعة التخزين القصوى ملستودع املياه  هي 224 مليون مرت مكعب اما مساحة املستودع املقابلة 
فهي 9.34 كم2. يف االرتفاع العادي، قدرة اخلزان هي 190  مليون مرت مكعب ومساحة اخلزان 
 Faramarzi, Abbaspour, Schulin, & Yang, 2009; Bozorgnia et al.,( 28.3 كم

.)2012

دراسات مرتمجة
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سد غاران ونظام مناقلة املياه
يقع سد غاران املليء بالصخور عرب هنر غورا )غاران( يف مريوان )إقليم كردستان( و قدرته على 
خدمة  هي  السد  هلذا  الرئيسية  األهداف  م.   57 وارتفاعه  مكعب  مرت  مليون   97 هي  التخزين 
مساحة قدرها 12 الف هكتار وجتهيز 23 مليون مرت مكعب إىل مدينة مريوان لتلبية الطلبات احمللية 

والصناعية )Pooyab لالستشارات اهلندسية، 2013(. ويعمل السد  منذ عام 2012.

سد آزادي
يقع سد آزادي 110 كم مشال كرمنشاه وهو سد مليء بالصخور وحيتوي على بنية أساسية من 
  Sad  Afzar( العادي  االرتفاع  مليون مرت مكعب يف   70.5 للسد هي  التخزينية  القدرة  الطي. 

 .  )Engineering  Service  Company,  2013

يقع السد على هنر Zemkan )أحد روافد هنر دياىل( وافتتح يف عام 2012. و يقوم مستجمع 
Nن34.547144ْ   عند  آزادي  سد  اىل  وصوال  1054كم2  مساحة  بتصريف   Zemkan املياه 
Eن46.353938ْ .و أهداف هذا السد هي خدمة 4200 هكتار من األراضي الزراعية وتوفري5.1 
مليون مرت مكعب لألغراض املنزلية و5 مليون مرت مكعب لتلبية االحتياجات الصناعية. وارتفاع 

السد 64 مرتا )من األساس(؛ ويبلغ طول القمة 737 مرت وعرضها  10 م.

 )Daryan( سد داريان
يقع سد داريان، قيد اإلنشاء حاليا، عند االمتداد الرئيسي لنهر دياىل. وهتدف اخلطة إىل إكمال 
املشروع يف عام Isdle, 2009( 2018(. والسد مليئ بالصخور وله نواة اساسية طينية. وتبلغ 
السعة التخزينية للسد 276 مليون مرت مكعب و 7.5 كم مربع من مساحة ختزين املستودع املرتبط 
به يف االرتفاع العادي. وتبلغ قدرة حمطة توليد الكهرباء املثبتة 210 ميغاواط و يبلغ ارتفاع السد 
160 مرتا )من األساس( وعرض القمة هو 15 مرتا، وطول القمة املرتبطة به  هو 330 مرت. السد 
حاليا هو أبعد مصب قبل عبور النهر احلدود يف داخل العراق. والغرض الرئيسي من السد هو توفري 
ما يصل إىل 1378 مليون مرت مكعب من املياه سنويا إىل نفق نوسود ملناقلة املياه  الذي يبلغ طوله 

48 كم، والذي سوف يروي مناطق جنوب غرب ايران يف املستقبل.
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Javeh سد
 Aliasghari( املليء بالرتاب يف اجلزء الغريب من إيران، بالقرب من مدينة سنندج Javeh يقع سد
مليون   350 التخزينية  قدرته  وتبلغ  دياىل.  لنهر  الرئيسي  االمتداد  على   ،))& Ahadi, 2007
 Jyane( مرت مكعب. وافتتح السد يف عام 2012. ويبلغ ارتفاعه 95 م، وطول قمته 334 مرت
أنفاق  Engineering Construction Company, 2013(. و هذا السد وما يرتبط به من 
مناقلة املياه هي أساسا خدمة مناطق الري بالقرب من مدينة سنندج ب 40 مليون مرت مكعب، 

وسهول Ghorveh ودهغالن ب 220 مليون مرت مكعب.

Zemkan سد
املياه  منطقة تصريف  وتبلغ مساحة  إيران،  دياىل ويقع يف  ، هو أحد روافد هنر   Zemkan هنر
2400 كم مربع. ومت تكليف بناء سد Zemkan يف عام 2012، وهو يبعد 120 كيلومرتا من 
غرب كرمانشاه. املنطقة الزراعية اليت خيدمها هذا السد هي 3850 هكتار. ويف السد املليء بالرتاب 
نواة طينية، وسعة ختزينه 23.1 مليون مرت مكعب، اما مساحة  اخلزان املقابل فهي 1.32 كم مربع 
والقدرة على تصريف الفائض هي 473 مرت مكعب / ثانية. ارتفاع السد، وعرض القمة وطول 
القمة هي 65  م، 10 م و 278 م، على التوايل. ترتفع قمة السد اىل 1550 مرتا فوق مستوى 
سطح البحر؛ ومستوى املاء االعتيادي هو 1542 مرت فوق مستوى سطح البحر، واحلد األقصى 

هو 1549.7 مرت فوق مستوى سطح البحر.

)Zarivar( )Zeribar( سد
 Asadi, Ghaderzadeh, &( اىل الغرب من جبال زاغروس يف غرب ايران Zarivar تقع حبرية
املياه  Seirafi, 2012(. وتضم منطقة حبرية  Zarivar 2090  هكتار ضمن منطقة مستجمع 
Zarivar البالغة مساحتها 15827 هكتار. أقصى عمق للبحرية هو 50 مرت و متوسط عمق 3 
أمتار. يبلغ متوسط هطول األمطار السنوي مستجمع املياه Zarivar 786 ملم ومتوسط التبخر 
 Zarivar السطحي احلر السنوي 1900 مم.  خيدم خط نقل املياه واملنشآت املائية مبا يف ذلك سد
بطول 1.7 كم و ارتفاع  4.3 مرت 2200 هكتار من األراضي الزراعية و 800 هكتار من احواض 

تربية السمك جنوب مدينة مريوان.

دراسات مرتمجة



70

حصاد البيان

سد آزاد
سد آزاد، على هنر غورا )أحد روافد هنر دياىل(، مت تكليف بناؤه يف عام 2013. يقع السد على 
بعد 40 كيلومرتا اىل الغرب من سنندج )منطقة كردستان( وهو جزء من خطة إلدارة املياه اإليرانية. 
ويرتبط السد بقدرة توليد الكهرباء وهي 30 ميغاواط و حمطة طاقة ضخ ختزين إضافية بسعة اعادة 
توليد قدرها 500 ميغاواط )Tokmechi, 2011( . القدرة التخزينية لسد أزاد هي 300 مليون مرت 
 Mahab Ghodss( مكعب، وارتفاعه 125 مرت، وطول وعرض قمته 600 م و 14 م، على التوايل
Consulting Engineering Company, 2008(. اهلدف الرئيسي من مشروع السد  هو نقل  

190 مليون مرت مكعب من املياه سنويا إىل السهول الزراعية يف Ghorveh ودهغالن عرب

شبكة مناقلة بطول 76 كم. ويبلغ قطر االنبوب احلديدي املرتبطة به 2 مرت ويبلغ طول النفق 7 
كم وقطره 4 مرت. القدرة التصميمية لنظام النقل هي 7.5 مرت مكعب / ثانية.

 Gaveh Rood مستجمع مياه
يقع مستجمع املياه Gaveh Rood ، وهو جزء من شبكة التصريف لدياىل يف غرب إيران، بي  
Eن47ْ   و Eن48ْ  وبي Nن35ْ  و Nن45ْ  . ويعرف مستجمع مياه Gaveh Rood، ايضا ب 

.gawh rwd و Ga¯veh Ru¯ d  و Gaveh RudK

يقع Gaveh  Rood   يف جنوب كردستان ومشال كرمنشاه.
من الناحية الطوبوغرايف، هو مستنقع مياه جبلي، مع اقصى ارتفاع يبلغ 3262 مرت فوق مستوى 
سطح البحر وادىن ارتفاع 1500 مرت فوق مستوى سطح البحر عند خمرج مستجمع املياه. وتبلغ 
مساحة التصريف هلذا املستجمع  2092 كم مربع  ويضم 23 من مستجمعات املياه الفرعية.  
ومن حيث املناخ مستجمع املياه بارد وشبه جاف ويسود فيه الشتاء الباردة )مع الثلوج والصقيع( 
والصيف املعتدل. نظام األمطار هو ذو طبيعة البحر األبيض املتوسط، ويتم تسجيل جزء كبري 
من مياه األمطار يف موسم الربد. ويبلغ متوسط سقوط األمطار 450 ملم، حيث تستلم معظم 

مستجمعات املياه الفرعية من 400 اىل 530 ملم.
هناك سدان على هنر Gaveh Rood:  , مها سليمان شاه وGavoshan. مت تشغيل سد سليمان 
شاه يف عام 2006، ولديه القدرة على ختزين من 52 مليون مرت مكعب واألهداف الرئيسية هلذا 
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الزراعية وتوفري ما بي 5 و7  مليون مرت  املياه إىل 5300 هكتار من األراضي  السد هي لتوفري 
مكعب من املياه لالستخدام املنزيل. يرتبط سد Gavoshan وما يرتبط هبا من نفق مناقلة بنهر 
Gaveh Rood .ويقع السد على بعد  45 كم اىل اجلنوب من مدينة سنندج وعلى بعد 90 
كيلومرتا مشال كرمانشاه ، وله القدرة على ختزين 550 مليون مرت مكعب. وارتفاعه هو 123 مرت 
وطول قمته هي 620 م. والغرض الرئيسي من السد هو جتهيز 63 مليون مرت مكعب من املياه 
اىل كرمنشاه لالستخدام املنزيل و 189 مليون مرت مكعب )عن طريق نفق مناقلة طوله 20 كم( 
لري 31000 هكتار من األراضي الزراعية يف كردستان وكرمانشاه. قدرة حمطة توليد الكهرباء هي 
 ..)Mahab Ghodss Consulting Engineering Company, 2013a( واط  ميغا    11

إحداثيات موقع السد هي EنN 46.994ْن34.962ْ  وافتتح السد يف عام 2005.

Laileh  سد
يقع السد على هنر Laileh  عند EنN, 46.20ْن34.90ْ  ومساحة التصريف للنهر هي 624 كم 
مربع و متوسط   هطول األمطار السنوي يف مستجمعات املياه هو 703.7 ملم، ومتوسط   التبخر 

السطحي احلر هو 1659.4 مم. وافتتح السد يف أواخر عام 2013.

نظام مناقلة املياه بني األحواض ) نفق مناقلة املياه الطويل نوسود(
إيران يف الشمال الغريب من حمافظة  يبلغ طول نفق مياه Nosoud هو 48 كم ويقع يف غرب 
  . )Mahab Ghodss Consulting Engineering Company, 2008, 2013b( كرمانشاه
وميتد النفق من هنر دياىل إىل حقل Ezgeleh.  وهو حاليا قيد اإلنشاء ومن املتوقع أن يتم تشغيله 
يف عام 2018. و القدرة التصميمة للتصريف هي 70 مرت مكعب يف الثانية. وإحداثيات ماخذ 
 Salimeh,(التوايل على  EنN 45.839ْن34.836ْ,  و  EنN  46.237ْن35.119ْ  هي  النفق  وخمرج 

..)2012

يظهر اجلدول 4 و اجلدول 1 اخلزانات، وحتويالت املياه وأنظمة نقل املياه بي مستجمعات املياه 
القائمة وقيد اإلنشاء. مت افتتاح أول سد شيد على هنر Qeshlaq وأحد روافد هنر دياىل( ينبع يف 

إيران يف عام 1983. ومن املتوقع تشغيل سد داريان و نوسود  يف عام 2018.

دراسات مرتمجة
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  النتائج واملناقشة
تفاوتت التدفقات اليومية املنسابة دون عائق واليت متت مالحظتها بي عامي 1955 و 1982 يف 
احملطة اهليدرومرتية يف دربندخان بي 1 مرت مكعب يف الثانية و 5816 مرت مكعب يف الثانية.وكان 
املتوسط    على املدى الطويل ومتوسط   التدفقات اليومية 173.10 مرت مكعب يف الثانية و108 مرت 
مكعب يف الثانية ، على التوايل. والنسب بي أقصى قيمة تدفق و املتوسط على املدى الطويل و 
متوسط التدفقات هي 34:1  و 54:1 على التوايل. وميكن أن تعزى االختالفات يف نظام التدفق 
الطبيعي أساسا إىل التغريات يف هطول األمطار السنوي. اما جمموعة التغريات اهليدرولوجية فهي 
وظيفة احواض التخزين اليت يتم تشغيلها،التحويالت والتدفقات الراجعة، نوع السنة املائية، والروافد 

غري املنظمة والتصريف السنوي ملستجمع املياه.
يكشف التفحص الدقيق للجدول )2( والشكل )5( أن األشهر غري املمطرة قد شهدت اخنفاضا 
كبريا يف معدالت متوسط التدفق. وتراوحت معدالت االخنفاض من حوايل 38 %يف شهر حزيران 
إىل ما يقرب من 63 % يف شهر ايلول. وقدر متوسط   معدالت االخنفاض احملسوة خالل الفرتة 
الزمنية املذكورة ب 51 %و ميثل ذلك جزءا من تدفق التيار طويل االمد الذي مل يعد متاحا لبلد 
املصب خالل موسم اجلفاف.و بي شهر تشرين الثاين وشهر آيار، تفاوت االخنفاض بي حوايل 
11.0 % يف نيسان و 31.5 % يف كانون االول. وقد لوحظت زيادة يف معدل التدفق املتوسط   

التغيري. وكان  القيمة عند حتديد معدل  حوايل 4.3 % يف شهر شباط. وبالتايل، مت جتاهل هذه 
متوسط التدفقات   السنوي على املدى الطويل لسجالت التدفق الذي مل يطرا عليه تغيري والتدفق 
الذي طرا عليه تغيري مصطنع 99.25 مرت مكعب يف الثانية و 64.50 مرت مكعب يف الثانية على 
التوايل وهو اخنفاض بنسبة 35 % تقريباً. وهذا دليل واضح على اثار التنظيم البشري ملياه النهر يف 

دول املنبع على توفر املياه يف دولة املصب.
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تغيري والذي مل يطرا عليه تغيري كمتوسط  الذي طرا عليه  التدفق  الشكل 5: حاالت واحنرافات 
شهري على املدى الطويل.

وبالنظر إىل السلسلة الزمنية الضعيفة، فانه ميكن متييز إطارين زمنيي من حيث درجة تغيري التدفق. 
ويف فرتة اخنفاض مستويات التنظيم االصطناعي ملياه النهر ، بي 1983 و 2003، مت  بناء سدود 
واستغالل املياه بشكل حمدود. وكان حجم التخزين الكلي للخزانات وجمموع مناطق الري واملزارع 
5968 هكتار  1994 321 مليون مرت مكعب،  1983 و  اليت مت تشغيلها بي عامي  السمكية 
و 810 هكتار، على التوايل. و تشري املعلومات املتوفرة حاليا للحالة الدراسية هذه )الشكل 4 
واجلدول 1( إىل أنه مل تتم مالحظة اي بناء للسدود أو استخراج للمياه بشكل ملحوظ الفرتة بي 
1995 و 2003. ومن ناحية أخرى، متثل السنوات املائية بي عامي 2004 و 2013 مستوى عال 
من التنظيم البشري مت خالهلا ختصيص أعمال هيدروليكية كبرية وسحب املياه وحتويالت شديدة 
للتدفق. وعالوة على ذلك، فان داريان ونفق حتويل مياه مستجمع نوسود الواسعة مها حاليا قيد 
اإلنشاء. وبي عامي 2004 و 2013، مت تشغيل خزانات بسعات ما يقرب من 1500 مليون مرت 

مكعب ومت تنفيذ تعديالت علي املشاهد الطبيعية على نطاق واسع.
النتائج اليت تظهر على الفرتات الثالث اليت متت دراستها - الطبيعية )1955 - 1982(، واخنفاض 
مستوى  التغيري البشري )1983 - 2003( واملستوى العايل من التنظيم البشري )2004 - 2013( 
البشري خالل فرتة املستوى  التنظيم  اثار نظام  - موضحة يف اجلدول 3 والشكلي 6 و 7. ان 

دراسات مرتمجة
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املنخفض للتنظيم االصطناعي كان يقتصر بشكل ملحوظ على موسم اجلفاف.تراوح  نقص التدفق 
من 7.3 % يف نوفمرب اىل 42.3 % يف سبتمرب  وبالنسبة لألشهر غري املمطرة يونيو -سبتمرب ، 
اختلف الوضع الشاذ بي 20.5 % - 42.3 %. ولوحظ وجود اجتاه متزايد يف متوسط التدفق   
بي ديسمرب وابريل . وتراوحت الزيادة من 7.3 % يف فرباير إىل 31.5 % يف كانون االول. ومل تتم 

مالحظة أي احنراف يف شهر آيار مايو.
التعديالت  وكانت االخنفاضات يف التدفق الشهرية طويلة األجل خالل فرتة املستوى العايل من 
اليت يسببها اإلنسان أكرب بكثري من تلك اليت لوحظت خالل فرتة تدين مستوى التنظيم. وتراوحت 
متوسط    ويقدر  ايلول.  يف   % 77 حوايل  إىل  شباط  يف   % 24 من  يقرب  ما  من  النخفاضات 
االخنفاض خالل حزيران اىل تشرين االول ب 66.4 % وهذه النسب العالية إىل حد كبري الخنفاض 
املناخية  والظروف  املنبع  االنسان يف دول  يسببها  اليت  اىل االضطرابات  تنسب  أن  التدفق ميكن 

اجلافة، واليت تسببت يف اخنفاض حاد يف حجم املياه اليت تدخل بلد املصب.

الشكل 6. متوسط تفاوت التدفق الشهري عاالمد الطويل لثالث فرتات زمنية.
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اخلاضع  الطويل غري  املدى  السنوي على  التدفق  متوسط  السنوية من  التغريات   8 الشكل  ويبي 
للتغيري. وميكن مالحظة أن 

الشذوذ يف قيم التدفق السنوي خالل الفرتة 1983 - 1998 قد تراوحت بي 43.2 %  يف عام 
1984 و+ 79.9 % يف عام 1988. وكانت قيم التدفق السنوي خالل الفرتة 1999 - 2013 أقل 
من متوسط التدفق السنوي على املدى الطويل غري اخلاضع للتغيري. وتراوحت احلاالت الشاذة من 
21 - %   يف عام 2003 إىل 79.1- %  يف عام 2008. وقدر متوسط الشذوذ   السنوي خالل 
الفرتة املذكورة أعاله ب 54.5 - %.. ومن اجلدير بالذكر أن هذه التقلبات يف القيم الشاذة ميكن 
أن تعزى إىل جمموعة من اآلثار املرتبطة بالتنظيم البشري يف منبع النهر وخصائص السنوات املائية 
)جافة، اعتيادية أو رطبة(. وعلى سبيل املثال، تظهر السجالت التارخيية للتدفق أن 1988 كان 
اهنا سنوات  2009 مت تسجيلها على   - 2008 2001 و   - 1999 الفيضانات، يف حي  عام 
جفاف. ومع ذلك، هذا ال يضعف التأثري البارز لألنشطة اليت يسببها اإلنسان يف املنبع على حجم 

املياه املتاحة لبلد املصب.

االستنتاجات والتوصيات
جتلى اإلطار الثالثي املستوى عرب احلدود بنجاح عن طريق اختيار مستجمع املياه لدياىل كحالة 
تعدد  على  سلبا  اهلائلة  املياه  استخراج  وخطط  املنبع  يف  املائية  املنشآت  وأثرت  متثيلية.  دراسية 
استخدامات املياه يف املصب وعدلت بشكل ملحوظ نظام التدفق يف دولة املصب وهي العراق. 

ويتجلى ذلك يف تعديالت التدفق الكبرية اليت لوحظت يف دولة املصب.
 تكشف النتائج أنه حىت مع مستوى منخفض من التنظيم البشري، فان التأثري على توافر املياه 
ميكن أن يكون ضارا الحتياجات العراق، وال سيما خالل الفرتة غري املمطرة. وبالنسبة لألشهر 
غري املمطرة من حزيران اىل ايلول، تراوح تغيري التدفق من 20.5 -%  إىل 42.3 - %..و شهدت 
التحويالت، واليت  املياه وانشاء  السدود وسحب  لبناء  أبرز محلة  السنوات بي 2004 و 2013 
كانت  املقابل،  يف  املصب.و  بلد  يف  الطبيعي  املائي  النظام  على  عميقة  سلبية  آثار  هلا  كانت 
تدين  فرتة  يف  االخنفاضات  من  أكرب  ملحوظ  بشكل  الطويل  املدى  على  الشهرية  االخنفاضات 
مستوى التنظيم الصناعي. تراوحت نسب شذوذ التدفق من ما يقرب من 24 - %  يف شبط إىل 

حوايل   77 -%  يف ايلول. 
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الشكل 8: االحنرافات السنوية من متوسط التدفق السنوي غري املتغري على املدى الطويل.

ويقدر متوسط   معدالت التغيري على مدى األشهر من حزيران اىل تشرين االول ب 66.4- %.. وجتلى 
ارتفاع معدالت اخنفاض  املناخية اجلافة يف  املنبع والظروف  البشرية يف  الضغط  لعوامل  التأثري املشرتك 

التدفق.
تتطلب املعدالت الكبرية الخنفاض التدفق ان حيسن بلد املصب من فهمه فيما يتعلق باآلثار السلبية 
النامجة عن السيطرة الواسعة على املياه يف املنبع والبىن التحتية للتحويالت. وعالوة على ذلك، فمن 

املهم حتديد وتقييم مجيع التجارب الفاشلة السابقة يف إدارة املياه يف مستجمع املياه. 
يتوجب حتديد احلد األدىن من املطالب من املستخدمي احلاليي واحملتملي يف املستقبل بوضوح 
وتقييمها فيما يتعلق باخنفاض التدفق احلايل واملستقبلي. وجيب اجراء مراجعة شاملة للطريقة اليت 
تعمل فيها  السدود املقامة عرب النهر يف بلد املصب حاليا. وجيب أن يتم حتديث كتب أدلة تشغيل 
اخلزان للحد من اآلثار البيئية السلبية النامجة عن التغريات يف النظام اهليدرولوجي. وال يؤثر تنقيح 
منحنيات القاعدة أو الدليل بالضرورة على كفاءة اخلزانات احلالية من حيث وظائفها الرئيسية، وهي 
الري واحلماية من الفيضانات وتوليد الطاقة الكهرومائية. ان حتسي منحنيات القاعدة للخزانات 

متعددة األغراض احلالية قد يوفر جماال واسعا للحد من التأثريات السلبية.
لتقييم  للحدود  العابر  املستوى  على  املناخ  تغري  آثار  بشأن  البحوث  من  مبزيد  املؤلفون  ويوصي 
التغيريات املمكنة يف أمناط هطول األمطار وجريان املياه فضال عن تواتر وشدة الظواهر املتطرفة. 
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وتشري أيضا إىل حتسي إدارة املياه، وتطوير التواصل القوي وشبكات فعالة بي الدول املتشاطئة 
يف املنبع واملصب، واليت قد تؤدي إىل توقيع معاهدات دولية حول املياه. ونوصى أيضا احلد من 
صراعات إدارة املوارد املائية بي احلكومة االحتادية واحملافظات واجلهات املعنية األخرى على املستوى 
الوطين. وهذا يتطلب نظم رصد املناسبة وتنسيق عرب احلدود بشأن منهجيات مجع وتبادل البيانات 
األساسية حول املناخ وموارد املاء مثل تدفقات تصريف مياه النهر عند التحويالت، ونوعية املياه، 
ومستويات املياه اجلوفية. ويتطلب اتفاق ملموس حول املياه أيضا نظم إنذار وتنبيه تدعم اختاذ 

القرارات الصائبة.

شكر وتقدير
يشكر املؤلفون املديرية العامة للسدود واخلزانات التابعة لوزارة الزراعة واملوارد املائية يف حكومة إقليم 
كردستان ومديرية سد دربندخان على تعاوهنم وتسهيل توفر البيانات. ويشكر املؤلفون أيضا وليد 
عبد احلميد صاحل، املستشار السابق يف وزارة املوارد املائية يف العراق، ملسامهته القيمة ومرتضى عبد 

احلسي لدعمه يف مجع البيانات.
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الكلمات المفتاحية: التصحر الشرق االوسط عاصفة ترابية تحديد المصدر

ملخص
 MODIS  واملطبق على  بيانات MEDI   ًُطوًّر حديثا

باستخدام مؤشر الغبار للشرق االوسط امل
الفضائية، فإننا نفرتض وجود عالقة بي االقاليم اليت تصحرت مؤخرا، على مدى العقود الثالثة املاضية، 
وبي نقاط مصدر الغبار احملددة خالل الفرتة من 2001 اىل 2012، حيث تشري النتائج إىل أن نقاط 
الطيفي على صور من ماركة  تنفيذ حتليل اخلليط  العراق وسوريا.  ومن خالل  الرئيس تقع يف  املصدر 
Landsat )1984 و 2012(، مت اجناز خريطة تصحر جديدة. وتشري نتائج هذه الدراسة للمرة االوىل اىل 
أن حوايل ٪39 من كل نقاط املصدر املكتشفة تقع يف منطقة متصحرة من عمل االنسان. و باستخدام 
املؤشرات املستخرجة خلوارزمية Deep Blue، تبي ان مصادر الغبار ُتصنف إىل ثالثة مستويات من 
حيث الشدة: منخفضة  ومتوسطة وعالية.  ويقع عدد كبري من تلك املصادر ذات الشدة املنخفضة 
داخل أو بالقرب من املناطق املتصحرة حديثاً. وهبذ فإن تلك االقاليم املتصحرة بشكل كبري حتتاج اهتماما 

مباشراً على املستوى العاملي. 

.Elsevier Ltd  2015 ©�مجيع احلقوق حمفوظة ل
مقدمة

األقاليم المتصحرة حديثا في العراق والمناطق المحيطة 
بها: المصادر الجديدة لجزيئات الغبار في العالم
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ازداد يف العقود األخرية اإلهتمام يف التعرف على فيزياء الغالف اجلوي وكيمياء اهلباء اجلوي، وعمليات 
التفاعل بي الغيوم و اهلباء اجلوي. وميكن تعريف املرذذات اجلوية على أهنا املادة املكثفة )السائلة والصلبة 
أو غري املتجانسة( املعلقة يف اهلواء.  تتكون هذه املرذذات اجلوي من أنواع طبيعية وانثروبوجينية على شكل 
جزيئات بأقطار هوائية ترتاوح بي بضعة نانومرتات إىل عدة ميكرومرتات.  أما النوعي الطبيعيي املهمي 
واملنتشرين يف كل مكان من اهلباء اجلوي فهما ملح البحر والغبار املعدين، وينبعثان يف اجلو نتيجة لشدة 

 )Grini، 2004( الرياح على سطح احمليط وأقاليم األراضي القاحلة على التوايل
تساهم املرذذات وتفاعالهتا مع الغيوم واإلشعاع يف ”نسبة كبرية من عدم اليقي يف تقدير جمموع التأثري 
اإلشعاعي« مما يؤثر يف التغري املناخي.  وميكن ملرذذات الغبار التأثري بشكل كبري على النظام املناخي 
لألرض Mahowald et al., 2013،; Choobariet al., 2014، من خالل تغيري موازنة اإلشعاع  

 ،Sokolik and Toon, 1996

وأعمارها   للغيوم  البصرية  واخلصائص   Hansell et al, 2010. 2012; Valenzuela et al  ;
  Solomos et al.،( وعمليات الرتسيب ،)Mahowald and Kiehl، 2003; Ouet al.، 2012(
Creamean et al.، 2013 ;2011(. كما ميكنها أيضا التأثري على النظم البيئية لألرض من خالل 
 Jickells et al.، 2005; Mahowald et al.، 2005;( الدورات البيولوجية الكيميائية البحرية والربية
 ،)Painter et al.، 2007; Neff et al.، 2008( والعمليات  اهليدرولوجية ، )Okin  et al.، 2008

اىل  من جراء حتوهلا  باألرض  تلحق  اليت  واألضرار  التصحر  ان     .Griffin, 2007 اإلنسان وصحة 
صحارى يشكل هتديدا بيئيا خطريا لسكان الصحاري، وعنصرا رئيسا يف تغري املناخ العاملي، األمر الذي 
 Okin  et يتسبب يف تدهور األراضي على نطاق واسع يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة من العامل
al. 2009 .  حتدث األشكال املختلفة من التصحر بصيغة أمناط وعمليات. وسيتم  يف هذه الدراسة 
استخدام هذا املصطلح لإلشارة إىل زوال الغطاء النبايت ومتلح الرتبة، وهذه تتسبب هبا عدد من العوامل 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والطبيعية مثل النمو السكاين واجلفاف والتغريات او التغايرات املناخية 
واحلراثة لغرض الزراعة والرعي اجلائر.  يلعب الغطاء النبايت ومتلح الرتبة )كل عامل على حدة أو جمتمعي( 
التصحر.   للتنمية وزيادة  الرئيس  للرتبة، كما كان دائما احملرك  البيولوجي  التكوين  دورا رئيسا يف حتديد 
ويندمج مفهوم التصحر مع أعمدة الغبار. وقد أصبح هذا املصطلح معروفا بشكل كبري يف الثالثينيات من 
القرن العشرين عندما حتولت أجزاء من السهول الكربى يف الواليات املتحدة األمريكية  اىل أراض مقفرة.

سيتمكن العلماء من خالل دراسة التفاعالت بي التصحر والعواصف الرتابية ، من فهم دور العوامل اليت 
 Ginoux et al.، 2012; Rashki et al.،  يسببها البشر او الطبيعة  يف حجم العواصف الرتابية
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 .)2013(. Okin et al. )2001

وقد تبي، يف دراسة على صحراء موهايف، أن احلقول الزراعية املهجورة ميكن أن تكون سطوحا انكماشية 
 Okin( بسبب املواد اليت تنقلها الرياح اىل سطوح صحراوية مستقرة، وميكن أن تغري انعكاسها الطيفي
and Painter، 2004(. كما ميكن للرمال اليت حتملها الرياح أن تؤدي إىل توسع التصحر من خالل 
  Okin( طمر او كشط أو جتريد األوراق من النباتات اليت هي يف نفس االجتاه، وميكن أن تطيل املسار

.)et al.، 2009

 Sokolik and Toon،( 50% وقد قدرت مسامهة اإلنسان يف وفرة الغبار املعدين بنسبة %30 اىل
بي  حساسية  صلة  وجود  الباحي  بعض  رجح  وقد    .)1996; Tegen and Lacis، 1996
الغبار  انبعاثات  يف  البشر  يؤثر  اآلن كيف  حلد  يعرف  ال  أنه  غري  واملناخ،  الصحراوي  الغبار  انبعاثات 
الصحراوي)Mahowald et al.،2010(. ويرجع ذلك جزئيا إىل حقيقة أن التأثري األنثروبوجيين حساس 
 Mahowald et al.، 2002; Luo et al.، 2003; Tegen( جدا حيال النماذج والظروف اجلوية

 .)et al.، 2004

 
 Zender( تعترب منطقة الشرق األوسط مسؤولة عن حوايل ٪25 من انبعاثات جسيمات الغبار يف األرض
et al.، 2003; Ginoux et al.، 2004(.  إن هذه املنطقة اليت شهدت حتديات بيئية حادة هي أيضا 
األكثر عرضة لللتغريات املناخية والتغريات النامجة عن النشاط البشري. أما العواصف الرتابية فهي واحدة 
من النتائج التقليدية للظواهر اجلوية املتطرفة يف األقاليم القاحلة وشبه القاحلة اليت تقع يف هذه املنطقة، 
وهو أمر حدث بشكل  متواتر ومكثف يف العقد املاضي )Karimi et al.، 2012(.   وقد أظهرت 
الدراسات اليت أجريت مؤخرا يف املنطقة أن العراق وسوريا هي أكثر الدول اليت تنطلق منها العواصف 
الرتابية، كما اشارت تلك الدراسة إىل أنه ليس هناك حاليا أي توافق يف اآلراء بشأن العوامل اليت تزيد من 
العواصف الرتابية.  وتشمل بعض تلك العوامل املسببة املمارسات الزراعية غري املناسبة )تقرير ورقة بيانات 

،Al-Ansari( وإدارة موارد املياه غري املستدامة  والتغري املناخي ،)السالمة، األمم املتحدة، 2013
 Sissakian et al.،( األرض  حالة  وتدهور   ،)Gibson، 2012( العسكرية  والعمليات   ،   )2013
2013(. وقد قدمت دراسة Gibson )2012( تقييما حول ما  إذا  كانت املساحات املزروعة يف 
العراق قد تغريت أثناء أو نتيجة احلرب والعقوبات االقتصادية لالمم املتحدة. وأشارت النتائج إىل أن 
املناطق املزروعة قد تغريت قليال اثناء احلرب االيرانية العراقية )1988-1980(، وحرب اخلليج )-1990

املتحدة  االمم  عقوبات  فرتة   خالل  هكتار(  مليون   1،72-2،04(  %20 بنسبة  وازدادت   ،)1991
العقوبات )1.40 مليون هكتار( خالل  )2003-1990(، واخنفضت إىل ادىن  مستوى  من ما قبل 
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عملية حرية العراق 2011-2003.  للمزيد من املعلومات عن أثر القيادة العشوائية والعمليات العسكرية 
)آالف الشاحنات واملركبات الثقيلة، وانفجار العديد من القنابل والصواريخ( وأثرها على طبقات الرتبة 
 .)Sissakian et al.  )2013 السطحية املرتاصة ، وتسببها يف انبعاثات الغبار ميكن الرجوع اىل دراسة
وقد مت افرتاض أن هذه العوامل هلا تأثريات كبرية على التصحر يف املنطقة، ومت ربط التحديات املتزايدة مع 

العواصف الرتابية اإلقليمية.

هتدف هذه الدراسة اىل تقدمي رؤى حول املوقع وتواتر وشدة العواصف الرتابية اجلديدة اليت معظمها من 
صنع اإلنسان. وبناء على هذا فإن اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو حتديد دور التصحر يف عملية 
تواتر  منو وشدة العواصف الرتابية يف منطقة الشرق األوسط. وسوف نعرض هنا يف وقت واحد كل من: 
)أ( بيانات األقمار الصناعية    NASA / MODIS و NASA Landsat TM ، )ب( تقنيات 
حتديد نقطة مصدر الغبار باستخدام مؤشر الغبار للشرق األوسط املطور حديثا لتحديد خريطة املنطقة، و 
)ج( حتليل اخلليط الطيفي )الستخراج املزيد من املعلومات حول التصحر(،  و )د( تغيري حتليل االجتاهات 

)لدراسة كثافة تغيري التصحر يف الشرق األوسط(.

1.1 خلفية منطقة الدراسة
والفرات، واحدا  العربية وحوض دجلة  اهلضبة  يتكون معظمه من  الذي  الشرق األوسط،  يعترب        
العربية عموما  اهلضبة  تتكون   .)Shao، 2008( العامل الرياح يف  تعرية  النشطة من حيث  االقاليم  من 
باالجتاه  األمحر  البحر  وحتد  مرت(،   1500 اىل    1300( الغريب  اجلنوب  يف  مرتفعة  تضاريس  من 
 Idso،( العريب     اخلليج  من  قريبا  مرت(   200 اىل   50( الغريب  الشمال  يف  املنبسطة  االراضي  حنو 
املكثفة  الرتابية  العواصف  منها  تنبعث  مناطق  من مخس  واحدة  وهو  العربية،  باجلزيرة  وتعرف   )1976
ومشال  وباكستان   وأفغانستان  وإيران  العراق  عرب  الصحراوية  املنطقة  متتد   .)1 رقم  )الشكل  العامل  يف 
 Bryson and( اجلوي  الغالف  يف  املعدين  الغبار  مصدر  بأهنا  طويلة  فرتة  منذ  ومتيزت  اهلند،  غرب 
Baerreis، 1967; Grigoryev and Kondratyev، 1981،   يتكون  الداخل الرئيس اجلنويب 
العامل، يف  الرملية  الصحاري  أكرب  من  تعترب  اليت   ، اخلايل  الربع  صحراء   من  العربية  اجلزيرة  شبه   يف 
كم.    1287 بطول   رملي  ممر  وهو  الدهناء،  خالل  من  الشمال   يف  الرملية  النفود  بصحراء  وترتبط 

)Shao، 2008(
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لتوزيع  أويل  بإجراء حتليل  )ميدلتون(   قام  الشرق، حيث  للغبار يف  منطقتي  اكرب  الباحثون  وقد حدد 
وموسية العواصف الرتابية باستخدام بيانات األرصاد اجلوية، وأثبت البحث أن السهول السفلى  لوادي 
الرافدين )العراق والكويت( مثلت العدد االكرب يف عدد أيام العواصف الرتابية يف السنة )وخاصة من شهر 
نيسان اىل شهر آب. كما  أظهر وسط اململكة العربية السعودية  مستوى معتدال من العواصف الرتابية.  
الحظ أن الدراسات السابقة قد أشارت اىل أن السهول الغرينية )Safar، 1980(، قبالة الساحل العماين 
)Tindale and Pease، 1999(، وحبر العرب )Prospero and Carlson، 1981( يقع فيها عدد 

كبري من العواصف الرتابية يف منطقة الشرق األوسط.
هناك أربعة أنظمة سائدة للمناخ يف الشرق األوسط: )1( يف فصل الشتاء، ضغط جوي سيبريي فوق 
أحناء آسيا الوسطى، )2(  ضغط جوي قطيب فوق شرق أوروبا والبحر األبيض املتوسط،  )3( يف الصيف، 
األعاصري املوسية فوق شبه القارة اهلندية واجلنوب واجلنوب الشرقي إليران وجنوب شرق شبه اجلزيرة العربية 
يف الصيف،  )4(  املنخفضات املنتقلة  من مشال أفريقيا وجنوب وشرق البحر األبيض املتوسط   عرب 
 Hamidi et al.،( منطقة الشرق األوسط وجنوب غرب آسيا يف املواسم غري الصيفية كالربيع والشتاء
2013(. ويوجد بشكل خاص نوعي من الرياح على توليد الغبار يف املنطقة، ومها ريح الشمال اليت هتب 
من منتصف حزيران وحىت منتصف ايلول، وتولد عواصف ترابية صيفية شديدة، والرياح ما قبل اجلبهية وما 

.)Wilkerson، 1991( بعد اجلبهية اليت تولد العواصف الرتابية اجلبهية يف مواسم أخرى
 

البيانات واملنهجية
NASA/MODIS

استخدمت بيانات مقياس الطيف التصويري املتوسط الدقة  )MODIS( ملقارنة عدة خوارزميات السرتجاع 
الغبار، ومن اجل تطبيق منهجية جديدة لتحديد نقاط مصدر الغبار من خالل تركيب حزم األشعة حتت احلمراء 
املرئية VIS  و حزم األشعة حتت احلمراء احلرارية TIR  .  ويقوم جهاز االستشعار يتسجيل املالحظات 
 باستخدام 36 حزمة  مبوجات ترتاوح ما بي 0.41 اىل  14.4 ملم،  والدقة املكانية ل�  Nadir ل�  0.25، و
،2002 وآيار   1999 االول  كانون  يف  بدأت  اليت    MODIS وتعمل   كم.   1 و   ،0.5 
  Aqua و  Terra و   EOS    على التوايل، على منت اقمار صناعية لوكالة ناسا للمراقبة  األرضية
. وقد مت احلصول على بيانات  MODISمن املستوى االول  للغالف اجلوي املؤرشف ونظام التوزيع، 
ومتت معاجلتها لتحويل األرقام الرقمية إىل نتاج بيانات  معايرة إشعاعيا وحمددة جغرافيا.  كما مت ايضا 
استخدام بيانات اهلباء اجلوي للمستوى الثاين  ل� MODIS . ومت إنتاج تلك البيانات بدقة مكانية تقدر 

حبوايل 1 × 1 كم بكسل.
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NASA/LANDSAT TM ..22

 Landsat  5و Landsat 4 على منت LANDSAT �مت تنفيذ جهاز استشعار لرسم اخلرائط املوضوعية ل
ابتداًء من  متوز 1982 حىت ايار 2012 بتكرارات دورية ل� 16 يوما.  تتكون الصور من سبعة حزم طيفية 
بدقة مكانية ل�  30 م للحزم  1 و 5 و7.  وكانت الدقة املكانية للحزمة 6 )األشعة حتت احلمراء احلرارية(  
120 مرت. و مت استخدام هذه البيانات يف حتليل الكشف عن التغيري واستخراج التصحر.  ومبا أننا نبحث 
عن االجتاه والتأثري احملتمل للتصحر على تطورات نقطة مصدر الغبار، فقد حاولت الدراسة التعريف مبدة 

طول ممكنة من الوقت لتحليل أفضل.  من ناحية أخرى، فإن توافر

الشكل رقم 1. العراق والدول اجملاورة )تظهر صورة اخللفية تضاريس منطقة الدراسة(
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البيانات وأكرب عدد من الصور اخلالية من الغيوم. بشكل يعطي تقريبا التغطية الكاملة للمنطقة يف غضون 
سنة كان من العوامل األخرى يف اختيار اجملال الزمين. كما  استخدمنا البيانات من أجهزة االستشعار 

Landsat TM   اليت تعمل منذ عام 1984.

لذلك، مت اختيار عام 1984، وعام 2011 حدودا للدراسة.  وفقا للتحليل اهليدرولوجي لدينا، كان 
معدل االمطار السنوي طبيعيا. لذلك مت استخدام وحتليل 32 من صور االقمار الصناعية اخلالية من 
الغبار والغيوم، وعلى نطاق متساوي. واألهم من كل ذلك أنه ،وبناء على أساس اهلدف من هذه الدراسة 
ودراسات أخرى مشاهبة للكشف عن الغطاء االرضي واملائي، كان تاريخ الصور اليت مت احلصول عليها 
هو يف هناية موسم النمو.  ونتيجة لذلك، مت احلصول على مجيع الصور لشهر ايلول، والذي يعترب هناية 

موسم النمو يف منطقة الشرق األوسط.

حتديد نقطة املصدر
 استخدمنا  مشاهدات االقمار الصناعية لشرح تقنية رسم خرائط جديدة لنقاط مصدر الغبار يف منطقة 
البلدان  مسامهات  وتفسري  مصدر  نقطة  وكثافة كل  واملنطقة  املكاين  النمط  السرتداد  االوسط  الشرق 
املختلفة يف توليد العواصف الرتابية يف منطقة الدراسة. على النقيض من احمليطات واملسطحات املائية، 
الصحراوية  واألراضي بسبب  السطوح  املعدين على  اجلوي  اهلباء  الكشف عن  الصعب جدا  فانه من 
الصناعية  األقمار  باستخدام VIS  صور  الصحراوية  املعدنية واالراضي  للمرذذات  املماثلة  االنعكاسية 
املرئية غري املعدلة.  باإلضافة إىل ذلك، هناك العديد من التحديات )مثل قدرة جهاز االستشعار ودقة 
نتيجة لذلك، فقد  البحر والتلوث االنثروبوجيين.  الغيوم وملح  املعدنية عن  املرذذات  النموذج( يف متييز 
استخدمت عدد من الدراسات التغريات يف درجات حرارة السطوع بي املرذذات املعدنية وسطوح األرضي 

لتمييزها عن بعضها االخر  
)Ackerman، 1989; Miller،  2003(. وقد حقق استخدام TIR جناحا حمدودا بسبب التغريات 
يف انبعاثية السطح )Roskovensky and Liou، 2003، 2005(.  وبسبب هذا القيد، فضال عن 
تباين االنبعاثات واخلصائص البثية للجسيمات املعدنية ضمن نطاقات TIR املتعددة، فقد مت  اخرتاع 
العديد من اخلوارزميات على أساس الفرق يف درجة حرارة السطوع )BTD(، كتقنيات ثنائية الطيف.  
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بينما ال   ، االبرد  املعدنية  واملرذذات  األرض  احلرارة بي سطح  اختالف درجات  ويستند BTD على 
األخرى   اجلوي  الغالف  يف  الغازات  امتصاص  بسبب  حد كبري  إىل  متأثرة  غري  نفسه  الوقت  يف  تزال 

،Darmenov and Sokolik(

)2005
وتستند طريق حتديد مصدر الغبار يف هذه الدراسة على منوذج جديد يسمى مؤشر الغبار للشرق األوسط 
)MEDI( الذي مت اسرتداده من  األعمال السابقة ل� Karimi et al. )2012( . هناك أربعة مناذج  
 ،Roskovenesky ومنوذج   ،Ackerman )منوذج  االوسط:  للشرق  الغبار  مصدر  لتحديد  رئيسة 
ومنوذج خوارزمية  Liou، و مؤشر الفرق يف الغبار املطبع  )NDDI(، وخوارزمية ديب بلو، وقد مت 
حتليلها ومقارنتها يف منطقة الدراسة وتقييمها من حيث املزايا والعيوب.  ومن اجل حتليل أداء اساليب 
MODIS  املختلفة السرتجاع الغبار يف حتديد نقاط املصدر، متت دراسة اخر ثالثة عواصف ترابية يف 
الشرق االوسط.  و بسبب  املوقع اخلاص ملنطقة الشرق االوسط )صحراء حارة  والتنوع املعدين لنقاط 
املصدر، وتواتر حدوث عواصف ترابية يف الظروف اجلوية املختلفة(، ميكن هلذه التقنيات أن ال حتدث اي 
فرق بشكل فعال يف التمييز بي اعمدة الغبار واألسطح الصحراوية احلارة )بسبب نفس السلوك احلراري 
الغبار والسطوح الصحراوية يف كل BT31 وBT32. نتيجة لذلك، فقد كافحنا يف السابق  لسطوح 
 MODIS  لوضع منهج جديد من خالل مجع كل النقاط لتحسي حتديد عمود الغبار باستخدام بيانات
اليت تدعى MEDI. وقد مت يف هذا النموذج  تطوير  BT29 لتسليط الضوء على الفرق بي سطوح 
الغبار والسطوح الصحراوية. هناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تؤثر بصورة كبرية على عمود الغبار 
ومصدر التصحر، وقد مت تضمينها يف  MEDI، وهي واحد أو عدة أعمدة غبار وأعمدة الغبار املعدين 
املتعددة. باإلضافة إىل خوارزميات االقمار الصناعية، مت استخدام منوذج )HYSPLIT( لتمييز مصادر 
 MEDI الغبار يف كل حدث على حدة. وقد قمنا بالنسبة  لتحديد مصدر الغبار، بتطوير منوذج جديد
املطور خصيص ملنطقة الشرق األوسط، ومن مث مت تطبيقه على مجيع صور MODIS  املرتبطة ب� 70 

عاصفة ترابية حدثت يف الفرتة 2001-2012. 
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حيث أن BT   هي درجة حرارة السطوع يف حزم  MODIS، و r هو انعكاس الغبار. أما  مؤشر 
اختالف الغبار املطبع  )NDDI(  فهو عامل آخر لتمييز الغبار، والذي ميكن منوذج MEDI من حتديد 

أفضل أعمدة الغبار يف صور األقمار الصناعية.  
بعد التصديق على MEDI والتأكد من قدرته على حتديد مصدر الغبار، مت تطبيق هذا النموذج يف هذه 

الدراسة، على 70 من العواصف املنفصلة خالل الفرتة من 2001 اىل  2012. 
وعلى الرغم من أن لدينا منوذج جديد قادر على حتديد الغبار بشكل أكثر دقة، اال أنه جيب مالحظة  
بعض حاالت عدم التطابق يف مناذجنا.  أوال، يف حالة السحب الرقيقة املرتفعة، مت العثور على بعض 
اليت تغطيها  املناطق  أيضا، يف  لتعديلها.  كما مت   NDDI التحديدات اخلاطئة، ومت استخدام مؤشر
الثلوج، الكشف عن بعض حاالت التصنيف اخلاطئة. وهذا ميكن أن يعرض بعض األخطاء يف عواصف 
الوقت.   معظم  الثلوج  تغطيها  املناطق  تلك  أن  حيث  إيران،  من  املرتفعة  اجلبلية  املناطق  ويف  الشتاء، 
املطبع  الثلوج  اختالف  مؤشر  استخدام  يتم  ان   ،MEDI  منوذج استخدام  قبل  يقرتح  فإنه  وبالتايل، 

NDSI  الستبعاد املناطق اليت تغطيها الثلوج.

وعلى الرغم من أن قيمة العتبة يف  MEDI  )الغبار B 0.6( ( ميكن أن حتدد نسبة الغبار بشكل دقيق، 
اال إنه ينبغي تعديل كل حدث بشكل منفصل باستخدام الرسم البياين ذي العالقة، ألنه مثل غريه من  
اخلوارزميات التمييزية، حيث  ميكن هلذه القيمة أن ختتلف على أساس خصائص سطح األرض احلرارية 

ومقدار الرطوبة. 

استخراج التصحر

دراسات مرتمجة
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تصنيف  ومناهج    ))NDVI(  املطبع النبايت  الغطاء  اختالف  مؤشر  )مثل  النباتات  مؤشرات  كانت 
الصور )مبا يف ذلك احتمال احلد األقصى وحتليل التجميع والتمييز( هي األكثر استخداما لرسم خرائط 
 Tucker، 1979; Dawelbait( التباين املكاين والزماين يف الغطاء النبايت،  وبالتايل رصد التصحر
and Morari، 2012( . غري أن العقبة األكرب باالضافة اىل صعوبة هذه الطرائق هو وجود بكسالت 
خمتلطة يف صور األقمار الصناعية املستخدمة. و هذه املسألة هي األكثر شيوعا يف استخدام صور األقمار 
 . ) MODIS  و   Landsat-TM ،الصناعية املنخفضة واملتوسطة الدقة املكانية )على سبيل املثال
لذلك، فإنه إذا ما مت استخدام ما سبق ذكره من تقنيات )مؤشرات الغطاء النبايت ومنهج التصنيف( لرصد 
التصحر للحصول على قياس دقيق، فأنه جيب أن يكون حجم البكسل يف الصورة املستخدمة أصغر 
من نطاق التغاير ملا ال يقل عن واحد من املناظر الطبيعية الرئيسة، ومنها على سبيل املثال، األشجار 
أو املراعي. من أفضل وأكفأ احللول حلل هذه املشكلة هو استخدام تقنيات التصنيف الفرعي اليت ميكن 
استخدامها لقياسات نباتات الرتبة املظللة يف الرتب املتعاقبة والغطاء النبايت وعدم التمثيل الضوئي النبايت. 
النبايت يف  للغطاء  النسبية  التصحر من حيث احلصة  لقياس   منهج واحد  ان هناك   القول  هنا ميكننا 
بكسالت الصورة وهو أسلوب حتليل اخلليط الطيفي )SMA( الذي ميكن ان حيدد نسبة كل بكسل 

مشغول من قبل عناصر الصورة الفردية.
من أجل دراسة التصحر، هناك العديد من العوامل اليت توجب استخدام SMA يف هذه الدراسة: )1( 
الغطاء النبايت قليل نظرا للخصائص القاحلة وشبه القاحلة ملنطقة الدراسة )2( عدم كفاءة الطرائق العامة 
للتصنيف  )3(  الدقة العالية ألسلوب حتليل اخلليط الطيفي مقارنة مبنهج مؤشرات الغطاء النبايت )4(  

قدرة طريقة حتليل اخلليط الطيفي على حتديد كثافة واجتاه التغريات على األرض يف نفس الوقت.
يتألف تنفيذ تقنيات SMA  من ثالث خطوات:

حتديد وتقييم الظواهر السائدة يف املشهد لالنتقاء النهائي، حتديد االنتقاء النهائي بالبكسل واستخراج 
األقمار  صورة  من  بكسل  يف كل  النهائي  لالنتقاء  املهيمنة  الظواهر  من  مسامهة كل  حتديد  طيفيتها، 

SMA .الصناعية املستخدمة
هو  )LSMA( اخلطي    SMA ال�   أن  حيث  خمتلفة،  بطرق    SMA تنفيذ  يتم  ان   وجيب 
النحو على  فهي  األساسية    LSMA معادلة  اما   استخداما.  واألكثر  شيوعا   األكثر 
(  :)Okin and Robert، 2004; Dawelbait and Morari، 2012(  التايل  
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املرجح  املكايفء  هو   fi و  فردي،  بكسل  لكل  السطح  انعكاس  هو    RpðlÞ حيث  
من  متكون  بكسل  كل  من  جزء  أنه  على  ويفسر  لواحد(،  مساويا  القيم  كل   )جمموع 
انتقاء هنائي مثل الرتبة والغطاء النبايت للملح، أما   RiðlÞ فهو مقدار اإلنعكاس  لكل انتقاء هنائي يف 

النموذجN  لالنتقاء النهائي، و ðlÞ هو االختالف بي االنعكاس املنمذج والفعلي.
 .)SMA  )Tompkins et al.، 1997ان اختيار االنتقاءات النهائية هي اخلطوة األكثر أمهية يف  
وعلى الرغم من أن هناك العديد من الطرائق الختيار االنتقاءات النهائية مثل االنتقاء النهائي للصورة 
واالنتقاء النهائي للمكتبة، اال ان اختيار االنتقاء النهائي للصورة استناداً على منهج مبدأ حتليل املركبات 
 Elmore( هو األكثر شيوعا، ويستخدم يف كثري من األحيان لتحليل الكشف عن التغري   )PCA(

;et al.، 2000

Bateson and Curtiss، 1996; Bateson et al.، 2000( هناك اثني من املزايا هلذه التقنية اوهلا 
هي أن اختيار أطياف االنتقاء النهائي  يقوم على أساس التباين الطيفي املتأصل يف بيانات الصورة دون 
 Asner، 2004; Dawelbait( البسيط  وتنفيذه  انتقاء هنائي،  لكل  متجانسة  اىل بكسالت  احلاجة 
and Morari، 2012(  هناك وصف أكثر تفصيال الختيار صورة االنتقاء النهائي موجودة يف دراسة 

)Dawelbait and Morari )2012

بعد تنفيذ حتليل اخلليط الطيفي، مت حتليل اجتاه التغريات ألربعة ميزات استخراج رئيسة مبا يف ذلك الرتبة 
والغطاء النبايت وامللح والغطاء املائي يف العراق وسوريا، واليت كانت بي عامي 1984 و 2011  نقطتي 
مصدرا رئيسا للعواصف الرتابية الشديدة واملتكررة يف منطقة الشرق األوسط. ومبا أن  منطقة الدراسة كبرية 
جدا ) 547،000  كم، فقد مت تقسيمها إىل قسمي منفصلي،حيث مت دمج األجزاء العلوية والسفلية 

املنفصلة و16 من صور Landsat-TM  من أجل احلصول على تغطية كاملة للمنطقة.

)CVA(  حتليل تغيري املتجهات 
على الرغم من ان اجتاه تغرياجتاهات االغطية  املختلفة قد مت اجنازه بشكل منفصل، اال إنه ليس من 
املمكن أن يكون هناك حتليل شامل جلميع الباراميرتات معا.  وميكن هلذه األنواع من املقارنات ان توضح 

دراسات مرتمجة
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النهائية   القرارات  التصحر ، واختاذ  التغيريات يف أغطية خمتلفة غري اهنا ال تفسر إمكانية حتديد مناطق 
املقارنات، مت حتليل  نتيجة لذلك، وباالضافة اىل تلك  الرتابية.   العاصفة  للحصول على نقاط مصدر 
التغريات باستخدام  CVA. وقد استخدمت املسافة اإلقليدية لقياس شدة التغريات. اما حتديد اجتاه 
التغريات، فقد استخدم له تغيري الناقالت بوصفه وظيفة زاوية يف كل صور األقمار الصناعية يف الوقت 
االول )1984( والثاين  )2012(  كما مت استخدام ثالث حتليالت ثالثية االبعاد للناقالت، ومت حتليل 
اجتاه التغريات لثالثة  باراميرتات فيها، واليت مشلت الرتبة والغطاء النبايت، والغطاء امللحي يف نفس الوقت. 
و من خالل تنفيذ هذا النموذج، لوحظت وجود نوعي رئيسي من التغيريات. األول هو املزارع املروية 
اجلديدة نتيجة للتنمية الزراعية على طول األهنار وشبكات الري يف املنطقة،  اما النوع الثاين من التغريات 
فهي املنطقة اليت تدهور فيها الغطاء النبايت والرتبة والغطاء امللحي  حبيث اصبح صحراء قاحلة. يشمل هذ 
اجلدول، كما ذكر سابقا،  مزارع مهجورة مل تعد تستخدم للزراعة. وحيتوي الشكل رقم 2  على خمطط 

يوضح كيف يتم استخراج خريطة  التصحر.

الشكل رقم 2:  إجراء حتليل اخلليط الطيفي لرتسيم املناطق املتصحرة



97

النتائج واملناقشة

 ،2001-2012 للفرتة  األوسط  الشرق  يف  الغبار  مصادر  نقاط  مجيع  دراسة  خالل  من 
يف األخرى  البلدان  مع  باملقارنة  وسوريا  العراق  يف  تقع  الرئيسة  الغبار  مناطق  أن   تبي 
وسوريا العراق  من  كل  يف  مربع  كم   12218 من  يقرب  ما  أن  إىل  نتائجنا  وتشري   املنطقة. 

اىل  انضمت  قد  املناطق  هذه  ان  . الحظ   )3 رقم  )الشكل  املاضية  الثالثة  العقود  تصحر خالل  قد 
الصحارى  مثل  املنطقة  يف  الرتابية  للعواصف  التقليدية  املصادر  هبا  ونقصد   ، مؤخرا  السابقة  املناطق 
اليت اصاهبا  الرئيسة  املناطق  الغبار. ان   انبعاث  السعودية، واليت تشكل االن مصدرا كبريا من مصادر 
التصحر من خالل حتليل الكشف عن التغيري هي اليت تقع بي هنري دجلة والفرات، واليت تشمل مشال 
شرق سوريا واملناطق الشمالية الغربية والغربية من العراق )االرتفاع 640-270  مرت(، وبعض األجزاء 
من وسط وشرق العراق بالقرب من احلدود اإليرانية  )االرتفاع 360-3 مرت(، واخريا احلدود الشمالية 
البحريات تصنف  930-790 مرت(.  وكانت  )االرتفاع  واألردن  العراق  مع  السعودية  العربية  للمملكة 
 سابقا بشكل منفصل إىل جمموعتي: اجملففة واملولدة.  باإلضافة إىل  التصحر، مت الكشف عن زيادة يف

الغطاء النبايت )عودة منو( أيضا، وتصنف اىل عودة النمو املنخفضة والعالية.
كما هو مبي يف الشكل رقم 3، تقع أعلى منطقة فيها تركيز تصحر شديد على احلدود الشمالية الغربية 
لسوريا والعراق من نينوى يف العراق إىل احلسكة يف سوريا.  وتضم هذه املنطقة يف الغالب األراضي الزراعية 
على مقربة من احلدود الرتكية. وتشري  التضاريس وطبيعة النهر يف هذه املنطقة  ان السدود املشيدة ونواظم 
التحكم يف املياه يف أحواض األهنار قد خفضت  بصورة كبرية من جمرى التيار، مما قد يؤثر على مناطق 
املصب.  هناك ايضا جزء كبري ذي كثافة عالية ومنخفضة ينشأ يف اجلزء الشمايل من هنر الفرات بي حبرية 
الثرثار يف العراق واحلدود العراقية السورية،  ويبدأ يف مناطق متفرقة يف األجزاء الوسطى والشرقية من العراق.
وقد مت العثور على عدد كبري من املناطق املتصحرة يف األراضي املنخفضة )االرتفاع ما بي 20 و 25 مرت(، 
وعلى طول هنر الفرات قبل وبعد مدينة النجف.  ومن املثري لالهتمام، ان أعلى تركيز لألراضي املرتفعة 
واملنخفضة اليت شهدت عودة النمو تقع أيضا يف هذه املنطقة. و السبب الرئيسي هلذه النتيجة هو أن 
معظم أجزاء هذه املنطقة، اليت كانت قد تصحرت سابقا، قد شهدت عودة املياه اليها يف أعلى املصب 

..)Richardson et al.، 2005(

دراسات مرتمجة
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الشكل رقم 3: املناطق املتصحرة حديثا يف منطقة الشرق االوسط واليت تشملها العواصف الرتابية
تبي نتائجنا )الشكل رقم 3(  أن حبرية الرزازة اىل الشمال الشرقي من كربالء قد تقلصت بشدة إىل أقل 
من نصف حجمها، مقارنة مبا كانت عليه قبل ثالثة عقود. ويعترب  هنر الفرات الذي هو مصدر املياه 
الرئيس هلذه البحرية باالضافة اىل حبرية احلبانية حبرية اىل الشمال من حبرية الرزازة. أما حبرية الثرثار اليت 
تقع  اىل الشمال الغريب من  بغداد، وتتغذى من هنر دجلة، فقد اخنفضت مياهها أيضا على كال اجلانبي 
ويف الشمال ايضا. كما جفت متاما  يف العقد املاضي، عدة مساحات مائية صغرية  بالقرب من نينوى 

واألجزاء الشرقية من العراق )الشكل رقم 3(.
 كما زاد سطح املاء بنحو 550 كم مربع )اجلدول رقم 1( يف مواقع خزانات السدود املشيدة حديثا 
، واليت تشكل البحريات الكبرية مبا يف ذلك حبرية سد املوصل وحبرية دوكان وحبرية سد حديثة و حبرية 
سد العظيم يف العراق و حبرية سد الدغريات يف سوريا. ويشري  حتليل تغري النمو )اجلدول رقم 1(  إىل 
أن اعلى املناطق من حيث عودة النمو يقع معظمها على طول األهنار ومصب السد اإلقليمي املشيد 
حديثا.  ويعزى العامل الرئيس لزيادة االخضرار على سطح األراضي إىل التنمية الزراعية وإنشاء شبكات 
الري واستغالل املياه من األهنار بشكل جيد.  وقد مت مالحظة هذه التغيريات يف مشال شرق وشرق سوريا 
على طول هنر الفرات ، وخاصة من دير الزور إىل البوكمال ومشال احلسكة. كما ميكن اعتبار  كركوك يف 
العراق نقطة حمورية لعودة النمو إىل جانب مناطق أخرى يف مشال غرب العراق تصل اىل دياىل يف الشرق 
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والنجف والقادسية وذي قار وواسط وميسان يف وسط وجنوب العراق. وقد تعافت  هذه املناطقا ليت هي 
.)Richardson et al.، 2005(  يف معظمها أهوار ومستنقعات مؤخرا

منطقة  يف  اجلوي  الغالف  يف  الغبار  مصادر  نقاط  على  املكتشف   التصحر  فرض  مت  وقد 
حديثا  املطور    )MEDI( األوسط  للشرق  الغبار  مؤشر  أساس   على  األوسط  الشرق 
2012 اىل   2001 بي  الفرتة  يف  حدثت  اليت  الرتابية،  العواصف  من   70 على   وتطبيقه 

)الشكل رقم  4( .  وتشري النتائج إىل أن حوايل ٪39 من 243 من خمتلف مناطق  مصادر الغبار اليت 
شاركت يف توليد العواصف الرتابية، تقع يف مناطق متصحرة حديثا.  وعلى الرغم من أن هناك مناطق 
تصحر يف النصف السفلي من العراق، إال ان التمركز  وونقاط مصادر الغبار الكلية تزداد من وسط العراق 
إىل الشمال والشمال الغريب، وكذلك إىل الشمال والشمال الشرقي يف سوريا.  حتتوي هذه املناطق أيضا 
على اعلى نسبة من التصحر والبحريات اجملففة، مما يشري إىل وجود عالقة إجيابية بي التصحر ونقاط 

مصدر الغبار.
هناك مناطق أخرى يف شرق سوريا على احلدود مع األردن  والعراق واململكة العربية السعودية، يف منتصف 
االجزاء اجلنوبية واألجزاء الشرقية من العراق على مقربة من احلدود اإليرانية، تشري اىل ان نقاط املصدر مل توجد 
بسبب مناطق التصحر. و ميكن أن نعزو عدة عوامل لتفسري هذه املالحظة. أوال، هناك عدد من نقاط املصدر 
يف منطقة الدراسة تقع يف الصحاري املوجودة هناك، ويظهر منوذجنا أن مكان هذه املصادر مل يتغري خالل 
السنوات الثالثي املاضية.  ثانيا، هناك مناطق تصحر جديدة شهدت تغيريات مبا يف ذلك فقدان الغطاء النبايت 
واجلفاف أو تدهور األراضي. إال انه مع ذلك، فإنه ال يبدو أن نقاط املصدر تولد العواصف الرتابية. ومع 
هذا فإهنا ميكن أن تصبح  نقطة مصدر غبار حمتملة يف املستقبل. هناك  قلق كبري من حقيقة أن جزء كبريا 
من مناطق التصحر  تتوزع بشكل غري متساو يف مناطق مناخية متميزة عرب بضعة بلدان ال تتعاون فيما بينها.  
هلذا فإن علماء البيئة وصانعي السياسات جيدون أنه من الصعب تذليل العقبات أو تنفيذ املزيد من اإلجراءات 

الوقائية حلماية األراضي واملسطحات املائية، أو حىت السيطرة  وإدارة حجم و معدل التغيريات.
اجلدول رقم 1

منطقة فيها فئات تصحر خمتلفة يف العراق وسوريا1

تصحر عايل 
)كم مربع(

تصحر واطيء 
)كم مربع(

جفاف مياه 
)كم مربع(

عودة مياه 
)كم مربع(

عودة منو عالية 
)كم مربع(

عودة منو واطئة 
)كم مربع(

1. الخطأ التراكمي اقل من او مساوي لـ 5%
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69683752149855011912512
انبعاثات  تلعب نقطة مصدر غبار ، يف منطقة خاصة كبرية،  دورا مهما يف  أن  بالضرورة  ليس  وألنه 
املاضية  الغبار خالل فرتة ال  12 سنة  النقاط احملددة كمصدر  الرتابية، فقد مت حتليل مجيع  العواصف 
التحليل  أن مساحة نقطة   نتائج هذا  حتليال دقيقا على أساس معدل تكرار احلدوث والكثافة. وتبي 
املصدر تتاسب مع تردد حدوثها. من أهم املعامل هلذه الدراسة  تصنيف مصدر الغبار على أساس شدة. 
باستخدام املؤشرات املستخرجة ل خوارزمية ديب بلو ، تصنف مصادر الغبار اليت مت حتديدها الىثالث 
الرتدد  املفروضة على  التصحر   الشدة: منخفضة، متوسطة، عالية. ومتثل خريطة  مستويات من حيث 
)الشكل رقم 4 أ( ويف الشدة )الشكل رقم 4 ب-د( لنقاط مصدر الغبار. وتقع الكثري من تلك املصادر 
يف او بالقرب من املناطق املتصحرة حديثا )اللشكل رقم 4 أ(، اما املصادر ذات الشدة العالية فتقع يف 

الشمال الغريب من العراق وشرق سوريا، حيث تصحرت نسبة كبرية من االرض مؤخرا.
لقد قمنا بتصنيف التبدالت االخرية يف امناط التصحر يف منطقة الدراسة إىل ثالث فئات رئيسة.  تنتمي 
اجملموعة االوىل  إىل تلك األراضي الزراعية اليت امهلها  املزارعون خالل العقود املاضية، وهي اآلن أراض 
العراق، بالقرب من احلدود السورية،  التغيريات يف األجزاء الشمالية من  قاحلة.  وميكن مالحظة هذه 
هي  العراق  يف  األراضي  استخدام  يف  التغريات  هلذه  الرئيسية  واألسباب  سوريا.   من  الشرقية  واألجزاء 
اجلفاف واحلروب املتتالية ونقص املوارد املائية املتاحة. إن  أمهية انبعاثات الغبار يف هذه املناطق هي أن 40 
من أصل 243 من املناطق احملددة خالل السنوات ال 12 املاضية  تقع يف هذه احلقول الزراعية املهجورة. 

وبالتايل يعترب التصحر يف الغالب من صنع اإلنسان. 
حيدث  حوايل ٪49 من مجيع أحداث الغبار يف هذه املناطق، وتظهر كثافة عالية.  أما النوع الثاين من 
التغيريات فهو ما يتعلق البحريات واألراضي الرطبة، واليت كانت قد جفت وتأثرت باخنفاض تدفق املياه يف 
النهر .  ويرجع ذلك أساسا إىل السدود اليت مت بناءها على النهر الرئيس أو بسبب اجلفاف.  ومع ذلك، 
فأهنا مل تساهم كثريا يف توليد العواصف الرتابية ، وال يوجد إال عدد قليل من نقاط املصدر ميكن العثور 
عيلها  على أطراف البحرية اجلافة. أما  النوع الثالث من  التصحر يف العراق وسوريا هو ما يتعلق باملناطق 
شبه الصحراوية والصحراوية اليت تأثرت من حيث الغطاء النبايت و / أو حالة األرض. وتعترب هذه الفئة 
من التغيريات هو النوع املهيمن يف املنطقة، كما أهنا الظاهرة االبرز  من حيث مسؤوليتها عن الزيادة يف 

العواصف الرتابية خالل السنوات األخرية.

اخلالصة
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 ،)  MODIS-Terra 2  املستمد من صور األقمار الصناعيةAOD550 NM استنادا إىل حتليل
اليومي   AOD  �ال مت الكشف عن أن كمية AOD  قد ازدادت منذ عام 2001. وهذا  يعين أن 
على العراق واملنطقة احمليطة به قد ازداد من 0.28 يف عام 2001 إىل حنو 0.4 يف عام 2013 )اخلط 
فيها  AOD أكرب من 0.3 بشكل كبري  اليت  ارتفع عدد األيام  الشكل رقم 5( .  كما  األمحر يف 
خالل السنوات ال 13 املاضية )اخلط األسود يف الشكل رقم 5(. و مت استخدام ال�  AOD األكرب من 
0.3 ألن هذه العتبة تشري عادة اىل األيام اليت  حتدث فيها عواصف ترابية يف منطقة الشرق األوسط. 
عام  منذ   0.45 من  ارتفع  قد   0.3 اليومي <    AOD  �ال متوسط  أن    5 رقم     اجلدول   ويبي 
2001  إىل حنو 0.53 يف عام 2013. ونظرا للزيادة الكبرية األخرية يف عدد العواصف الرتابية، ميكننا 
استنتاج أن  نسبة مؤثرة من تلك املناطق املتصحرة هي اسباب اضافية لتوليد املزيد من العواصف الرتابية 

اليت مل تكن موجودة يف املاضي.

 
)الشكل رقم 4( رسم ختطيطي ملنطقة الشرق األوسط املسامهة يف توليد العواصف الرتابية: )A( تكرار 
حدوث العواصف الرتابية، )B( خريطة نقاط مصادر الغبار ذات الكثافة الواطئة،  )C( خريطة نقاط 

مصادر الغبار ذات الكثافة املتوسطة  )D( خريطة نقاط مصادر الغبار ذات الكثافة العالية.
يظهر )الشكل رقم 6(  أحد أعمدة الغبار اجلديدة املستمدة من املناطق املتصحرة. وعلى الرغم من أن معظم 
نقاط املصادر احلالية كانت نشطة أيضا يف املاضي، إال انه جيب اختاذ تدابري مناسبة  للسيطرة على انبعاثاهتا.  
ومع  أننا مل نكتشف تغيريات متميزة يف هذه املصادر الصحراوية القدمية يف العقود الثالثة املاضية، إال أهنا 
كانت قد أنتجت كمية كبرية من الغبار يف املنطقة وفقا لصور األقمار الصناعية، وتسببت أيضا يف انبعاث 

 giovanni.nasa.gsfc.sci.disc//:http 2. قدمها موقع جيوفاني
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 كميات اخرى إىل البلدان اجملاورة.  وقد سامهت منطقة الشرق األوسط، خالل السنوات ال 12 املاضية، يف     
٪28 من مجيع أحداث الغبار اليت بدأت يف مصادر انبعاث معروفة.  وهذا يعين حوايل  من ٪39 من 
مجيع أحداث الغبار )144 من أصل 367( اليت حدثت يف املناطق اليت تصحرت على مدى العقود الثالثة 
املاضية.  بعبارة أخرى، تشكل مصادر االنبعاثات اجلديدة  من العواصف الرتابية جزء كبريا من نقاط 
املصادر العاملية . وميكن ملرذذات الغبار أن يكون لديها خصائص فيزيائية وكيميائية معقدة كبرية  ميكن 

أيضا أن تعاين شيخوخة كيميائية وعمليات نووية ذات عالقة بالغيوم. 
يعترب الشرق األوسط حمور  منتجا للنفط، وميكن لذلك ان يتسبب يف  توليد نفايات كبرية يف اهلواء واملاء 
والرتبة، وبالتايل فإن جزيئات الغبار الناتج رمبا قد يكون فيها تركيب كيميائي معقد ، باالضافة اىل خواص 
فيزيائية وإشعاعية.  هناك حاجة إىل مزيد من األحباث املتكاملة )القياس واملراقبة واملختربات والنمذجة( 
لتقييم األثر احمللي واإلقليمي والعاملي هلذه املصادر اجلديدة ومعظمها من صنع االنسان ، وتؤثر على 
صحة اإلنسان ونوعية اهلواء والطقس املتطرف، والدورة املائية واإلشعاع وفيزياء الغيوم والدورات البيولوجية 
الكيميائية لألرض.  هناك أيضا حاجة اىل املزيد من التعاون الدويل من أجل نقل املعرفة إىل العمل من 

أجل معاجلة ومنع حدوث تصحر اضايف اخر. 

تثمي وشكر
نثمن الدعم املايل من وكاالت التمويل الكندية التالية: العلوم الطبيعية، وجملس حبوث اهلندسة )223464(،  

وأحباث كيبك، ، والطبيعة والتكنولوجيات، واملؤسسة الكندية لالبتكار. 
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)الشكل رقم 5( معدل التغاير اليومي واجتاهات االحندار اخلطي )اخلط االمحر( لعمق اهلباء اجلوي البصري املنمذج يف

)الشكل رقم 6( أعمدة الغبار اليت حتدث من منطقة حمددة. ال صورة اخللفية هي صورة القمر الصناعي 
Landsat-TM املكتسبة  يف آيار  2012.

 MODIS )منتج  السريعة  لالستجابة   NASA LANCE وكالة  يف  الدراسة  هذه  بيانات  تتوفر 
ومنتجات  بلو  )ديب   NASA GIOVANNI خدمات  ومركز  بيانات  و   )    MYD04_L2
 Landsat وصور SRTM بيانات( ايرث اكسبلورر، و  USGS   ومستكشف االرض ،) AOD
TM، وقسم العلوم الفيزيائية NOAA  )منتج إعادة حتليل اجتاه الرياح  NCEP / NCAR(، وخمترب 
 Google Earth  املسار اخللفي لتقييم نقطة املصدر،  وصورHYSPLIT  ملصادر اهلواء NOAA
عن منطقة الدراسة. كما نتوجه بالشكر اىل الدكتور  P. Ginoux الذي قدم لنا بسخاء منقطع النظري 

البيانات األصلية املستخدمة لعمل املقارنة يف هذه الدراسة.
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تعد زيارة الرئيس الروسي فالدميري بوتي إىل إيران يف الثالث والعشرين من شهر تشرين 
أستثنائياً يف ظل التحوالت الدولية واالقليمية ، وما زاد يف أمهية  الثاين املاضي حدثاً سياسياً 
به  يلتزم  الذي  الربتوكول  للرئيس بوتي خالل مثانية أعوام اهنا جتاوزت  الثانية  اليت تعترب  الزيارة 
زعماء الدول الكربى العتبارات كثرية حيث توجه الرئيس بوتي من املطار مباشرة لالجتماع 
باملرشد االعلى للجمهورية االسالمية اية اهلل السيد على خامنئي ، وقد استغرق اجتماع القمة 
بي املرشد االعلى والرئيس الروسي على مدى ساعتي ، وهي رسالة اضافية أعطت للزيارة زمخاً 
سياسياً ضاعف يف امهية الزيارة اليت ستشكل يف )شكلها ومضموهنا( فاصال بي مرحلتي سواء 
جلهة العالقة بي إيران وروسيا او على مستوى ماجيري من حتالفات اقليمية ودولية تتحرك بشكل 
متسارع وترسم صورة لعامل متعدد االقطاب وهناية حقبة القطبية االحادية اليت سادت بعد تفكك 

االحتاد السوفييت عام 1991 .
  وكان الرئيس بوتي قد حرص على توجيه رسائل سياسية بامتياز قبل ان يتوجه إىل 
طهران ، فقد اصدر قراراً يقضي مبوجبه رفع احلظرعلى تصدير التكنولوجيا النووية إليران ومبا يتيح 
لروسيا بيع وتسليم إيران مواد وجتهيزات تساعد يف حتديث منشأة فوردو ومفاعل اراك النوويي ، 
كما اجازت روسيا استرياد اليورانيوم املخصب من إيران بكمية تزيد على 300 كيلوغرام مقابل 
تسليم إيران اليورانيوم الطبيعي ، كما اعلن السفرياإليراين يف موسكو مهدي صانعي ان روسيا 

بدأت باجراءات تزويد إيران مبنظومة صواريخ مضادة للصواريخ والطائرات .
   واذا كان ختطي الرئيس بوتي للربوتوكول يف زيارته إىل طهران قد أعطى للزيارة رمزية 
الفتة ، فأن ثناء املرشد االعلى على سياسات بوتي كان مبثابة رسالة استثنائية ايضاً ، وهو ثناء 
يتعدى اجملامالت السياسية ذلك ان املرشد باعتباره مرجعاً دينياً فانه يعترب اجملامالت كذباً وحراماً 
من الناحية الشرعية ، ومبا يعين ان املرشد االعلى الذي أختار وبدقة متناهية عبارات الثناء على 
سياسات رئيس دولة عظمى ازاء عدد من القضايا املهمة امنا كان يوجه يف الواقع رسائل سياسية 

قمة طهران التاريخية من الشراكة إلى التحالف قمة 
طهران التاريخية من الشراكة إلى التحالف

ياسين مجيد *

*  باحث وكاتب يف الشؤون اإلقليمية.
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لكل من يهمه االمر اقليمياً ودولياً.
   لقد خاطب املرشد الرئيس بوتي بالقول ) ان قرارات واجراءات روسيا يف املوضوع 
السوري اسهمت يف زيادة املصداقية االقليمية والعاملية لروسيا والرئيس بوتي شخصياً ، معرباً 
عن شكره للجهود الروسية يف املفاوضات النووية ومشيداً بالدور الروسي يف مواجهة السياسات 
الرئيس بوتي كانت جيدة جداً ومبدعة ، وخاطب املرشد بوتي  االمريكية بالقول ان مواقف 
يف اشادة قوية ثانية بالقول ) ان االمريكيي حياولون دائماً دفع منافسهيم إىل االنفعال لكنكم 

افشلتم هذه السياسة (.
املرشد  متأنية يف تصرحيات  قراءة  فان   ، القمة  اجتماع  ما دار يف  عن خفايا    وبعيداً 

خامنئي والرئيس بوتي يتبي :
شراكة  لبناء  الزاوية  حجر  شكلت  طهران  قمة  إن   : االسرتاتيجية  الشراكة   : اوال    
سرتاتيجية بي دولة عظمى تستعيد بقوة عافيتها ودورها املفقود ملا يقرب من عقدين من الزمن 
مع دولة اقليمية ناهضة اثبتت عملياً قدرهتا يف جتاوز الصعوبات والتحديات اخلطرية على مدى 
ثالثة عقود وحتولت إىل دولة تقف بالند مقابل القوى العظمى وحجزت هلا مقعداً مهماً يف لعبة 
الصراع بي الكبار، وهو ماظهر جلياً يف املفاوضات الصعبة اليت استمرت ملا يزيد على عقد من 

الزمن حول الربنامج النووي اإليراين اليت انتهت بتوقيع اتفاق فينا .
  ورمبا يتوهم البعض فيعقد مقارنة بي قمة طهران واجتماع الرئيس االمريكي فرانكلن 
املتحدة  الواليات  العالقة بي  الذي وضع اساس   1945 العزيز آل سعود عام  روزفلت وعبد 
 ، واملضمون  الشكل  اجتماع طهران من حيث  مع  مقارنة ختتلف جوهرياً  ، وهي  والسعودية 
فامللك السعودي توجه مع حاشيته ومبا يشبه االستدعاء حبراً من مدينة جدة على منت املدمرة 
االمريكية )يو.أس. أس. مرييف( إىل البحرية املرة يف منتصف قناة السويس ليلتقي مع روزفلت 
على منت املدمرة االمريكية )كوينسي( وقد مت خالل االجتماع االتفاق على ان حتصل الواليات 
املتحدة على ماتريده من النفط مع التزام باملساعدة  ازاء اهلجرة اليهودية إىل فلسطي يف مقابل 

ان تضمن واشنطن األمن للسعودية .
  ثانيا : الرؤية املشرتكة : إن عالقة الشراكة بي طهران وموسكو يف اجملاالت السياسية 
واالقتصادية والعسكرية واالمنية تقوم على اساس رؤية بعيدة املدى ومصاحل متبادلة وحتديات 
 ، املتحدة  الواليات  مع  املنطقة  دول  غالبية  عالقة  هو حال  تبعية كما  عالقة  وليس  مشرتكة 
وحسب هذه املعادلة اجلديدة ، فقد متكنت طهران وموسكو خالل فرتة زمنية قياسية من جتاوز 
أزمات املاضي، حيث كانت العالقات الثنائية بي البلدين تتسم ومنذ هناية احلرب العاملية الثانية 
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بالتوتر تارة حي وصلت إىل ذروهتا ابان الغزو السوفييت الفغانستان عام 1979 واثناء اندالع 
احلرب العراقية اإليرانية عام 1980 ، والفتور تارة اخرى يف مرحلة ما بعد تفكك االحتاد السوفييت 
عام 1991، ومع ان العالقات اإليرانية – الروسية شهدت حتسناً ملحوظاً يف عهد الرئيسي 
حممد خامتي وامحدي جناد ، لكن تفشي ظاهرة التطرف واالرهاب يف املنطقة العربية واالسالمية 
بالتزامن مع مرحلة ما اطلق عليه تسمية الربيع العريب ، ساهم بدرجة كبرية يف تقريب وجهات 
النظر بي طهران وموسكو اللتي ادركتا بشكل مبكر االهداف االسرتاتيجية اليت تقف خلف 
الظاهرة االرهابية اليت مل يعد خافياً اهنا هتدف إىل إعادة رسم خارطة جديدة للمنطقة على اسس 
جديدة ومبا يؤدي إىل هتديد األمن القومي إليران وروسيا والدول احلليفة هلما ملخاطر حقيقية .

البالغ  القلق  عن  واضح  بشكل  بوتي  والرئيس  خامنئي  املرشد  تصرحيات  وتكشف    
بالتحديات املشرتكة اليت تواجه البلدين ، كما الحظنا تقارباً كبرياً يف رؤية املرشد وبوتي فيما 
خيص املوقف من الواليات املتحدة اليت تقود احلرب ضد االرهاب الذي حتول يف نظراإليرانيي 
والروس إىل اداة لتحقيق غايات سياسية ، فقد حذر خامنئي من ) ان االمريكيي حياولون ضمن 
خمطط طويل االمد السيطرة على سوريا ومن مث توسيع سيطرهتم للتعويض عن الفراغ التارخيي 
لعدم السيطرة على غرب اسيا وهو املخطط الذي يشكل هتديداً جلميع الشعوب والدول السيما 
روسيا وإيران( ، ومن أجل قطع الطريق على السياسة االمريكية الستغالل احلروب ، وجه املرشد 
رسالة سياسية ذات مغزى حي قال ) لن جنري مفاوضات مع امريكا البشأن سوريا والبشأن اي 
موضوع اخر يف ماعدا القضية النووية ( وهي الرسالة اليت رد عليها بوتي بقوة مماثلة ويف إشارة 
واضحة إىل الواليات املتحدة بالقول ) اننا نعتربكم حليفاً موثوقاً به ويعول عليه يف املنطقة والعامل 
مضيفاً على النقيض من البعض ، حنن ملتزمون باال نطعن شركاءنا من اخللف واال نقدم على 

اي اجراء خلف الكواليس ضد اصدقاءنا (.
   ومن املواقف املتقاربة جداً ازاء سياسات الواليات املتحدة يف املنطقة والعامل إىل القضية 
السورية اليت اظهرت تصرحيات املرشد وبوتي تطابقاً ملحوظاً يف رؤية البلدين على الرغم من 
احملاوالت احلثيثة اليت حتاول وسائل االعالم الغربية والعربية اشاعتها حول وجود تناقض وصراع 
خفي بي البلدين ازاء احلرب يف سوريا ، فقد ردد بوتي ما قاله املرشد بشأن االزمة السورية 
بالقول ) كما تفضلتم فأن االمريكيي يريدون حتقيق اهدافهم اليت مل تتحقق يف ساحات القتال 
يف سوريا خلف طاولة املفاوضات وحنن نرصد هذه القضية وتابع ، ان تسوية االزمة السورية 
تتم فقط بالطرق السياسية وقبول صوت الشعب السوري ومطلب مجيع االعراق واجملموعات 
السورية والحيق الي احد فرض رأيه على الشعب السوري وان يقرر بالنيابة عنه هيكلية احلكم 

ومصري الرئيس السوري (.
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  ثالثا : حمور املمانعة : وجهت قمة طهران رسالة سياسية مفادها ان حمور املمانعة قد 
اصبح اكثر قوة بانضمام دولة عظمى اليه بثقل روسيا وزعامة بوتي الذي يبدو مصمماً على 
حتقيق هدفي اسرتاتيجيي من تدخله العسكري يف سوريا االول ضمان سالمة األمن القومي 
لروسيا ، حيث يدرك بوتي جيداً انه سيضطر يف املدى املنظور إىل مقاتلة اجليل الرابع من تنظيم 
القاعدة االرهايب على ابواب موسكو يف حال مل يندفع باجتاه منطقة الشرق االوسط وحتديداً 
يف سوريا اليت تعد املنفذ الوحيد املتبقي لروسيا على املياه الدافئة ويهاجم تنظيم داعش الذي 
الثالث من تنظيم القاعدة الذي قاتل اجليش السوفييت يف افغانستان برعاية اجهزة  يعد اجليل 
املستشارين  مشاركة  فأن   ، شك  ادىن  وبدون   ، والسعودية  والباكستانية  االمريكية  املخابرات 
العسكريي اإليرانيي ومقاتلي حزب اهلل اللبناين يف احلرب السورية ، قد شجع بوتي على دخول 
احلرب السورية بعد ان ظل على مدى اربع سنوات يكتفي بتقدمي املساعدات العسكرية للجيش 
السوري واستخدام حق النقض الفيتو يف جملس االمن الدويل ، لقد حدث مايشبه االنقالب 
يف احلرب السورية بعد ان حتولت طائرات ال )سي خوي( وانظمة الدفاع اجلوي الروسية إىل 
السوري يف  اهلل واجليش  اإليرانيي ومقاتلي حزب  العسكرييي  املستشارين  مظلة جوية حلماية 
مسرح  العمليات العسكرية ، وهذه ظاهرة مل حتدث يف تاريخ املنطقة منذ هناية احلرب العاملية 
الثانية باستثناء اجلسر اجلوي الذي اقامته الواليات املتحدة يف حرب اكتوبر عام 1973 يف عهد 
الرئيس االمريكي االسبق رتشرد نكسون مع ان اجلسر اجلوي االمريكي الميكن مقارنته باي حال 
مع التدخل العسكري الروسي يف سوريا ، ومبا يعين ان اخلشية من تكرار التجربة االفغانية مع 
روسيا  بوجود حلفاء اقوياء على االرض السورية مل يعد هلا وجود اال يف اذهان مهندسي جتربة 

اجلهاد االفغاين .
  اما اهلدف االسرتاتيجي الثاين الذي يسعى بوتي لتحقيقه من املشاركة يف احلرب السورية 
، فهو استعادة الدور احملوري لروسيا يف العامل واهناء حقبة االحادية القطبية ، فالرئيس بوتي 
يعرف جيدا ان اوروبا مل تعد ساحة الصراع االوىل كما كان عليه احلال اثناء مرحلة احلرب الباردة 
بي القطبي املتنافسي وان منطقة الشرق االوسط اليت اصبحت حتت املظلة االمريكية بعد تفكك 
االحتاد السوفييت ، هي اليوم متثل املنطقة االسرتاتيجية اجلديدة اليت يفرتض ان يكسب جولة 
الصراع فيها مع الواليات املتحدة بعد االجنازات اليت حققها خالل فرتة زمنية قياسية يف جورجيا 
وشبه جزيرة القرم واوكرانيا ، كما يعرف الرئيس بوتي ايضاً والذي كان شاهداً على تنامي قوة 
اقليمية صاعدة – إيران- قد متكنت على الرغم من العقوبات القاسية اليت شاركت روسيا يف 
بعضها من كسب جولة مهمة يف لعبة الصراع مع الدول الغربية بزعامة الواليات املتحدة حول 
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الربنامج النووي ، وبعبارة أدق ، فان إيران متثل من الناحية االسرتاتيجية نقطة االرتكاز االساسية 
املنطقة  يف  احملوري  دورها  الستعادة  االوسط  الشرق  صوب  اندفاعتها  يف  روسيا  تساعد  اليت 
والعامل ، ومبا يعين ان االزمة السورية ستساهم يف نقل العالقة بي إيران وروسيا من )الشراكة( 
ليغطي يف  ابتداًء من سوريا  وهبدوء  تتم عملياً  ان حياكة خيوطه  يبدو  الذي  )التحالف(  إىل 
مرحلة الحقة منطقة الشرق االوسط اليت تشهد تراجعاً دراماتيكياً لدورالقوى االقليمية التقليدية 
املتحالفة مع الواليات املتحدة مثل السعودية الغارقة يف اليمن وتركيا اليت خسرت عالقاهتا مع 
غالبية دول املنطقة العربية وقطر اليت تراجع دورها ومل تكن اكثر من حمفظة نقود واسرائيل اليت مل 

تعد كما كانت يف السابق القوة اليت التقهر.
  رابعا ، الرافعة االقتصادية : على الرغم من ان البعد السياسي كان االبرز يف زيارة الرئيس 
الروسي إىل طهران ، لكن اجلانب االقتصادي كان الفتاً ايضاً ومبا ولد انطباعاً لدى الكثريين ان 
زيارة بوتي نقلت العالقات الثنائية إىل مرحلة نوعية وهو ماظهر جلياً يف قضيتي اساسيتي االوىل 
هو قرار إيراين باعطاء االولوية لروسيا لالستثمار يف السوق اإليرانية الكبرية يف جماالت الطاقة 
والصناعة والزراعة والنقل والصحة وغريها من اجملاالت وليس لفرنسا واملانيا وايطاليا وبريطانيا 
اليت هرع وزراء خارجيتها إىل طهران بعد اتفاق فينا حبثاً عن حصة يف الكعكة اإليرانية الشهية 
، والثانية ماصدر من مواقف خالل املنتدى الثالث للدول املصدرة للغاز الطبيعي أو ما اصبح 
يعرف باسم )أوبك –غاز( جلهة التأكيد على الثقل الذي متثله الدول املشاركة يف هذا التكتل 
على مستوى سياسات الطاقة إىل جانب امهية التكامل االقتصادي بي هذه اجملموعة االقليمية 
والتكتالت االقتصادية االخرى مثل منظمة شانغهاي للتعاون وجمموعة بريكس وجمموعة الدول 
االقتصادية  التجمعات  هذه  يف  تشارك  اليت  وإيران  االوراسي،  واالحتاد  حبرقزوين  على  املطلة 
االقليمية بصفة مراقب ميكن ان حتصل على العضوية الكاملة بعد رفع العقوبات اليت يفرضها 
جملس االمن الدويل بسبب الربنامج النووي ، وقد شارك الرئيس اإليراين حسن روحاين يف قميت 

منظمة شانغهاي وجمموعة بريكس اللتي عقدتا يف روسيا يف شهر متوز.
  خالصة: ان قمة طهران بي املرشد االعلى والرئيس الروسي يف الثالث والعشرين من 
على  اجليوسياسية  تداعياته  له  ستكون  تارخيياً  حدثاً  متثل  ستبقى  املاضي  الثاين  تشرين  شهر 
مستوى املنطقة والعامل ، فاجتماع طهران جاء تتوجياً حلدثي يف غاية االمهية االول اتفاق فينا بي 
إيران وجمموعة دول )1+5( والذي اعترب جناحا مدويا إليران، والثاين التدخل العسكري الروسي 
يف سوريا الذي فاجأ اجلميع وعزز صدقية الرئيس بوتي باعتباره الرجل القوي الذي بامكانه ان 

يتخذ القرارات الصعبة دون علم واشنطن وال حىت التنسيق معها.
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  يف مقابل هذين احلدثي الكبريين ، ظهرت الواليات املتحدة امام الرأي العام يف حالة 
تراجع وارتباك وفقدان القدرة على املبادرة على املسرح الدويل كما ظهر الرئيس االمريكي باراك 
اوباما مبظهر الرجل العاجز واملرتدد يف اختاذ القرارات ، وكذلك احلال بالنسبة حللفاء الواليات 
املتحدة االقليميي اللذين مل يتمكنوا من حتقيق اي انتصار يف مجيع االزمات اليت تورطوا فيها 

على مدى السنوات املاضية .
املواجهة  يتجه حنو  والعامل  املنطقة  فأن  متشائمة  تبدو  اليت  القراءة  هذه  خلفية  ومن    
املفتوحة على خمتلف املستويات وان منطقة الشرق االوسط ستكون مرشحة ملزيد من الصراع 
ويف مجيع املناطق الساخنة سواء بي الكبار بشكل غري مباشر او بي القوى االقليمية اليت تنوب 
عنهم ، ورمبا تكون حادثيت اسقاط الطائرة الروسية املدنية يف شبه جزيرة سيناء وطائرة ال سي 
خوي القاذفة داخل االراضي السورية بعد اربع وعشرين ساعة من قمة طهران من بي املؤشرات 
الكثرية اليت تدعو الكثريين إىل الشعور بالقلق من امكانية تفاقم الصراع يف منطقة الشرق االوسط 
واحمليط  اسيا  شرق  جنوب  صوب  واالجتاه  منها  التدرجيي  لالنسحاب  االمركيون  خيطط  اليت 
اهلادئ وبي الرؤية الروسية اليت تقوم على اساس ان التهديد اجلدي لالمن القومي الروسي يأيت 
من منطقة الشرق االوسط اليت حتولت الدول االساسية فيها مثل سوريا والعراق ومصر وليبيا 
واليمن واليت كانت ترتبط بعالقات وثيقة مع االحتاد السوفييت السابق إىل منابع ومالذات امنة 
للمنظمات االرهابية اليت ماتزال تعتقد ان معركتها مع روسيا مل تنته يف افغانستان وان فصوهلا 

قد بدأت بالفعل .
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2015 / 12 / 15 

متابعة الجتماع دول جملس التعاون اخلليجي
عقد زعماء دول جملس التعاون اخلليجي اجتماعهم السنوي بتاريخ 9/12/2015 حبضور 
رئيس  ونائب  الصباح،  صباح  الشيخ  الكويت  وأمري  عبدالعزيز،  بن  سلمان  السعودي  امللك 
الشيخ حممد آل مكتوم، ونائب رئيس وزراء سلطنة ُعمان فهد آل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
سعيد، وأمري قطر الشيخ متيم آل ثاين، وملك البحرين امللك محد آل خليفة. وابرز ما جاء يف 

البيان اخلتامي:
اتفاقية  وفق  واستقالهلا  سوريا  أراضي  وحدة  يضمن  الذي  سوريا  يف  السياسي  احلل  دعم   •

جنيف1.
• رفض استمرار التدخالت اإليرانية يف الشؤون الداخلية للمنطقة، ورفض حماولتها لبث الفرقة 
اسلحة  البحرينية إلحباطها عمليات هتريب  األمنية  باألجهزة  واألشادة  الطائفية،  الفنت  وإثارة 

ومتفجرات من ايران إىل البحرين.
• التزام إيران باتفاقها مع دول )5 + 1( بشأن برنامج إيران النووي، والتزام تلك الدول بفرض 

العقوبات على ”حنو سريع وفعال“ حال انتهاك إيران اللتزاماهتا.
• القلق البالغ من إطالق إيران لصاروخ بالسيت متوسط املدى قادر على محل سالح نووي.

• مطالبة احلكومة العراقية بتنفيذ كافة اإلصالحات اليت سبق االتفاق عليها عام 2014 لتصحيح 
مسار العملية السياسية، مبا حيقق مشاركة فاعلة جلميع أطياف الشعب العراقي، ومعاجلة الفساد.

• دعم احلكومة الشرعية يف اليمن والدعوة ملؤمتر دويل إلعمار اليمن. واألشادة باالنتصارات اليت 
حققتها املقاومة الشعبية واجليش املوايل للشرعية.

بعد إعالن الرياض .. هل بقت دول مجلس التعاون 
الخليجي جبهة موحدة

أحمد حسن علي *

*  باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط 
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• دعم احلكومة الشرعية الليبية.
• االستمرار يف املشاركة بالتحالف الدويل حملاربة تنظيم داعش، وادانة اهلجمات اإلرهابية يف 

فرنسا، والواليات املتحدة، وتونس، ومصر، ومايل، ولبنان، والعراق.
• املطالبة بانسحاب إسرائيل إىل حدود 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية.

البيان اخلتامي الجتماع دول جملس التعاون اخلليجي ركز على االلتزام باتفاق جنيف 1 
وليس اتفاق فيينا مع ان اململكة العربية السعودية مل حتضر جنيف 1 وحضرت فيينا ووافقت على 
بنود االتفاق. الفارق بي اتفاق جنيف 1 يف حزيران )يونيو( 2012 وبي اتفاق فيينا يف تشرين 
الثاين )نوفمرب( 2015، أن بيان جنيف ابرز امهية املرحلة االنتقالية اليت مل يأت بيان فيينا على 
ذكرها. لذا تؤكد اململكة العربية السعودية على مرجعية جنيف 1 )باالصرار على عملية انتقالية 
تؤدي اىل رحيل االسد( اليت من شأهنا اعادة فتح باب التفاوض مع السعودية. اذ ترى الرياض 
ان اهلجمات االرهابية اليت تبناها تنظيم داعش سامهت يف تليي مواقف الدول الغربية لصاحل 
املوقف الروسي، مع ان هذا االختالف يف مرجعية جنيف أو فيينا، سريبك املفاوضات القادمة 

حول سوريا وسيزيد من االنقسامات الدولية.

هل بقت دول اخلليج ”جبهة موحدة“
العراقية  احلرب  1981 يف خضم  )مايو(  آيار   25 يف  اخلليجي  التعاون  جملس  تأسس 
االيرانية ملواجهة التحديات اجليوسياسية، فقدمت الكثري من الدعم السياسي والعسكري إىل 
نظام صدام حسي يف قتال ايران. مث برز دور اجمللس عند احتالل نظام صدام حسي للكويت 
وتطورت العالقات بي اعضاءه بشكل وثيق بزعامة اململكة العربية السعودية. واستمر التطور يف 
العالقات إىل درجة ان امللك عبداهلل بن عبدالعزيز قدم مقرتحا عام 2011 لتحويل اجمللس إىل 

إحتاد خليجي سياسي وعسكري واقتصادي، لكن سطلنة عمان رفضت املقرتح.
وبالنظر إىل تاريخ العالقات بي الدول الستة جندها ختلو من التوافق ويف كل مراحلها 
تتبع لزعامة الرياض رغم اجلذور التارخيية احلافلة باخلالفات الشخصية والعائلية، اال ان اخلالفات 
مل تكن تطفو على السطح ومل يكن اي من الدول اخلمسة قادرا على مواجهة اململكة العربية 
السعودية. ففي اشارة من تسريب موقع ويكيليكس، قال الشيخ حممد بن زايد ويل عهد أبوظيب 
للسفري األمريكي عام 2006 واصفا العالقات مع السعودية ”االمارات خاضت 57 معركة ضد 
السعودية خالل ال�250 سنة املاضية، السعوديون ليسوا أصدقائي األعزاء، وامنا حنتاج ألن نتفاهم 
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معهم فقط“.
تشعر اململكة العربية السعودية اليوم اهنا بعد دوامة الربيع العريب بدأت تفقد زعامة جملس 
التعاون اخلليجي وان دول اخلليج الستة صارت تتصرف وفق مصاحلها الذاتية بعيدا عن النهج 
املعتاد يف ادارة الرياض ملصاحل دول اخلليج، فانشغال الرياض يف مواجهة الربيع العريب بدعم نظام 
هنا ومواجهة نظام هناك جعل بعض دول اخلليج تشعر خبطر املواجهات والتدخالت على أمنها 
القومي ومصاحلها. وهناك امور اخرى فرقت توجهاهتا ولعل امهها املوقف من االخوان املسلمي 
ايران.  النووية مث مراجعة بعض دول اخلليج لطبيعة عالقتها مع  ايران  وسوريا واليمن، واتفاقية 
والسبب االساسي اضافة لتغري توجهات املصاحل، هو الصراع داخل العائلة املالكة يف السعودية 

وابعادها على زعامة جملس التعاون.

سلطنة ُعمان
من كافة  واحد  مبوقف  االعضاء  الدول  التزمت  اخلليجي  التعاون  جملس  تأسيس  منذ 
القضايا، لكن سلطنة عمان انفردت مبوقف مغاير عندما قوت عالقاهتا مع ايران، ومن اجلدير 
بالذكر ان السلطان قابوس جلأ إىل ايران يف السبعينيات ملواجهة ثورة مسلحة، لذا ترى ُعمان 
اذا ما حتسنت العالقات بينهما. وعلى هذا االساس وضعت عمان  يف ايران بُعداً اسرتاتيجياً 
خطة خلط أنابيب يغذي مدهنا بالغاز االيراين، ومل تكتفي بذلك بل ان هناك تقارير نقلتها جملة 
االيكونومست بأن ُعمان هي مصدر بعض السلع احملظورة اليت مت هتريبها إىل داخل إيران، ولعل 
احلدث االهم والذي ازعج بقية دول اخلليج استضافة مسقط الجتماعات سرية بي مسؤولي 
امريكيي وايرانيي أدت فيما بعد إىل االتفاق النووي. ومل تشرتك ُعمان يف التحالف العريب ضد 
اليمن أو سوريا. ووقفت ُعمان من قبل وإىل اليوم بقوة ضد احملاوالت السعودية لتحويل جملس 

التعاون إىل احتاد واحد ملا ختشى من ان تكون هيمنة سعودية على زعامة االحتاد اخلليجي.
واليوم تقوم مسقط مبحاوالت حثيثة الجياد حل سلمي يف اليمن إىل درجة ان وزير اخلارجية 
اليمين رياض ياسي أهتم سلطنة عمان باهنا قدمت تسهيالت ونقلت عناصر من ’’املتمردين’’ 
إىل أراضيها، مث إىل بريوت وطهران وموسكو، واهنا استضافت لقاءات سياسية بي مبعوث األمم 
املتحدة مع ممثلي عن حركة أنصار اهلل’’احلوثيي’’ وحزب املؤمتر الشعيب العام. هذه التوجهات 
السياسية واالقتصادية العمانية املختلفة عن باقي دول اخلليج، جعلت البعض مثل عبداخلالق 
عبداهلل يتساءل وهو املستشار السياسى حلاكم امارة أبو ظىب الذي كتب على صفحته بتويرت 
قائال ”يف ظل تباعد املواقف من اليمن وعدة ملفات إقليمية يدور يف األروقة سؤال هل جملس 
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التعاون أفضل حاال بدون عمان وهل عمان أفضل حاال خارج جملس التعاون“.

االمارت العربية املتحدة
تتفق االمارات مع احملور السعودي الرتكي القطري يف ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار 
االسد ولكن ختتلف مع الدول الثالثة يف ما بعد االسد، وظهر ذلك جليا يف حديث لوزير 
الدولة اإلمارايت للشؤون اخلارجية أنور قرقاش أن االمارت ال تريد ”تفكيك املؤسسات احلكومية 
السورية“ وبوجود دور لالسد يف املرحلة االنتقالية، وهو يناقض موقف السعودية وقطر أن ال 
دور لألسد يف املرحلة االنتقالية وما بعدها. كما ان املوقف اإلمارايت من التدخل الروسي يف 
سوريا جاء مناقضا للموقف السعودي القطري واقرب إىل املوقف املصري، حيث قال قرقاش 
أن ”ال أحد سيستاء من القصف الروسي لداعش أو القاعدة، فهو قصف لعدو مشرتك“، 
األمريكية  املتحدة  الواليات  عليه  وقعت  الذي  املشرتك  البيان  على  التوقيع  االمارات  فرفضت 
استهداف  وقف  إىل  روسيا  فيه  دعت  وقطر،الذي  والسعودية  وتركيا  وفرنسا  وأملانيا  وبريطانيا 

املعارضة السورية.
بل ان ويل عهد أبو ظيب حممد بن زايد، زار موسكو بعد أيام من بدء القصف الروسي 
لتوقيع استثمارات إماراتية يف روسيا بلغت سبعة مليارات دوالر اضافة إىل االتفاق على جوانب 
الطائرة  إسقاط  خارجيتها  وزير  بعد وصف  لروسيا  الداعم  االمارايت  املوقف  وتطور  عسكرية. 
الروسية من قبل تركيا ب� ”العمل اإلرهايب“ مما شكل صدمة جمللس التعاون اخلليجي، اذا تعترب 
الرياض اهنا يف حالة حرب باردة مع موسكو. ولعل التوجه االمارايت املغاير سببه االساسي حتالف 
السعودية مع تركيا وقطر اللتان تدعمان بقوة االخوان املسلمي فيما تعترب االمارات االخوان 

منظمة ”ارهابية“.
اما احلرب على اليمن، فقد اظهرت خالفا اساسيا وجوهريا بي السعودية واالمارات إذ 
باليمن  املسلمي  تنظيم االخوان  اليمين لالصالح وهم  التجمع  السعودية على  القيادة  تعتمد 
حملاربة اجليش اليمين واللجان الشعبية، يف حي ترفض االمارات التعامل مع االخوان اليمنيي 
وتعتربهم ارهابيي. من جانب آخر، اهتمت جهات سعودية االمارات بدعم عودة الرئيس اليمين 
السابق علي عبداهلل صاحل، وان اإلمارات ابلغت صاحل بساعة الصفر السعودية ليتجنب قصف 

طائراهتا.
تضمنت  سياسية  مبادرات  وقدمت  وعائلته  بصاحل  الوثيقة  عالقتها  مل ختفي  اإلمارات 
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تواجدها  عززت  اإلمارات  ان  ومع  رفضتها.  السعودية  لكن  صاحل  عائلة  اىل  السلطة  إعادة 
اعطاء  تسوية سياسية يضمن عدم  أي  التأثري على جمريات  من  لتتمكن  اليمن  العسكري يف 
أي دور لالخوان املسلمي، اصيب االداء العسكري للتحالف العريب بالتخبط خصوصا بعد 
إنسحاب القوات اإلماراتية من معركة تعز لتعزز وجودها يف عدن، مما جعل السعودية تعتمد على 
القوات السودانية بداًل عن القوات اإلماراتية. وللرد على السعودية، نشرت االمارات بضع مئات 
من اجلنود الكولومبيي يف اليمن حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تاميز، هذا التنافس السعودي 
االمارايت يواجهه ايضاً تنافس قطري وسط تشكيك جهات جلهات اخرى داخل التحالف العريب 

بتسريب خطط عسكرية إىل اجليش اليمين واللجان الشعبية.

املرجعية الدينية
عندما حتدثت ماري لوبان زعيمة حزب اجلبهه الوطنية الفرنسية عن هجمات باريس يف 
13/11/2015، طالبت باعادة النظر يف التحالفات الغربية مع السعودية وقطر الهنما ترعيان 
اإلرهاب وتنشرانه فكراً وعقيدة، داعية إىل حتالف يضم روسيا وإيران ومصر واإلمارات، حملاربة 
التطرف يف الشرق األوسط. فاالمارات كانت قد أعلنت عن إنشاء ”جملس حكماءاملسلمي“ 
يف أبو ظيب برئاسة إمام األزهر الشيخ أمحد الطيب يف 19 متوز )يوليو( 2014 من رجال الدين 
التوجه  ذات  قطر  املسلمي“ يف  لعلماء  العاملي  ”االحتاد  ينافس  والذي  والصوفيي  األزهريي 
االخواين،وقال مسؤولون اماراتيون بأن املرجعية الدينية للمسلمي هي االزهر يف مصر، وليست 
”هيئة كبار العلماء“ املوجودة يف السعودية اليت قدمتها الرياض كمرجعية دينية ألهل الُسنة يف 

العامل.

إعالن الرياض واالتفاقيات الثنائية
اتفق قادة دول اخلليج يف االجتماع االخري بالرياض على تغيري اساسي يف آلية عمل جملس 
التعاون اخلليجي، إذ نص فيما عرف باعالن الرياض على ”إمكانية االتفاق بي عدد من الدول 
األعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها يف إطار اجمللس على أن تتبعها بقية الدول مىت ما كان 
الوقت مناسباً هلا“، مبعىن إنه ميكن لدولتي أو ثالث داخل جملس التعاون أن تتفق على مشاريع 
دون انضمام الدول االخرى االعضاء،وهو تغيري يف املادة التاسعة من النظام األساسي للمجلس 
اليت نصت على أن أي قرار يصدر من اجمللس ”يف املسائل املوضوعية بإمجاع الدول األعضاء 
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احلاضرة املشرتكة يف التصويت، وتصدر قراراته يف املسائل اإلجرائية باألغلبية“.
واالمنية  العسكرية  االجندة  بعض  عمل  لتسريع  هذه  اجلديدة  السعودية  الرؤية  وتأيت 
اجلديد  االتفاق  اما يف  قطر،  أو  االمارات  أو  قبواًل من سلطنة عمان  تلقى  اليت مل  السعودية 
فيمكن الحدى دول اجمللس االنضمام إىل مشروع االحتاد اخلليجي أو الدخول يف اتفاقيات امنية 
خاصة بي دولتي أو اكثر دون اشرتاك اجلميع كما هي شأن دول جملس التعاون منذ تاسيسه. 
واالتفاق اجلديد يتيح للمملكة العربية السعودية والبحرين حتقيق احتاد خليجي بعد نأي باقي 

دول اجمللس من الدخول يف االحتاد.
ولعل الصورة احلقيقية ملا جيري يف اململكة العربية السعودية هو فيما قاله توماس فريدمان 
واسرائيليي  امريكيي  اعالميي  لقاء  قال يف حديث خالل  إذ  املعروف،  االمريكي  االعالمي 
بعد عودته من الرياض: ”خالل زياريت إىل الرياض الربعة ايام، مل أسع كلمة ”فلسطي“ او 
”اسرائيل“ وال مرة تقريبا، جل تركيزهم هو يف مكان آخر، اهنم مرعبون من شيء واحد وهو 
ان هتاجم داعش اسرائيل النه اذا فتحت داعش جبهه مع اسرائيل فان حتالفكم الُسين سيخرج 
من النافذة، النه )داعش( سيجعل من القضية الفلسطينية وقتال اسرائيل احدى رسائله الرئيسية 

وذلك سيسبب هلم تأثري كبري ومشاكل كثرية“
”لقد احرقوا مخس احتياطاهتم املالية هذا العام، ومنذ 2004 ارسلوا 100 ألف طالب 
للدراسة يف الواليات املتحدة و100 ألف آخرين يف اوربا، 30 ألف يعودون كل سنة بتعليم غريب 
ليبحثوا عن وظائف، وبسبب القيود على امليزانية فسيتوجب عليهم خفض الدعم احلكومي ومجع 
الضرائب، اهنم يركزون بشدة على القضايا الداخلية ومبا يتصل بشرعية النظام وفكرة اهنم يقودون 

املسرية )االصالحية(، هي غري واقعية“.
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رمبا كانت الظروف االقتصادية الصعبة يف الوطن، أو القرارات غري الشعبية هي اليت هتدد 
وجتعل الرئيس بوتي رجل النخبة بداًل من رجل الشعب، ولكن ما رأيناه يف املؤمتر الصحفي 
بالشرق األوسط من  السنوي له يف السابع عشر من كانون االول، كان بوتي أكثر اهتماماً 
الوطن. كان بوتي مفعماً باحليوية أكثر من قبل، وحتدث ملدة أطول، وبدا جلياً أنه أكثر اهتماماً 
مبناقشة الوضع يف الشرق األوسط والسياسة اخلارجية الروسية هناك، أكثر من أي قضية أخرى. 
النجاح يف الشرق  بناًء على  أن بوتي يركز كل طاقاته على صنع إرثه اخلاص  كما بدا ايضاً 

األوسط.
أشارت أحدى تعليقاته اىل أن روسيا والواليات املتحدة مها اآلن أقرب حول الوضع يف 
سوريا أكثر من أي وقت مضى.  وأشاد باجلهود األخرية للوزير كريي لتنسيق السياسات حول 
سوريا وحماولة حتقيق السالم، وأملح إىل إمكانية عقد حتالف بي روسيا والغرب من شأنه أن 
جيمع بي التحالفي الذين يعمالن بشكل منفصل يف سوريا. وهذا يعين اعرتاف بوتي جبهود 
الواليات املتحدة للعمل معه، مثلما يعين أنه على استعداد ألن يكون براغماتياً وليس صاحب 
مقاومة أيديولوجية عنيد. قد ينبع هذا من حقيقة أنه اآلن لديه وجود عسكري كبري يف سوريا، 
وهو أمر مل يكن يتوقعه الغرب قبل ستة أشهر، ولكنه يعين أيضا أنه يثمن مزايا الصفقة. لقد 
شجع االتفاق النووي بي الواليات املتحدة وإيران، بوتي على تبين سياسة شديدة من أجل 
كسب املزيد يف املفاوضات، ولكن هذا قد يرسل إشارة إىل حلفاء روسيا، مفادها أن بوتي ال 

ميكن االعتماد عليه حىت النهاية إذا ما قدمت له الواليات املتحدة عرضاً جيداً.

أما أكثر تعليقاته حدة، فقد خص هبا تركيا، ومع وجود أنظمة دفاع جوي متطورة يف 
سوريا اآلن،  فإنه  قد جترأ وحتداهم أن حياولوا التعدي مرة أخرى ويسقطوا طائرة روسية أو أن 
ينتهكوا اجملال اجلوي السوري. ومل يتوقف األمر عند هذا احلد، بل أنه أشار أيضاً إىل أن تركيا 
اسقطت الطائرة الروسية ألهنا أرادت إرضاء الواليات املتحدة، ومن مث أرادت أن ُتدخل اىل 
العراق قوة مدرعة مبوافقة الواليات املتحدة. ويبدو أنه أراد أن يبي أن العدوان على روسيا لن 

بوتين يركز على السياسة الخارجية في الشرق األوسط
سجاد نشمي 
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مير دون عقاب، وأنه سيجعل من تركيا عربة ألهنا جترأت على مواجهته يف سوريا. كما أتى 
على ذكر صعود اإلسالمية السرية يف تركيا، حيث زعم أن تنظيم داعش قد ُوِجد حملاربة النظام 

السوري والتغطية على مبيعات النفط غري املشروعة يف العراق وسوريا.
وعلى الرغم من حضور أكثر من 1400 اعالمي  للمؤمتر الصحفي السنوي الذي استمر 
لثالث ساعات، إال أن تصرحياته مل تكن مفاجئة بل كانت على العكس متوقعة، ألن بوتي كان 
قد حتدث إىل وسائل اإلعالم كثريا خالل األشهر القليلة املاضية )بسبب سوريا بشكل رئيس(. 
لقد اتبعت سياسته اخلارجية العامة يف الواقع خطاً ثابتاً منذ خطابه الشهري يف مؤمتر األمن يف 
ميونيخ عام 2007،  حيث اهتم الواليات املتحدة بتجاوز احلدود، وأشار إىل أن روسيا توشك 
أن تكون أكثر حزماً يف اخلارج، وأن يكون هلا دور أكرب على املسرح العاملي. ويبدو من املرجح 
اآلن أن بوتي، بعد أن استثمر الكثري يف سوريا، وعقد شراكة مع إيران والعراق حول األمن يف 
الشرق األوسط، لن يذهب بعيداً عن املنطقة أبداً، وأنه ينوي أن جيعل من الوجود الروسي بعيد 
األمد ملواجهة الوجود األمريكي. وهذا ألنه يريد أن يستند يف صنع إرثه على النجاح يف السياسة 
اخلارجية، وأنه جيب عليه أن ال يفشل يف سوريا، وأن ال يسمح لرتكيا بتحديه علناً من   دون 

تداعيات. رجل روسيا القوي يريد أن يصبح رجل الشرق األوسط القوي.
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مل حيدث أن شهدت املنطقة العربية يف تأرخيها احلديث ومنذ هناية احلرب العاملية الثانية 
الدفاع  ووزير  العهد  ويل  عنه  أعلن  الذي  مثل  دولة   34 فيه  تشارك  تأسيس حلف عسكري 
السعودي األمري حممد جنل ملك السعودية من حيث الشكل واملضمون فضال عن الطريقة اليت 
مت فيها اإلعالن عن احللف العسكري الذي أعاد إىل أذهان الكثريين بيانات رقم واحد اليت تعلن 
عن وقوع االنقالبات العسكرية اليت شهدهتا الدول العربية خالل عقود اخلمسينيات والستينيات 

والسبعينيات .
 كما سيثبت يف تأريخ املنطقة أيضا إن احللف العسكري الذي مت إعداده باستعجال أو 
كما يقال مت طبخه على )نارين( يكشف يف واقع احلال عن الرغبة السعودية اجلاحمة لتحقيق 
اجنازات شكلية وإعالمية للتغطية على عمق اهلزمية واألزمات اخلانقة اليت تواجه السعودية داخليا 
وخارجيا ، فقد استعان السعوديون مبلفات وسيناريوهات أرشيفية مضى عليها أكثر من نصف 
قرن وثبت عجزها وفشلها يف معاجلة مشاكل وأزمات أقل خطورة مما جيري اآلن يف املنطقة ، 
فاحللف العسكري اإلسالمي هو يف الواقع نسخة مكررة للحلف اإلسالمي الذي أعلن عنه 
أثناء إدارة الرئيس األمريكي األسبق إيزهناور وترافق مع حلف بغداد مبرجعية تركيا وإيران الشاه 
والعراق امللكي أثناء حكم نوري السعيد والذي كان يهدف بالدرجة األساس إىل حماصرة نظام 
التمدد  ومواجهة  احلكم يف سوريا  بنظام  واإلطاحة  الناصر  عبد  الراحل مجال  املصري  الرئيس 
السوفييت ، كما ان احللف اإلسالمي السابق مل يضع إسرائيل يف حساباته متاما كما هو حال 

احللف اجلديد.
مما يعزز القناعة بأن احللف اجلديد قد ولد من رحم اهلزائم اليت حتاصر السعودية بشكل 
مل يسبق له مثيل منذ تأسيس اململكة ، عودة اململكة إىل سياسة األحالف اليت مل تعمر طويال 
، فقد أعلنت السعودية بعد سقوط نظام حكم الرئيس املصري حممد مرسي عن تأسيس قوة 
عربية مشرتكة انسجاما مع اتفاقية الدفاع العريب املشرتك ، لكن السعودية وبعد ان الحظت إن 
مصر تتبىن وجهة نظر خمتلفة بشأن األزمة السورية تراجعت عن القوة العربية املشرتكة اليت كانت 

الحلف اإلسالمي العسكري ، األخطاء القاتلة واألهداف 
الضائعة
ياسين مجيد
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تراهن عليها مصر يف بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حملاربة اإلرهاب يف ليبيا اليت تعد 
اخلاصرة الضعيفة لألمن القومي املصري وليس احلرب يف سوريا وهو ما أدى إىل ان تتحول القوة 
العربية املشرتكة إىل إحدى نقاط اخلالف اجلوهرية بي مصر والسعودية اليت ترفض أن تكون 

حمفظة نقود يف جيب اجلنرال السيسي.
 وبعد اإلعالن عن القوة العربية املشرتكة اليت عدت يف ذلك الوقت مبثابة )عصا( بيد حمور 
االعتدال بزعامة السعودية لتهديد احملور اإلقليمي اآلخر بزعامة إيران ، جاء إعالن السعودية عن 
حتالف عسكري جديد بالتزامن مع إعالن احلرب على حركة أنصار اهلل واملوالي للرئيس اليمين 
السابق علي عبد اهلل صاحل ، وقد ضم احللف الثاين دوال متخاصمة سياسيا مثل مصر وتركيا 
وقطر واإلمارات العربية املتحدة ، ومل يبق مع السعودية يف احللف الثاين سوى دولة اإلمارات 
وقطر يف حي ظل باقي احللفاء يتفرجون عليها وهي تواجه اهلزائم العسكرية املتالحقة على يد 
شعب يعد من بي أفقر شعوب العامل اقتصاديا لكنه يعرف جيدا كيف ميرغ أنوف الغزاة على 
مر التاريخ ، فالسعودية اليت ذهبت تطلب قرونا يف اليمن وإعادة احلديقة اخللفية إىل بيت الطاعة 
السعودية وتعزيز دورها اإلقليمي قد قطعت أذناها ومل تعد قادرة على كيفية اخلروج من املستنقع 
اليمين واحلفاظ على ما تبقى من اهليبة السعودية املفقودة بعد ان عجزت عن حتقيق أي من 

األهداف اليت أعلنتها مع بدء حرب عاصفة احلزم .
ومن خلفية االرتباك وفقدان التوازن يف السياسة اخلارجية السعودية بشكل مل يسبق له 
مثيل منذ تأسيس اململكة ، جاء إعالن السعودية عن تشكيل احللف العسكري اإلسالمي الذي 
كشف عن مدى خطورة األخطاء القاتلة اليت ارتكبتها السعودية وعدم االستفادة من أخطاء 
األحالف السابقة واملتغريات الدراماتيكية اليت حتدث يف املنطقة ، فعلى خالف الواليات املتحدة 
اليت قامت حبملة دبلوماسية وسياسية وإعالمية شارك هبا الرئيس األمريكي شخصيا قبل اإلعالن 
عن تشكيل التحالف الدويل يف العام املاضي ، فقد ارتكبت السعودية عددا من األخطاء القاتلة 
يف إعالهنا عن احللف العسكري اإلسالمي إذ مل يتم التشاور مع مجيع الدول املشاركة يف احللف 
نفسها يف حلف  اليت وجدت  الدول  هذه  لسيادة  انتهاكاً  ميثل  ومبا   ، والصغرية  منها  الكبرية 
عسكري ال تعرف عنه شيئاً ، باستثناء مصر اليت زارها وزير الدفاع السعودي وقدم للحكومة 
املصرية رشوة سياسية تعد متواضعة جدا يف مقابل الثمن الباهظ الذي يفرتض ان تدفعه مصر 
حي تنضوي كليا حتت الزعامة السعودية عسكريا وسياسيا وهو أمر من الصعب جدا ان تقبله 
األول  القاتل  اخلطأ  ما ميثل  االقتصادية وهو  للمساعدة  املاسة  الرغم من حاجتها  مصر على 
الذي ارتكبته السعودية باإلعالن عن مشاركة مصر يف احللف العسكري ، فمصر اليت مل تشارك 
إال بشكل رمزي يف حرب اليمن ال ميكن بأي حال ان تنظم يف حلف عسكري وتسفك الدم 
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 وجاء اخلطأ القاتل الثاين الذي ارتكبته السعودية حي قام وزير الدفاع السعودي بإبالغ 
رئيس احلكومة اللبنانية صائب سالم تلفونيا بعضوية لبنان يف احللف املنشود ، صحيح إن لبنان 
دولة صغرية وال ميكن مقارنتها مبصر، لكن الصحيح أيضا ان اختاذ القرارات املهمة يف لبنان هو 
أكثر تعقيدا من أية دولة عربية وإسالمية أخرى ، بعدها جاء اخلطأ القاتل الثالث باعتذار ماليزيا 
وإعالن باكستان عن دهشتها بالعضوية يف حلف عسكري ليس هلا علم به ومل يتم التشاور 
معها بشأنه ، علما أن باكستان كانت قد اعتذرت عن املشاركة يف احللف السعودي الذي 
تقوده السعودية يف احلرب ضد اليمن ، وتوالت األخطاء القاتلة تباعا حي استثنت السعودية 
دولتي مها العراق وسوريا من املشاركة يف احللف العسكري حملاربة اإلرهاب مع إهنما الساحتان 
األساسيتان اليت تدور على أرضيهما احلرب ضد تنظيم داعش اإلرهايب وشقيقاته ، وما يزيد 
يف األخطاء الفادحة اليت ارتكبتها السعودية ، هي انه ويف مقابل استبعاد العراق وسوريا من 
ثانياً  والعراق وسوريا  أوال  املتهمتي من جانب مصر  وقطر  تركيا  يتم وضع  العسكري  احللف 
بدعم اجلماعات اإلرهابية ومتويلها، واألكثر من ذلك إن تركيا اليت تضعها السعودية يف احللف 
العسكري تواجه اليوم عزلة سياسية قاسية وغري مسبوقة بسبب الفضيحة الكربى اليت تتعرض هلا 
على مستوى العامل بعد ان تبي للرأي العام العاملي حجم املساندة املتعددة األشكال اليت تقدمها 
تركيا للتنظيمات اإلرهابية ويف املقدمة تنظيم داعش لتحقيق غايات سياسية ، على أن من بي 
األخطاء القاتلة الكبرية اليت وضعت احللف اإلسالمي يف دائرة التهكم واالستهزاء هي مشاركة 
ثالث دول تعد الغالبية العظمى للسكان فيها من غري املسلمي وهي أوغندا والغابون وبني ، 
اللهم إال إذا كان املشروع السعودي يستهدف جلب مرتزقة من هذه الدول الثالث يقاتلون يف 
صفوف احللف اإلسالمي على غرار ما جيري اآلن من استقدام مرتزقة من كولومبيا وشركة بالك 

ووتر للقتال يف اليمن إىل جانب التحالف العريب الذي تقوده السعودية ؟
التخبط واالستعجال لدى  القناعة بأن احللف العسكري قد كشف عن حالة  ما يزيد 
السلطات السعودية من أجل كسب انتصارات ومهية هو عدم إدراكها ملا جيري من تفامهات 
سياسية دولية وإقليمية بشان األزمة السورية وحماولة السعودية اهلروب إىل األمام من خالل طرح 
مشاريع مل تعد تتناسب مع املرحلة احلالية اليت تشهد صفقات سياسية ستكون السعودية من بي 
اخلاسرين الكبار فيها ، فقد جاء اإلعالن السعودي عن احللف العسكري بعد اجتماع املعارضة 
السورية يف الرياض وبالتزامن مع اجتماع جنيف بشأن احلرب اليمنية الذي يبدو انه قد زاد يف 

الوهم لدى السعودية بأهنا أصبحت متسك بأوراق مهمة يف لعبة الصراع اإلقليمي .

مقاالت
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لكن احللم السعودي مل يدم طويال ، فقد تالشى بسرعة وحتول إىل سراب بعد التفاهم 
الروسي األمريكي أثناء زيارة وزير اخلارجية األمريكي جون كريي ولقائه الرئيس الروسي فالدميري 
بوتي بشان األزمة السورية وتكرس بشكل عملي يف اتفاق الدول الدائمة العضوية يف جملس 
اليت كانت  اآلمال  نسفت مجيع  السورية  األزمة  طريق حلل  الذي وضع خارطة  الدويل  األمن 
تراود خميلة احملور الثالثي الرتكي القطري السعودي ، كما وضع اتفاق الدول الدائمة العضوية 
يف نيويورك عالمات استفهام كربى بشأن مستقبل احللف العسكري السعودي الذي أصبح يف 

مهب الريح بعد اقل من أسبوع من اإلعالن عنه .
وإذا كان التحالف الدويل الذي أعلنت الواليات املتحدة عن تشكيله يف العام املاضي 
ويضم 65 دولة بينهم دول كربى مثل بريطانيا وفرنسا وأملانيا قد حتول إىل نكتة بعد ان تبي ان 
إسرتاتيجية التحالف الدويل هي )الحتواء( وليس )القضاء( على داعش ، فكيف يكون حال 
التحالف العسكري الذي تقوده السعودية املتهمة أصال بأهنا متثل احلاضنة األيدلوجية والداعم 
األساس ماليا وتسليحيا ولوجستيا ألخطر التنظيمات اإلرهابية يف املنطقة والعامل ؟  ان اإلعالن 
عن احللف العسكري السعودي يف ظل التحوالت الكبرية اليت تشهدها احلرب ضد اإلرهاب بعد 
التدخل العسكري الروسي يعكس ما كانت تروج له بعض املؤسسات األمريكية والغربية بشأن 
ضرورة وجود قوة برية سنية تقاتل تنظيم داعش يف سوريا والعراق واليت طاملا حتدث عنها الرئيس 
األمريكي باراك أوباما وعدد من أركان إدارته ، ومبا يعين ان احللف العسكري السعودي هو يف 
أهداف  لتحقيق  املتحدة  الواليات  تقوده  الذي  الدويل  للتحالف  إقليمية(  )نسخة  احلال  واقع 
سياسية ومبا قد ميهد الطريق لتكرار سيناريو حرب عاصفة الصحراء عام 1991 اليت أخرجت 

قوات النظام العراقي السابق من الكويت .
ووفقا هلذه الرؤية فان احللف العسكري سيوفر القوة الربية السنية ملقاتلة داعش على غرار 
ما حدث مع صدام حسي يف الكويت ولكن بطريقة مقلوبة ، فإذا كانت القوات الربية األمريكية 
قد شكلت العمود الفقري لقوات التحالف الدويل ومن بينها قوات مصرية وسورية وسعودية 
ومغربية اليت سامهت يف حترير الكويت ، فان القوات الربية السنية املنضوية يف احللف العسكري 
السعودي حتت الزعامة األمريكية ستتوىل عملية حترير األراضي اليت سيطر عليها داعش يف سوريا 
والعراق ، وهو السيناريو الذي تفاعلت معه بعض القوى السياسية السنية يف العراق اليت كانت 

قد أعلنت عن رغبتها بان متتد عملية عاصفة احلزم السعودية يف اليمن إىل العراق .
منه  للخيال  اقرب  أهنا  تبدو  اليت  السيناريوهات  هذه  مثل  مصداقية  مدى  عن  وبعيدا 
الرؤية  وغياب  الفوضى  حالة  عن  واضح  وبشكل  ذاته  الوقت  يف  تكشف  فإهنا   ، الواقع  إىل 
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فيه  تتوفر  مل  عسكري  حلف  تشكيل  عن  لإلعالن  يدفعها  ومبا  السعودية  لدى  اإلسرتاتيجية 
مستلزمات النجاح فضال عن كونه قد حتول إىل عبئ سياسي ثقيل تنوء به السياسة اخلارجية 
السعودية وستكون له تداعيات خطرية يف املستقبل القريب ، صحيح ان االهتامات اليت تتعرض 
هلا السعودية بشكل شبه يومي يف وسائل اإلعالم الغربية وخصوصا األمريكية والربيطانية بتمويل 
املنظمات اإلرهابية وتسليحها، تؤثر بدرجة كبرية على صّناع القرار يف  السعودية الذين حياولون 
اسرتضاء الدول الغربية باإلعالن عن احللف اإلسالمي حملاربة اإلرهاب ، لكن الصحيح أيضا ان 
السعوديي مل يدركوا حىت اآلن ان مثل هذه املشاريع االستعراضية لن تكسبهم األصدقاء وإهنا 
ستؤشر على ان السعودية فقدت توازهنا املعهود وبدأت تتصرف بطريقة اقل ما يقال عنها أهنا 
ارجتالية ، ففي الوقت الذي تقوم فيه واشنطن بقيادة حتالف يضم دوال عربية وإسالمية ومسيحية 
وتتحالف روسيا االرثدوكسية مع إيران اإلسالمية حملاربة اإلرهاب ، تعلن السعودية عن حتالف 
ال ميكن إال ان يوصف بأنه حلف طائفي وانه قد يتحول  إىل أداة لتمزيق العامل اإلسالمي من 
خالل استثناء دول أساسية ختوض حربا حقيقية ضد اإلرهاب مثل العراق وإيران وسوريا ، ومبا 
يعزز القناعة لدى الكثريين بان السياسة اخلارجية اليت تتحرك بداينمو طائفي تسعى من وراء 

هذه األحالف تقوية الدور اإلقليمي للسعودية يف مقابل إيران .
إن حالة الغموض اليت تكتنف احللف سامهت بدرجة كبرية يف فشل السعوديي حىت اآلن 
يف إقناع حلفائهم وأصدقائهم فضال عن خصومهم جبدية احللف يف حماربة اإلرهاب ، وليس 
غموض اآلليات واألهداف هو من يثري الشكوك وعالمات االستفهام بشأن احللف السعودي 
إمنا الرؤية السعودية لإلرهاب اليت ختتلف بشكل جوهري مع كثري من دول املنطقة والعامل يف 
تعريف اإلرهاب واإلرهابيي ، فعلى سبيل املثال فان من يسب امللك السعودي يعد إرهابيا كما 

ان حركات املقاومة إلسرائيل تعد إرهابية !
 ما يثري الدهشة واالستغراب هو أن السعودية تتوقع ان يكون هلا دور أو أن حتجز هلا 
مقعدا بي الدول الكربى واإلقليمية يف صناعة خارطة سياسية جديدة للمنطقة من خالل إعالن 
احللف اإلسالمي العسكري باعتبار ان احللف سيضع السعودية – زعيمة العامل اإلسالمي – يف 
الصف األول بي دول العامل اليت تتصدى حملاربة اإلرهاب دون ان تعرف إهنا ستكون اململكة 
اليت ستغيب عنها الشمس يف ظل اهلزائم السياسية الكبرية اليت تواجهها على الصعيد اإلقليمي 
إىل جانب تفاقم صراع األجنحة بي أقطاب العائلة السعودية واألزمة االقتصادية اخلانقة وتعاظم 
ظاهرة التطرف يف اجملتمع السعودي الذي يؤيد بغالبية كبرية تنظيم داعش ، وهذه عوامل قد 

تؤدي يف وقت قريب إىل حدوث انفجار اجتماعي خطري .
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2015 / 12 / 23 

عن   2015 )ديسمرب(  األول  كانون   15 بتاريخ  السعودية  العربية  اململكة  أعلنت 
تشكيل حتالف عسكري إسالمي من 34 دولة حملاربة اإلرهاب، ونشرت وكالة األنباء السعودية 
من  اختذت  اليت  السعودية  بقيادة  املشاركة  على  موافقتها  أعلنت  اهنا  قالت  اليت  الدول  أساء 

الرياض مقرا لقيادهتا العسكرية املشرتكة.
وقال وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري ان اهلدف من هذا التحالف العسكري هو 
حماربة الفكر املتطرف واستهداف رجال الدين والقادة السياسيي املتطرفي. واضاف اجلبري’’ليس 
هناك حدود للمساعدة اليت ستقدم أو ملن ستقدم، هناك عدد من الدول يف حاجة ماسة إىل 

املساعدة )ضد اإلرهاب(، وهذا التحالف ليس سنيا’’. وان مهمة التحالف اجلديد هو:
التحالف االمين وتبادل املعلومات.• 
املساعدة يف التدريب وتسليم املعدات.• 
إرسال القوات على األرض يف الدول اليت تقاتل اإلرهاب.• 

إىل  قوات خاصة  إرسال  تدرس  والبحرين)  (السعودية واإلمارات وقطر  إن  اجلبري  وقال 
سوريا بالتنسيق مع الواليات املتحدة حملاربة تنظيم داعش. اما العميد أمحد عسريي مستشار 
وزير الدفاع السعودي، فقد اعلن عن مراحل إنشاء التحالف باجناز اخلطوة األوىل وهو اجلانب 
السياسي، واخلطوة الالحقة هو إنشاء مركز عمليات مشرتك يف الرياض من خالل ورش عمل 

من مجيع الدول املشاركة لوضع اآلليات والسياسات واإلجراءات. 
الدول املشاركة يف التحالف العسكري السعودي

18 دولة عربية يف التحالف

تونسالسوداناملغرباإلماراتقطرمصرالسعودية
اليمنليبيافلسطيالكويتالبحريناألردنلبنان

جيبويتالصومالجزر القمرموريتانيا

التحالف السعودي الجديد واالستراتيجية االمريكية
 أحمد حسن علي
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4 دول عربية خارج التحالف
سلطنة عماناجلزائرسورياالعراق

12 دول افريقية يف التحالف
سرياليونمايلتوغوتشادالنيجرنيجريياساحل العاج

الغابونبنيالسنغالغينياأوغندا

5 دول اسيوية يف التحالف
املالديفماليزيابنغالدشباكستانتركيا

اسرتاتيجية الواليات املتحدة يف سوريا والعراق
بتاريخ 24 تشرين الثاين )نوفمرب( 2015، كتب جون بولتون يف صحيفة نيويورك تاميز 
مقاال بعنوان ’’هلزمية تنظيم داعش، أسسوا دولة سنية’’، وبولتون كان السفري االسبق للواليات 
املتحدة يف االمم املتحدة يف عهد الرئيس جورج بوش وحاليا يعمل كمفكر اسرتاتيجي يف معهد 
)امريكان انرتبرايز( احدى مراكز صنع القرار االمريكي، كتب قائال، ان سورية والعراق اللتي 
نعرفهما قد انتهيا، وان البديل عن تنظيم داعش هو تأسيس الواليات املتحدة والدول العربية 
لدولة سنية إىل جنب دولة كردية مشال العراق. ورأى بولتون ان هذه الدولة السنية متلك اسباب 
الوجود واالستمرار المتالكها النفط مبا يقدره ب�)13 بئرا يف العراق و170 بئرا يف سورية( بعد ان 
تقوم الواليات املتحدة بتقسيمها بي  الكرد والعرب السنة، وان على الدول اخلليجية خصوصا 
السعودية تقدمي منح مالية كبرية خالل فرتة التأسيس، وذهب بولتون إىل ان هذه الدولة السنية 

ستكون غري دميقراطية لفرتة غري قصرية كي تستطيع حماربة اجلماعات االسالمية املتطرفة.
ويف 29 تشرين الثاين )نوفمرب( 2015 دعا جون ماكي رئيس جلنة القوات املسلحة يف 
جملس الشيوخ والسناتور ليندسي غراهام املرشح الرئاسي، إىل تشكيل قوة من 100 ألف جندي 
أجنيب لقتال تنظيم داعش معظمهم من الدول السنية مع 10 آالف جندي أمريكي، وانه على 
القوات  وان هذه  تنظيم داعش،  بعد هزمية  لفرتة طويلة  احتالل جزء من سوريا  القوات  هذه 
ستكون قوات دولية وان جنود الدول العربية السنية سيتمكنون من السيطرة على جزء من سوريا 
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حيث سيلقون فيه ترحيبا. 
تقوم االسرتاتيجية االمريكية املعلن عنها بشكل رسي على حتفيز الدول العربية ’’السنية’’ 
الرسال قوات برية تقاتل تنظيم داعش، اعتقادا منها ان ذلك سيؤدي إىل تشجيع اجملتمعات 
السنية الواقعة حتت حكم داعش على الثورة. وان قيام الدول السنية بارسال قوات برية عربية 
أو حلفاء االسد من  التنظيم  بعد رحيل األسد كي ال يستغله  فراغ  ومسلمة سيمنع حدوث 
’’الشيعة’’، وان الدول السنية ستدعم قوى املعارضة السورية الستعادة املناطق اليت يسيطر عليها 
التنظيم يف سوريا أو اهنا ستدعم القبائل السنية يف العراق. لذا طلب وزير الدفاع األمريكي أشتون 
التحالف الذي تقوده السعودية  كارتر من الدول اخلليجية بدور أكرب يف احلرب، وقال ’’إن 
يتماشى مع دعوات الواليات املتحدة لدور سين أكرب يف قتال مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية، 

ونرغب من الدول اخلليجية تقدمي املزيد’’. 
وخبصوص املوقف الربيطاين، فقد رحبت احلكومة الربيطانية بالتحالف السعودي اجلديد 
احلكومة  وترى  اجلوي.  الدعم  ستقدم  لكنها  سوريا  إىل  برية  قوات  ترسل  لن  بريطانيا  ان  اال 
الربيطانية إن أية قوات خليجية ستكون بديال عن ال� 70 الف مقاتل ال�’’معتدل’’ الذين حتدث 

عن وجودهم رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون.
ويف 4 كانون األول )ديسمرب( 2015 دخلت قوة تركية من ثالثة أفواج معززة بالدبابات 
من  عراقية  لتدريب جمموعة  العراقية  احلكومة  من  مسبق  إذن  دون  نينوى  حمافظة  إىل  واملدافع 
العسكريي والشرطة من سكان مدينة املوصل تستعد لقتال تنظيم داعش، وزارة الدفاع االمريكية 
قالت إهنا على علم مسبق بإرسال تركيا جلنودها وان العمليات الرتكية ليست جزءا من أنشطة 

التحالف االمريكي.
’’االسالمي’’  التحالف  قوات  طالئع  املوصل  قرب  حاليا  الرتكية  القوات  تكون  فهل 
للدخول إىل املوصل وبتنسيق مباشر مع القوات االمريكية. ومن املقرر ان يزور الرئيس الرتكي 
اململكة العربية السعودية يف 29 كانون األول )ديسمرب( من هذا الشهر للتباحث بشأن التحالف 
الذي اعلنته السعودية بعد ان رحب رئيس الوزراء الرتكي امحد داود أوغلو باالعالن السعودي.

صعوبات التحالف
التحالف االسالمي ’’السين’’ الذي يقوده األمري حممد بن سلمان يهدف بالدرجة االوىل 
لتعزيز دور السعودية اإلقليمي مع ان صبغة التحالف غري واضحة خصوصا أنه يضم دواًل تعاين 
من تبعات حروب أهلية أو مشاكل اقتصادية وديون عالية أو فساد، وهناك تباين واضح بي 

مقاالت
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الدول املشاركة ومصاحلها املختلفة، فهل يشكل هذا التحالف خطرا حقيقيا على تنظيم داعش 
او باقي املنظمات االرهابية. ولعل ابرز عوائق هذا التحالف هي:

غياب العراق وسوريا عن املشاركة• 
التواجد الروسي يف سوريا• 
متويل احلمالت العسكرية• 
تعريف االرهاب وحتديد املنظمات االرهابية• 
مشاركة دول افريقية ذات اقليات مسلمة• 

غياب  هناك  ان  إذ  باليمن،  السعودي  التحالف  عن  خيتلف  اجلديد  التحالف  هذا 
إلسرتاتيجية واضحة خصوصا بعد تغييب العراق وسوريا إذ مل تتم دعوهتما فكيف ميكن التواجد 

عسكريا على االرض العراقية أو السورية دون موافقة احلكومتي!
بعد  خصوصا  اليمن،  يف  السعودية  العسكرية  االنتكاسة  التحالف  هذا  تشكيل  يرافق 
استهداف اجليش اليمين ملقر قيادة التحالف السعودي اليت تسببت ب�)مقتل العشرات من جنود 
التحالف السعودي بينهم قائد القوات اخلاصة السعودية وقائد إمارايت وقائد كتيبة بالك ووتر 
التابعة لشركة بالك  العربات العسكرية واملصفحات املدرعة  األمريكية( ودمرت )العشرات من 
ووتر(. فالقيادة السعودية رغم تواجدها العسكري يف اليمن منذ عشرة اشهر تقريبا، مل تنجح يف 
اهناء الصراع لصاحلها مع ان ايران غري موجودة باليمن فكيف احلال مبواجهة إيران على األرض 

يف سوريا.
بعض الدول اإلسالمية األكثر أمهية يف العامل، مبا يف ذلك إيران وأفغانستان وإندونيسيا، 
أفغانستان واندونيسيا لالنضمام  انه مت توجيه طلب إىل  التحالف، مع  ليست جزءا من هذا 
لكنهما مل يتخذا قرارا بعد. اما باكستان فقد قال مسؤول بارز يف وزارة اخلارجية ان احلكومة 
سعت عن التحالف عرب التقارير االعالمية واهنا طلبت من سفري باكستان بالرياض االستفسار 
عن التفاصيل، ويبدو ان الدولة الباكستانية ستأىن بنفسها عن االنضمام هلذا التحالف ما مل 
تتلقى دعوة من االمم املتحدة. ومل تكن وزارة اخلارجية الباكستانية الوحيدة اليت فوجئت بضمها 

للتحالف، فقد أشارت حكوميت ماليزيا ولبنان أيضا اهنما ال يعرفان  عنها اال القليل.
اما التواجد الروسي يف سوريا فسيكون معضلة للحلف ’’االسالمي’’، مع ان السناتور 
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ليندسي غراهام رأى ان روسيا وايران ’’ستنهاران عندما تريان جيوش الدول املسلمة العربية وهي 
تتجه إىل سوريا’’، وهو حديث غري صحيح متاما الن مجيع الدول املشاركة مبا فيها اكرب دولتي 
مسلمتي بالتحالف ومها تركيا ومصر غري مستعدة للدخول يف صراع مسلح مع روسيا، اذا ما 

علمنا ان بعضها صديق لروسيا كمصر.
وتعترب قضية متويل احلمالت العسكرية للتحالف أحدى األمور اليت ستحدد مصريها على 
االمد البعيد، رغم ان اململكة العربية السعودية ستكون املمول األكرب واملنسق العام. وال خيفى ان 
السعودية منذ عام سحبت مخس رصيدها اخلارجي وهي تعاين ايضا من اخنفاض اسعار النفط 
وينطبق االمر نفسه على باقي دول اخلليج، والسؤال املهم هو إىل مىت تستطيع دول اخلليج حتمل 
العراق مع ضحايا من اجليش السعودي  اليمنية ومث حربا جديدة يف سوريا أو  نفقات احلرب 

وباقي اجليوش اخلليجية.
وهناك معضلة آخرى تتعلق بتعريف االرهاب ومدى اتفاق هذه الدول على تعريفه وحتديد 
األهداف واآلليات واخلطط االمنية والعسكرية، خصوصا ان بعض الدول مثل مصر واالمارات 
تعترب بعض املنظمات املتطرفة ارهابية بينما ال تعتربها تركيا وقطر. لذا فان هناك شكوكا حول 
استمرارية هذا التحالف الذي يضم قوى متناقضة مثل مصر واالمارات العربية من جهه وتركيا 
وقطر من جهه اخرى، ومدى ثقة هذا الطرف باآلخر عند استهداف مجاعة مسلحة حمسوبة 

الحدها على اآلخر. 
بعض الدول االفريقية املشاركة تعترب حسب التصنيف الديين دول مسيحية تعيش على 
استغراب  آثار  االسالمي  للتحالف  املسيحية  الدول  هذه  وانضمام  مسلمة،  اقليات  اراضيها 
املراقبي! وقد يعرب ذلك عن مدى االحباط الذي تشعر به القيادة السعودية لضم مقاتلي من 
دول افريقية فقرية تعاين من حروب اهلية وفساد سياسي وازمات اقتصادية مما سيجعل السعودية 

تدفع فاتوة باهظة الرضاء قيادات تلك الدول.
ألسباب  املتحدة  لألمم  مبهمات  عسكرية  مشاركات  هلا  التحالف  يف  األفريقية  الدول 
مالية إذ صارت املشاركة العسكرية مشروعا اقتصاديا بالنسبة إليها. لذا تستعي القيادة السعودية 
بتلك القوات يف احلملة الربية يف سوريا والعراق، عمال بسياسة ’’دفرت الشيكات’’ اليت اعتمدهتا 

اخلارجية السعودية بتقدمي منح ومساعدات مالية كبرية من أجل حتقيق مكاسب سياسية.

مقاالت
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نسبة املسلمي %املوقعالدولة االفريقية
94وحيدها موريتانيا مشااًلالسنغال
90اجلزائر وليبيا مشاالالنيجر

90اجلزائر مشاالمايل
85غرب أفريقياغينيا

62غرب أفريقياسرياليون
55ليبيا مشاال والسودان شرقاتشاد

50.4غرب أفريقيانيجرييا

فيما هناك دول افريقية اخرى مثل اوغندا أكثر من 80 يف املئة من سكاهنا من املسيحيي، 
و75 يف املئة من الغابون مسيحيي ايضا. اما يف بني، فان  أكرب طائفة دينية هي الكاثوليكية، 

وتوغو ذات غالبية عظمى من السكان حتمل معتقدات حملية غري اسالمية.
دول افريقية مشاركة بالتحالف السعودي ذات اقليات مسلمة

نسبة املسلمي %املوقعالدولة
38.6غرب أفريقياساحل العاج

24.4غرب أفريقيابني
20غرب أفريقياتوغو

12,1جنوب السودان مشاالأوغندا
12غرب وسط أفريقياالغابون

هل تنضم اجلماعات املسلحة إىل التحالف السعودي اجلديد
التدخل العسكري ’’االسالمي’’ يف سوريا أو العراق شديد الصعوبة، بسبب اخلالفات 
الشديدة بي تركيا ومصر اهم دولتي يف التحالف. القيادة السعودية ستحاول التنسيق بينهما 
لرتتيب اجندة التحالف العسكرية وحتديد التنظيمات اإلرهابية وتصنيفها. ويظهر ذلك جليا يف 
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حضور حركة أحرار الشام وجيش االسالم إىل مؤمتر املعارضة السورية يف الرياض ليس الخراجها 
من االهداف السعودية يف سوريا فحسب، بل لضمها إىل جيش التحالف السعودي بعد ان 
مت ’’تبييضها’’ يف الرياض. واالمر ينطبق على باقي اجلماعات املسلحة اليت شاركت يف مؤمتر 
أمحد  جتمع  السنة،  شباب  سورية،  ثوار  الشام،  سيف  الريموك،  جيش  الشام،  )فيلق  الرياض 
ومجاعات  سوريا،  ثوار  جبهة  الشام،  بصرى  يف  السنة  شباب  حركة  اجلنوبية،  اجلبهة  العبدو، 

تركمانية مسلحة من الشمال السوري(.
ويبدو ان اململكة العربية السعودية توصلت مع الواليات املتحدة إىل حل للمعضلة اليت 
تقاتل  ان  تستطيع  دوليا’’  ’’مقبولة  برية  قوات  االسد، وهي عدم وجود  نظام  أخرت سقوط 
اجليش السوري وتنظيم داعش وجبهة النصرة، وبذلك تستطيع الدول الغربية الدخول يف حلف 
مع مجاعات سلفية جهادية مثل ”أحرار الشام“ أو ”جيش اإلسالم“ اللتان هلما جمتمعتان 

اكثر من 30 ألف مقاتل.
التنافس السعودي الداخلي

كتب املغرد ’’جمتهد’’ يف تويرت والذي يُعتقد انه من العائلة احلاكمة السعودية، عن تنافس 
شديد بي وزير الدفاع حممد بن سلمان ووزير الداخلية حممد بن نايف على أثبات االهلية خلالفة 
امللك سلمان. وكتب قائال ان االمري حممد بن سلمان يرى ان الواليات املتحدة والغرب تربطهم 
عالقات وثيقة مع االمري حممد بن نايف، لذا يسعى بن سلمان الثبات اجلدارة يف السياسة 
العسكرية اخلارجية يف مواجهة االرهاب وكأنه يقول للحلفاء االمريكيي ’’ان جنح حممد بن نايف 
يف مواجهة االرهاب داخل السعودية، فسأجنح يف مواجهتها باخلارج’’. وذكر جمتهد الذي اعتاد 
على تسريب اخبار العائلة املالكة، ان حممد بن سلمان ’’أنزعج من التقارير اليت تتحدث عنه 
كطفل متهور يشكل خطرا على السعودية’’ خاصة ما صدر من قبل املخابرات األملانية وبعض 

الصحف األمريكية.
ان التحالف السعودي الذي أعلنه حممد بن سلمان بنفسه ’’ال يشتمل على أي ترتيب 
عملي وال قوات مشرتكة وال تنسيق عسكري وال دستور إداري وال الئحة تنظيمية’’، كما ال 
يشتمل على احلد األدىن من طبيعة التحالف، ومنها حتديد اهلدف، وتعريف احلليف والعدو. 
’’وماحصل ليس إال تفاهم شفوي مع مسؤولي يف الدول املذكورة حول حماربة اإلرهاب ولن 

يزيد شيئا عن التنسيق االستخبارايت والسياسي الذي تقوده أمريكا’’.
كما ان هناك جانب مايل يف حماربة االرهاب، إذ تنفق اململكة العربية السعودية ضمن 
ميزانية خاصة يف حماربة اإلرهاب والذي خيضع بالكامل الدارة حممد بن نايف منذ عشر سنوات 

مقاالت
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87.5 مليون لاير يوميا منها 50 مليون لاير داخل السعودية و10 مليون دوالر خارجها، وهو ما 
يعادل 32 مليار لاير سنويا، لذا يعتقد جمتهد ان احدى فوائد التحالف السعودي اجلديد هو 
احتمالية قيام االمري حممد بن سلمان باستصدار أمر من امللك جلعل هذه امليزانية حتت ادارته.

خالصة القول
احلملة اليت تقودها السعودية يف اليمن تقرتب من فشلها خاصة بعد ارتفاع عدد ضحايا 
اجلانب السعودي مما يشكل حتديا للتأييد الشعيب للحرب وقيادة االمري حممد بن سلمان الذي 
راى يف احلملة على اليمن مرحلة أوىل يف سياسة طموحة تستهدف النفوذ العسكري والسياسي 
أوىل  أهنا خطوة  اليمنية على  احلملة  البداية سّوقت  منذ  السعودية  القيادة  املنطقة.  اإليراين يف 
يف اسرتاتيجية سيت ب�’’عقيدة سلمان’’، ولكن هل ميكن تطبيقها على حاالت أكثر صعوبة 

وتعقيدا مثل سوريا والعراق!
العسكرية  الطموحات  اهنارت  اخلسائر  وارتفعت  صنعاء  على  اهلجوم  فشل  ان  وبعد 
املستقبلية للسعودية يف العراق وسوريا، إذ كانت الرياض تأمل يف حتقيق انتصار سريع يف معركة 
لكن  اخلليجي،  التعاون  عليها جملس  يعتمد  تدخل  قوة  إىل  اليمن  قوة حتالف  لتحول  صنعاء 
احلرب حتولت إىل حرب استنزاف خبسائر يومية مما جعل القيادة السعودية تغري سياسة التدخل 
العسكري إىل حتالف لدول اسالمية ذات طابع طائفي خصوصا وان دول اخلليج ال تتحمل 

اخلسائر البشرية كاإلمارات والكويت وقطر.
اهلدف الرئيسي من تشكيل التحالف السعودي هو تأسيس دول سنية بي العراق وسوريا 
بدماء عربية وتركية وافريقية ومتويل خليجي، إذ يبدو ان االسرتاتيجية االمريكية يف سوريا والعراق 
قد تغريت من إنشاء قوات ’’سنية’’ على غرار جمالس الصحوات السابقة يف العراق حسب 
مقرتحات قدمتها وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون والسفري األمريكي السابق 
يف العراق جيمس جيفري الهنا صارت غري قابلة للتحقيق وفشلت فشال ذريعا، بعد ان انشق 
مقاتلو املعارضة السورية ’’املعتدلة’’ وانضموا إىل مجاعات مسلحة ارهابية أو فصائل أخرى أو 

غابوا عن االنظار. 
لذا تلجأ الواليات املتحدة إىل خطة جديدة تقوم على التدخل العسكري املباشر لدعم 
ما  تربط  إنشاء دولة سنية  تنظيم داعش ومن مث  املنطقة اخلاضة حلكم  ’’السنة’’ من سكان 
بي مناطق العرب السنة يف كل من العراق وسوريا، ومن جتارب الواليات املتحدة يف العامل مثل 
حرب كوسوفو يف عام 1999 وجدت أن الضربات اجلوية ال هتزم اجليوش، بل ان ما يهزمها هو 

تدخل القوات الربية. 
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املتحدة  والواليات  السنية  للدول  العسكرية  القوات  ان  قال  غراهام  ليندسي  السناتور 
ستكون قوات دولية، عرب استصدار قرار من جملس االمن واالمم املتحدة. فهل ستقبل روسيا 

والصي باصدار مثل هذا القرار.
اضافة إىل ما سبق ميكن القول ان اهلدف من هذا التحالف هي آلية جديدة للسعودية 
لتأكيد زعامتها يف املنطقة ولردع إيران، عرب خلق مواجهة ’’طائفية’’ تستهدف بالدرجة االوىل 
ومهما  داعش.  تنظيم  الروسية يف حماربة  املهمة  لتعقيد  اضافة  ولبنان،  والعراق  ايران مث سوريا 
حاولت القيادة السعودية اظهار التحالف على انه ليس لدول ’’سنية’’ اال ان عدم اشراكها 

اليران والعراق وسوريا يعطي اشارة واضحة اهنا موجهه باالساس ضد الدول الثالثة.
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2015 / 11 / 5 

يود مركز البيان التنويه بأن بعض املعلومات يف هذا املقال قد مت نفيها من قبل البنك املركزي 
العراقي هذا األسبوع .

املسؤولون يف بنك االحتياطي الفدرايل ووزارة اخلزانة قلقون من تدفق مليارات الدوالرات من 
العراق اىل البنوك االيرانية احملاصرة، ورمبا اىل مسلحي تنظيم الدولة االسالمية.

ذكر مسؤولون أمريكيون وعراقيون مطلعون أن بنك االحتياطي الفدرايل ووزارة واخلزانة األمريكية 
بسبب  وذلك  الصيف،  هذا  العراقي  املركزي  البنك  إىل  الدوالرات  مليارات  تدفق  مؤقتاً  أوقفا 
خماوف متزايدة من أن العملة  اليت تدخل اىل العراق، جيري هتريبها يف النهاية اىل البنوك اإليرانية، 
ورمبا حىت اىل مسلحي تنظيم الدولة االسالمية. وهتدف هذه اخلطوة اليت مل تُنشر يف السابق اىل 
وقف الشحنات النقدية اليت دفعت بالنظام املايل يف العراق اىل حافة األزمة، وأشرت إىل حلظات 

متغرية يف اجلهود الرامية لتفادي تدفق الدوالر إىل خصوم الواليات املتحدة.
كما يلقي هذا املوقف بضالله على أحد أهم جوانب املعركة طويلة األمد للواليات املتحدة ضد 
اإلرهاب، مثلما يعرب املسؤولون العسكريون األمريكيون عن قلقهم من أن األسلحة األمريكية 
تصل إىل أعدائهم، يقوم املسؤولون املاليون بعملية تعقب عاملية للحيلولة دون وقوع  الدوالر 
يف أيدي أعداء ميكنهم استخدامه لتمويل نشاطاهتم اخلاصة. وبعد أن وافق املسؤولون العراقيون 
هذا الصيف، على تشديد القيود على توزيع الدوالر األمريكي من قبل البنك املركزي العراقي، 
استأنف الدوالر تدفقه مرة أخرى حتت إشراف أفضل من السابق، حبسب مسؤولي أمريكيي 

وعراقيي وأشخاص مطلعي.
حول  االمريكيي  املسؤولي  خماوف  أثار  قد  االسالمية  الدولة  تنظيم  انتشار  فإن  ذلك،  ومع 
إمكانية استغالل العملة الصعبة من الدوالر من قبل اإلرهابيي. وتسيطر هذه اجلماعة املتطرفة 
على حنو ثلث مساحة البالد، ومن ضمنها املوصل اليت تعترب ثاين أكرب مدينة يف العراق، وحتصل 
على متول جيد من خالل جباية الضرائب، وبيع النفط، ونشاطات أخرى. وذكر وزير املالية 

الواليات المتحدة تقطع تدفق النقد الى العراق خشية 
تسرب الدوالر الى إيران أو تنظيم الدولة االسالمية

إيميلي غالزر في نيويورك، ونور ملص في بغداد، وجون هيلزينراث في واشنطن
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هوشيار زيباري أن السلطات العراقية قد إختذت مجلة من اإلجراءات لوقف تدفق الدوالر اىل 
تنظيم الدولة االسالمية ، إال أنه اعرتف بصعوبة األمر بسبب تفشي الفساد وطبيعة االقتصاد 

املعتمد على النقد.
وتعود جذور املشكلة إىل شهر كانون األول املاضي، عندما دعا مسؤولون يف بنك االحتياطي 
الفيدرايل ووزارة اخلزانة إىل عقد لقاء سري يف قاعة فندق مبدينة اسطنبول مع مسؤولي عراقيي. 
وقال بعض األشخاص ممن حضروا االجتماع اىل أن األمريكيي أصاهبم الرعب من الكم اهلائل 

من شحنات الدوالر اليت يتم ضخها اىل العراق، وعدم وضوح أين انتهى هبا املطاف.
وكان الدوالر األمريكي قد أصبح، منذ اإلطاحة بنظام صدام حسي، واملساعدة األمريكية يف 
تأسيس البنك املركزي العراقي يف عام 2004، العملة الرئيسية يف البالد ألن الكثري من عمليات 
االقتصاد تعتمد على هذا النقد. وعندما حيتاج العراق إىل املزيد من العملة الورقية، جيري سحب 
املال من حساب البالد يف بنك االحتياطي الفدرايل الذي يتم متويله من االحتياطيات النفطية، 

ويتم نقله جواً إىل بغداد.
وتشري بيانات مجعها الربملان العراقي، واطلعت عليها صحيفة وول سرتيت جورنال، أن املبالغ 
املودعة يف ارتفاع، حيث ازداد التدفق السنوي للدوالر األمريكي يف العام 2014 والذي كان 
العراق مبقدار 13.66 مليار دوالر، أي  نيويورك، إىل  الفدرايل يف  يأيت من بنك االحتياطي 
أكثر من ثالثة أضعاف مبلغ ال� 3.85 مليار دوالر يف عام 2012. وال يتالئم هذا االرتفاع 
مع التباطؤ الذي اصاب االقتصاد العراقي يف اآلونة األخرية، وهذا ما أثار شكوك املسؤولي 

األمريكيي من أن هذه الدوالرات جيري ختزينها بدال من تعميمها.
ويفيد مسؤولون أمريكيون واشخاص آخرين على أطالع خبفايا األمور، أنه كان من الصعب 
معرفة األمر على وجه الدقة، فحىت األمس القريب، كان مسؤولو بنك االحتياطي الفيدرايل يف 
نيويورك ممن يشرفون على تدفق األموال فقط ، يستلمون تقاريراً شهرية متفرقة باللغتي العربية 
قابلة  غري  رقمية  ووثائق  إكسل،  برنامج  بصيغة  بيانات  جداول  عن  عبارة  وهي  واإلنكليزية، 
لالستقصاء، باالضافة اىل بعض التقارير املطبوعة، مبا يف ذلك مالحظات مكتوبة خبط اليد. 
وقد أصر املسؤولون االمريكيون يف اجتماع اسطنبول، على تشديد الضوابط وتبادل املعلومات 
حول الكيفية اليت يتم مبوجبها توزيع الدوالر على الشركات املالية يف العراق، حبسب مسؤولي 
أمريكيي وعراقيي. وبدأ مسؤولو البنك املركزي العراقي بالفعل، يف شهر كانون الثاين، مشاركة 

املزيد من املعلومات حول األمر.
االحتفاظ  من  األجنبية  املركزية  البنوك  مُتكِّن  آلية  وفق  العراق  يف  الدوالر  توزيع  نظام  ويعمل 
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بالدوالر، كما أن باستطاعتها دعوة بنك االحتياطي الفيدرايل لتوزيع العملة. يتم نقل العملة 
الورقية اجلديدة فئة 100 دوالر جواً إىل بغداد بعد أن يتم سحبها من بنك االحتياطي الفيدرايل 
املركزي  البنك  نقلها إىل  بغداد،  نيو جريسي. مث جيري يف  يف مدينة إيست روثرفورد يف والية 
بالدينار  الدوالر  اليت تشرتي  العراقية  املالية  الشركات  اليومي إىل  املزاد  تباع يف  العراقي، حيث 
العراقي، وهو عملة البالد اليت تستخدم على نطاق واسع. وقد تركزت املخاوف األمريكية، يف 
وقت مبكر، على حوايل 2000 شركة مالية  تدعى أهنا شركات صريفة، وتشارك بشكل فعال 

يف مزاد العملة يف البنك املركزي.
الدولة  بتنظيم  هلا صالت  العراقية  الشركات  تلك  من  العديد  أن  أمريكيون  مسؤولون  ويعتقد 
االسالمية، كما أن هناك خماوفاً عميقة لديهم من أن شركات الصريفة تلك جيري استخدامها 
كقنوات إلمداد التنظيم املتطرف بالعملة الصعبة. ويف حي تكاد الواليات املتحدة تفقد سيطرهتا 
بشكل هنائي، يف مرحلة ما، على الدوالر الذي يرسل إىل اخلارج، فإن بنك االحتياطي الفدرايل 
الواليات  البنك أهنا ستقوم بتوزيعه على خصوم  النقود إىل أطراف يعرف  مُينع من إرسال  قد 

املتحدة.
وذكرت املتحدثة باسم بنك االحتياطي الفدرايل إن ”البنك يسعى إىل موائمة حاجة البلدان 
األخرى للوصول إىل ودائعها من الدوالر على هيئة أوراق نقدية أمريكية ألغراض مشروعة“. 
البنك  بضمنها  العامل،  أحناء  املركزية يف مجيع  البنوك  من  عدداً  أن ”هناك  املتحدثة  وأضافت 
املركزي العراقي، لديها حسابات يف بنك االحتياطي الفدرايل يف نيويورك، وتقوم أحياناً بسحب 
مع  اخلدمة،  هلذه  تقدميه  معرض  الفدرايل، يف  االحتياطي  بنك  ويعمل  من حساباهتا.  العملة 
وزارة اخلزانة لضمان التزام البنوك املركزية  بالقواني اليت حتظر التعامل مع األنظمة األجنبية اليت 
عليها عقوبات مالية، واإلرهابيي وجتار املخدرات الدوليي. وقد زاد بنك االحتياطي الفدرايل 
، استجابة لطلبات أكرب من املعتاد على العملة وتطور الوضع األمين، بتكثيف رقابته وسيطرته 
على شحنات العملة املتوجهة إىل العراق. وقد مت تعليق ارسال شحنات العملة لفرتة مؤقتة هذا 
العام، حيث تعمل وزارة اخلزانة وبنك االحتياطي الفدرايل مع البنك املركزي العراقي لتعزيز الرقابة 

اليت كانت متارسها يف هذا اجملال“.
قال بعض املسؤولون العراقيون ممن لديهم خماوف مماثلة، أن الفساد والكسب غري املشروع مثََّل 
مشكلة كبرية لسنوات، وهو ما يفسر ملاذا أثار املسؤولون االمريكيون اآلن فقط قضية العملة 
اليت حتتاج إىل معاجلة سريعة. وقال مسؤولون امريكيون أن الوضع يف العراق قد تطور على مدى 
السنوات القليلة املاضية، وأهنم منحوه املزيد من االهتمام بينما ازداد الطلب على الدوالر. وقد 
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ذكر مسؤولون عراقيون، يعملون يف إطار اتفاق توسيع تبادل املعلومات، لنظرائهم األمريكيي أن 
ثالثة بنوك إيرانية عليها عقوبات اقتصادية، هي بنك التعاون اإلقليمي اإلسالمي، وبنك ملي 
وبنك بارزيان قد حصلت يف األقل على ماليي الدوالرات عن طريق مزاد العملة. وتعمل تلك 
البنوك، مثلها مثل باقي البنوك اإليرانية األخرى، يف ظل العقوبات الدولية، ومل يكن يسمح لبنك 

االحتياطي الفدرايل قانوناً، أن يضخ شحنات من الدوالر وهو يعلم اىل أين ستؤول.
كما ذكر مسؤولون أمريكيون وأشخاص على علم باملسألة إنه كان لدى املسؤولي األمريكيي 
يف حينه خماوف من أن تنظيم الدولة اإلسالمية قد متكن من الوصول إىل بعض مصادر العملة 
الصعبة من الدوالر عن طريق املزاد، فيما يعرب مسؤولون عراقيون عن اعتقادهم أن األموال قد 
ذهبت بالتأكيد إىل تنظيم الدولة االسالمية من خالل هذا املزاد. هذا باالضافة اىل أن شركات 
الدولة  تنظيم  سيطرة  خارج  تقع  واليت  األكراد،  عليها  يسيطر  اليت  مدينة كركوك  يف  الصريفة 
االسالمية ، ولكنها على مقربة من خطوط املواجهة مع التنظيم املتطرف، هي، وفقاً ملسؤولي 
عراقيي،  من بي األماكن األكثر نشاطاً لنقل الدوالر اىل األراضي اليت يسيطر عليها تنظيم 
الدولة االسالمية ومسلحيه الذين سرقوا يف وقت سابق، يف عام 2014، حوايل 100 مليون 

دوالر من البنك املركزي العراقي يف املوصل، حبسب شخص مطلع على السرقة.
استنادا إىل املعلومات اجلديدة، قام مسؤولون أمريكيون بإرسال طلب خطي خالل شهر متوز 
إىل املسؤولي العراقيي يفيد بأنه جيب عزل البنوك اإليرانية، كما نقلوا بشكل منفصل للمسؤولي 
العراقيي معلومة مفادها أن بنك االحتياطي الفدرايل لن يوافق على طلبات النقد حىت يتحسن 
الوضع العام. وقد مت تسليم القرار األمريكي اىل البنك املركزي العراقي يف وقت تكاد خمزونات 
العراق من العملة تنفد من البنك املركزي العراقي. وأصيب الكثري من العراقيي بالذعر بعد هذا 
القرار الذي أثر على سعر الصرف الذي بدأ بالتقلب بشكل أكثر من املعتاد. ومل يرد حمافظ 

البنك املركزي العراقي على طلبات للتعليق على املوضوع.
وكان عدد من املسؤولي األمريكيي، مبا فيهم دانيال غالسر، السكرتري املساعد لشؤون متويل 
اإلرهاب يف مكتب وزارة اخلزانة لشؤون اإلرهاب واالستخبارات املالية، قد توجهوا اىل بغداد 
يف شهر متوز املاضي، ملناقشة احللول املمكنة. وقد وافق املسؤولون العراقيون، ومن بينهم حمافظ 
البنك املركزي العراقي علي العالق يف اجتماع ُعقد يف غرفة طعام بالسفارة األمريكية، على تسليم 
الذي سيتشاركها مع وكاالت االستخبارات  الفيدرايل،  بنك االحتياطي  البيانات إىل  رزم من 
شركات  إحدى  وهي  يونغ،  آند  إرنست  شركة  باستئجار  الحق  وقت  يف  وقاموا  األمريكية، 

احلسابات األمريكية، ملراقبة عمليات املزاد.
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وكان بنك االحتياطي الفدرايل واالحتياطي الفدرايل يف نيويورك قد أرسل حوايل 500 مليون 
دوالر يف السادس من حزيران، قبل أيام فقط من إعالن البنك املركزي العراقي أن خمزونه من 
الدوالر قد بدأ ينفد. كما ارسل البنك املزيد من الدوالر بعد أسابيع منذ ذلك الوقت. وقال 
غالسر، يف مقابلة، أنه ”من منظور مكافحة اإلرهاب، ليس من مصلحتنا أن تكون هناك أزمة 
اقتصادية يف العراق بسبب نقص الدوالر األمريكي“. ومل يتم حل املشكلة بشكل كامل، ففي 
الثاين من كانون األول، استضافت وزارة اخلزانة اجتماعا سرياً يف واشنطن تركز على شركات 
الصريفة العراقية اليت قد يكون هلا صالت بتنظيم الدولة االسالمية، وفقاً ألشخاص مطلعي على 

خبايا االجتماع.
وقال أحد من هؤالء األشخاص إن شركتي من شركات الصريفة تلك ميلكها عراقيون لديهم 
صالت سياسية، وإن مسؤولي أمريكيي ناقشوا السبيل األمثل إلقناع املسؤولي العراقيي اآلخرين 

بإهناء تلك العالقات.

املصدر :
http://www.wsj.com/articles/u-s-cut-cash-to-iraq-on-iran-isis-fears-
1446526799?alg=y
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إذا كان هناك مثة درس ميكن تعلمُه من االنتخابات الرتكية اليت ُأجريت يف األول من 
تشرين الثاين اجلاري، فهو أن اخلوف يفعل فعلته، وأّن هناك القليل ممن ميكنهم أن يكونوا أفضل 
من الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان يف إشاعة اخلوف. فبعد مخسة أشهر فقط من خسارة 
حزب العدالة والتنمية ألغلبيته يف الربملان الرتكي، وضعته انتخابات خاطفة ثانية يف موقع القيادة 

مرة أخرى.
إشعال  أردوغان  أعاد  أجل حتقيقه،  فمن  غالية.  االنتصار  تكلفة  تكون  قد  مع ذلك، 
فتيل حرب تركيا الطويلة والدامية مع األكراد، ووقف صامتاً بينما قام رعاع من القوميي مبهامجة 
معارضيه، وقام من جانب واحد بتغيري الدستور بشأن ما يتعلق مبنصبه .يف هذه األثناء، قال 
مراقبون من جملس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون األورويب: كان للعنف واهلجمات على وسائل 
اإلعالم أثر كبري على سري االنتخابات. وقال أندرياس غروس، الربملاين السويسري ورئيس وفد 
اجلمعية الربملانية للمجلس األورويب: ”لسوء الطالع، خلصنا إىل استنتاج أن هذه احلملة كانت 

غري نزيهة، وانتاهبا الكثري من العنف واخلوف“.
يف الوقت نفسه، بدا أّن االحتاد األورويب يفضل فوز حزب العدالة والتنمية. فقد أوقفت 
مفوضية االحتاد األورويب صدور تقرير منتقد للدميقراطية الرتكية إىل ما بعد االنتخابات. وقبل 
تركيا وهي حتمل  أجنيال مريكل قد زارت  األملانية  املستشارة  االنتخابات، كانت  أسبوعي من 
من  لرتكيا إلحياء جهودها  مع عرض  السوريي،  لالجئي  دوالر كمساعدات  مليارات   3.3
أجل احلصول على عضوية االحتاد األورويب. يف السابق، كانت مريكل تعارض انضمام تركيا إىل 

االحتاد األورويب.
كانت النتيجة النهائية متاماً كما أراد هلا أردوغان أن تكون، على الرغم من أنه فشل يف 
حتقيق حلمه بتحقيق أغلبية ساحقة متكنه من تغيري طبيعة النظام السياسي الرتكي من حكومة 

تركيا- أردوغان وتكلفة االنتصار

كون هالينان *

* كاتب عمود للسياسة اخلارجية حتت اجملهر حاصل على درجة الدكتوراه يف األنثروبولوجيا من 
جامعة كاليفورنيا، جملة كاونرتبنتش األمريكية 
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برملانية إىل حكومة حيكمها شخص تنفيذي مركزي قوي -هو نفسه.
هناك 550 مقعدا يف الربملان الرتكي. وقد نال حزب العدالة والتنمية 49.4 باملائة من 
األصوات، وكسب 317 مقعداً -أي بزيادة 64 مقعداً على املقاعد اليت كان قد حصل عليها 
يف االنتخابات اليت جرت يف شهر حزيران املاضي. وبينما تشكل 276 مقعداً أغلبية، فإن الذي 
أراده أردوغان كان أغلبية فائقة تتكون من 376 مقعداً، اليت تسمح له بتغيري الدستور من دون 

إشراك الناخبي. لكنه مل حيقق هذا اهلدف.
من جهته، فاز حزب الشعب اجلمهوري العلماين مبقعدين زيادة عما فاز فيه يف انتخابات 
حزيران املاضي وحصل على 134 مقعداً. واستطاع حزب الشعوب الدميقراطي الذي يهيمن 
عليه األكراد تأمي احلصول على نسبة 10.7 من األصوات و61 مقعداً يف مقابل حصوله 
على نسبة تارخيية بلغت 13.1 من األصوات و80 مقعداً يف االنتخابات اليت جرت يف شهر 
حزيران. ولو أن هذا احلزب فشل يف تأمي حاجز النسبة اخلاص بالتمثيل الربملاين، فإن معظم 
تلك املقاعد كانت ستذهب إىل حزب العدالة والتنمية، ورمبا أعطت حزب إردوغان األغلبية 

الفائقة اليت كان يريدها.
من  الرغم  على  فهو  الدميقراطي،  الشعوب  عن صمود حزب  إعالناً  احلقيقة، كان  يف 
العنف املوجه ضد احلزب، واعتقال العديد من ناشطيه، فقد استطاع الوصول إىل حاجز 10 
باملائة الالزمة للتمثيل يف الربملان. وأعلن حزب الشعوب الدميقراطي أنه خيطط للطعن يف مقاعد 

عدة يقول إهنا شهدت تزويراً.
من ناحيته، خسر حزب احلركة القومية اليميين 31 مقعداً، وهبط إىل املركز الرابع جبمعه 
40 مقعداً فقط، ويبدو أن معظم ناخبيه قد قفزوا إىل حزب العدالة والتنمية. و أردوغان قد 
شرع يف تغيري الدستور الرتكي منذعام 2007 ودفع من أجل إعادة بناء سياسة البلد منذ ذلك 
الوقت. ومع ذلك، مل حيصل حزب العدالة والتنمية على 330 مقعداً يف الربملان، العدد الالزم 
لطرح استفتاء أمام الناخبي. ومل حيصل أردوغان على ذلك الرقم السحري يف هذه املرة أيضاً، 
ولكنه أصبح قريباً من ذلك، وقد حياول سرقة جمموعة من الناخبي أو حنو ذلك من صفوف 

القوميي اليمينيي، ويتمكن بالتايل من إجراء االستفتاء.
يف هذه االنتخابات، كسب حزب العدالة والتنمية مخسة ماليي صوتاً تقريباً زيادة عما 
كان قد حصل عليه يف انتخابات حزيران. وكانت نسبة اإلقبال على التصويت قد بلغت أكثر 

من 86 يف املائة.
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إّن فكرة إجراء استفتاء هي فكرة مقلقة. ويعد أردوغان صاحب محالت عنيدة، بينما 
يبدي معارضوه قلقاً، مع أن معظم األتراك ال يظهرون الكثري من التحمس للتغيريات الدستورية، 
فإن تكتيكات التخويف والقمع واملال ستدفع هبذا االستفتاء قدماً. وكانت استطالعات الرأي 
على  الثاين  تشرين  والتنمية سيحصل يف  العدالة  بأن حزب  تنبأت  قد  االنتخابات  قبل  العام 
تقريباً. وكانت هذه  انتخابات شهر حزيران  عليها يف  اليت حصل  األصوات  نفسه من  العدد 
البلد ال  القوية ورغبته يف استقطاب  السياسية  أردوغان  االستطالعات خمطئة متاماً. فمهارات 

جيب أن تعامل بسوء تقدير.
حساب  على  جاءت  فإهنا  أغلبية،  اآلن  والتنمية  العدالة  حزب  لدى  أصبحت  بينما 
إعادة إشعال فتيل احلرب مع األكراد، وهو النزاع الذي كلف تركيا 1.2 تريليون دوالر وحنو 
40.000 قتيل. كما أنه شهد تقريباً موجة غري مسبوقة من اهلجمات على احلزب الكردي 

ومؤيديه والصحافة.
وكانت الشرطة قد أغارت قبل أربعة أيام من انتخابات األول من تشرين الثاين األخرية 
على مكاتب ”إيبك“ اإلعالمية وأغلقت صحيفتي وحمطيت تلفزيون. وعهد باملنافذ اإلخبارية 
أن  بالذكر  اجلدير  اإلرهاب“. ومن  بتهمة ”دعم  معها  للتحقيق  األمناء احلكوميي  أحد  إىل 
”إيبك ميديا“ مرتبطة عن قرب بفتح اهلل غولن، الواعظ اإلسالمي الذي يعيش يف املنفى يف 
الواليات املتحدة.وكان غولن و أردوغان حليفي يف السابق، لكنهما اختالفا يف العام 2012.
متتلك  اليت  )دوغان(  فيها جمموعة  مبا  عدة  أخرى  إعالمية  منافذ  إردوغان  كما الحق 
الصحيفة اليومية الرتكية الشعبية ”حريات“ وحمطة ”سي. إن. إن تركيا“. وكان كال املنفذين 
قد أجريا مقابالت مع ساسة من احلزب الكردي الذي يتهمه الرئيس بأنه يشكل واجهة حلزب 
العمال الكردستاين. وقد ُصنف حزب العمال الكردي على أنه منظمة إرهابية وهو هدف حرب 

تركيا الراهنة على األكراد.
بينما هناك عالقة بي حزب العمال الكردستاين وحزب الشعوب الدميقراطي، فإن األخري 
دان حبدة العنف الذي يرتكبه احلزب األول، وهو يتوافر على قاعدة دعم أوسع بكثري بي األكراد 
وغري األكراد. ويبدو أن بعض األكراد احملافظي املتديني الذين كانوا قد صوتوا لصاحل حزب 
الشعوب الدميقراطي يف حزيران املاضي قد خافوا من العنف وعادوا إىل صفوف حزب العدالة 

والتنمية.
وكان رعاع بقيادة ”أوتومان هريثز“ -الذراع الشابة حلزب العدالة والتنمية- و“ايديليست 
الشعوب  حزب  مكاتب  أحرقوا  قد  اليميين-  القومية  احلركة  حلزب  الشابة  -الذراع  هريث“ 
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الدميقراطي وهامجوا شركات ومنازل كردية، كما هامجوا خمازن كتب تابعة لليسار. ويوم 8 أيلول 
املاضي، قام رعاع من الوطنيي بأعمال شغب لسبع ساعات، وأحرقوا مكاتب وخمازن يف مدينة 

كريشهر بينما الشرطة متفرجة ومراقبة فقط.
وكانت رئيسة الفرع احمللي حلزب الشعوب الدميقراطي، دمييت روزلوغلو، قد قالت أهنا 
قد  عديدون  وآخرون  هي  وكانت  شيئاً.  تفعل  مل  الشرطة  لكن  الرعاع،  من  الشرطة  حذرت 
احتجزوا مؤقتاً يف خمزن للكتب من جانب رعاع أحرقوا املكان. وقالت لصحيفة ”املونيتور“: 
”لقد جنونا بأنفسنا بعدما قفزنا من الطابق الثاين. كان ذلك عماًل مدبراً. وكل شيء حدث 
االنيا  املنتجعات،  بلديت  يف  مشاهبة  هجمات  وقعت  وقد  واجلميع“.  واحملافظ  الشرطة  بعلم 

ومانارغات.
خالل احلملة االنتخابية، كان األكراد األتراك واليساريون أهدافاً لتفجريات عدة أودت 
إردوغان  لكن  اإلسالمية“.  ”الدولة  تدبري  من  األغلب  على  وكانت  130 شخصاً.  بأرواح 
ورئيس وزرائه، أمحد داود أوغلو، وّجها اللوم إىل حزب العمال الكردستاين وحاوال إلصاق التهمة 

نفسها حبزب الشعوب الدميقراطي.
يف األثناء، جيري التحقيق حالياً مع صالح الدين دميريطاش، القائد يف حزب الشعوب 
الدميقراطي وعضو الربملان، بتهمة دعم ”اإلرهاب“ وإهانة الرئيس. ومنذ أن أصبح أردوغان 

رئيساً لرتكيا يف آب من العام املاضي، وجهت هتمة إهانة الرئيس ألكثر من 240 شخصاً.
ومن املرجح أن يعد أردوغان انتصار حزب العدالة والتنمية األخري مصادقة على محلته 
لإلطاحة بالرئيس السوري بشار األسد، على الرغم من أن استطالعات الرأي العام تظهر أن 
التدخل يف سورية.وقد حتولت احلرب إىل مستنقع  يوافقون على  األتراك ال  املائة من  63 يف 
كارثي، فيما يدفع األوروبيون والروس حنو تسوية سياسية.فيما يصر أردوغان -صاحب اخلط 
املتعنت- على ذهاب األسد أواًل، وهي صيغة ستقربه من امللكيات اخلليجية، لكنها ستفضي 
على األغلب إىل استمرار احلرب. وتستضيف تركيا مليوين الجيء سوري بينما توجهت ماليي 

أخرى باجتاه أوروبا.
وجتدر اإلشارة إىل أن الرئيس الرتكي أعاد -ومن جانب واحد- تعريف منصب الرئيس 
ائتالفية بعد  يتميز باحليادية إىل ناشط حزيب. وبداًل من حماولة تشكيل حكومة  من شخص 
الرئيس- نسف إردوغان كل جهد يف  انتخابات حزيران املاضي -وهو جزء رئيس من عمل 
اجتاه التسوية، معواًل على إمكانية حتريك النزعات الطائفية واخلوف من أجل خلق املناخ املوايت 

لعودته.
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وبينما يتمتع حزب العدالة والتنمية بالثراء، فإن أحزاباً مثل حزب الشعوب الدميقراطي قد 
أنفقت ما كان لديها من أموال خالل انتخابات حزيران، ومل تعد تستطيع مجع املوارد لشن محلة 
وطنية أخرى. ويف األسابيع األخرية من االنتخابات، ألغى حزب الشعوب الدميقراطي التجمعات 
من  االنتحاريي  للمفجرين  أهداف  أو خلق  القومي  اليمي  رعاع  من جانب  مهامجته  خشية 

جمموعة الدولة اإلسالمية ”داعش“.
لقد خلق أردوغان فوضى عارمة، مث قال للناخبي إن حزب العدالة والتنمية هو الطريق 
الوحيد حنو السالم واالستقرار. وكانت تلك حجة اشرتاها الكثري من الناخبي، لكن الكلفة 
كانت باهظة.فقد مت تكميم أفواه الصحافة، وأعيد إشعال حرب انتهت إذ عاد األتراك واألكراد 
مرة أخرى إىل قتال بعضهم البعض. ومن املرجح أن تستمر احلرب يف سورية، كما سيتعمق 

االستقطاب يف اجملتمع الرتكي.
لكن األغلبية اليت حاز عليها حزب العدالة والتنمية ال تعدو كوهنا أغلبية ضئيلة، كما أن 
السالم واالستقرار اللذين تعهد هبما ال يعدوان كوهنما سراباً. وكما الحظت صحيفة الغارديان 
الربيطانية: ”لقد استعاد الرئيس إردوغان أغلبيته، لكن تركيا تضررت يف العملية… ومما يبعث 
على احلزن واألسى حقيقة أنه من غري املرجح أن تؤذن هذه االنتخابات مبرور تركيا حنو مياه 

هادئة“.

املصدر:
http://www.counterpunch.org/2015/11/04/turkey-erdogan-and-the-
cost-of-victory/
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قال رئيس الوزراء الروسي دميرتي ميدفيديف أن إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية قد يؤدي 
ان هناك خطوات تصعيدية  يبدو  فيما  البلدين،  املهمة بي  املشاريع املشرتكة  إلغاء بعض  إىل 
ستقوم هبا روسيا مع أن رئيس الوزراء الروسي مل يتحدث عن املشاريع اليت سيتم إلغائها. وميكن 

القول ان أهم روابط العالقات االقتصادية بي روسيا وتركيا هي:
الغاز واملشروعات املشرتكة يف جمال الطاقة• 
التبادل التجاري• 
حمطة الطاقة النووية الرتكية• 
السياحة الروسية• 
االستثمار املتبادل• 
الغاز الروسي• 

تعمد تركيا على الغاز الروسي يف حنو 57 % من وارداهتا من الغاز الطبيعي لتكون روسيا 
املورد الرئيسي للغاز الطبيعي اىل تركيا وبنحو 3 % من الواردات النفطية، وهو ما قد يضر برتكيا 

كثريا يف حالة قررت روسيا وقف إمدادات الغاز أو وقف املشاريع املشرتكة يف جمال الطاقة.

العالقات االقتصادية بين روسيا وتركيا

كيفن سوليفان *

* كيفن سوليفان / صحفي أمريكي ومراسل بارز يف صحيفة واشنطن بوست وعمل سوليفان يف هذا املنصب منذ عام 1991.
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مشروع )السيل الرتكي(
اتفقت روسيا وتركيا على تنفيذ مشروع ”السيل الرتكي“ للغاز الطبيعي من أربعة خطوط، 
أحدها حبجم 15.75 مليار مرت مربع، سيمتد من روسيا إىل تركيا مباشرة عرب البحر األسود، 
وهو ما سيعطي ختفيضا ألسعار الغاز الروسي إىل تركيا، واخلطوط األخرى حبجم 50 مليار مرت 
من تركيا إىل اليونان اليصال الغاز الروسي ألوروبا والذي ستستفيد تركيا منه أيضا يف القيام بدور 

املوزع أضافة اىل توفري فرص عمل للعمالة الرتكية وجذب رؤوس األموال االستثمارية.
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التبادل التجاري
التبادل التجاري بي روسيا وتركيا إىل ما يقارب  وفق آخر اإلحصاءات، وصل حجم 
33 مليار دوالر، وصلت فيه الصادرات الروسية إىل 80 % مما قد يضر بروسيا بشكل اكرب اذا 
ما توقف التبادل التجاري خصوصا يف ظل العقوبات الغربية. وتعترب تركيا سابع شريك جتاري 
لروسيا وثاين أكرب أسواق التصدير بعد أملانيا، وتوقع الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان بعد 
لقاءه بالرئيس الروسي فالدميري بوتي يف شهر ايلول املاضي أن يصل حجم التبادل التجاري بي 

الدولتي إىل 100 مليار دوالر عام 2023.
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احملطة النووية الرتكية
اتفقت الدولتان يف نيسان املاضي على بناء أول حمطة نووية لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية 
4800 ميغا واط يف مدينة مارسي الرتكية باستثمارات تصل إىل 22 مليار دوالر، حيث ستقوم 
شركة روساتوم الروسية ببناء احملطة، ومن املنتظر أن تدخل اخلدمة يف عام 2019. وكان وزير 
الطاقة الرتكي قد قال يف تصرحيات سابقة إنه بفضل هذه احملطة ستصبح تركيا الدولة الثانية على 
مستوى العامل خلف الصي، واألوىل على مستوى أوروبا، يف إنتاج الطاقة الكهربائية، اال ان 
الرئيس الرتكي قال مؤخرا بعد توتر العالقات بي تركيا وروسيا انه سيلجأ إىل دول أخرى لبناء 

احملطة، وسيبحث عن بدائل للغاز الروسي.

السياحة
تعتمد تركيا على السائحي الروس اذ بلغ عدد سيائحها خالل عام 2014 ما يقارب من 
4.5 مليون سائح من أصل 42 مليون سائح زاروا تركيا خالل العام بنسبة 12.2 باملئة لتكون 
لالقتصاد  وبدخل  الرتكية  السياحة  وزارة  إحصاءات  أملانيا حبسب  بعد  الثانية  املرتبة  روسيا يف 
الرتكي يقارب من 36 مليار دوالر، اال ان قرار شركات السياحة الروسية بعد توصيات من احتاد 
السياحة الروسي بوقف الرحالت السياحية إىل تركيا، سيضر بقطاعات سياحية تركية. وتأيت 
روسيا بالنسبة لرتكيا يف املرتبة الثانية بعد أملانيا اليت اذا زار حنو 5.4 مليون سائح املاين تركيا العام 

املاضي.
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االستثمارات
وصل حجم االستثمارات الروسية املباشرة يف تركيا خالل أول 9 أشهر من 2015 إىل 
755 مليون دوالر لتكون املرتبة الرابعة يف حجم االستثمارات األجنبية خالل هذه الفرتة بعد 

إسبانيا، والواليات املتحدة، وهولندا.

حمطة أك كويو النووية
قال املتحدث الرسي باسم الرئاسة الروسية دميرتي بيسكوف إن روسيا ستنظر بشكل 
دقيق يف مجيع املشاريع املشرتكة مع تركيا، مبا فيها مشروع حمطة )أك كويو( أول مشروع حمطة 

نووية يف تركيا، الذي يتضمن بناء 4 مفاعالت بقدرة 1200 ميغاواط.
ويرى حمللون اقتصاديون أن إسقاط الطائرة الروسية يهدد العالقات الثنائية بي البلدين 
وجيعل مصري مشروع نقل الغاز الروسي إىل تركيا )السيل الرتكي( جمهوال. وأشار إىل أن إيقاف 
تنفيذ مشروع ”السيل الرتكي“ اهلادف لنقل الغاز الروسي إىل تركيا ومنها إىل أوروبا حيث من 
املتوقع أن تبلغ القدرة التمريرية حنو 63 مليار مرت مكعب من الغاز سنويا، ميكن أن يقوض 

مساعي تركيا يف التحول إىل مركز إقليمي لتوزيع الطاقة.

ارقام اجلانب الرتكي
فيما يلي حجم التبادالت التجارية بي تركيا وروسيا:

بلغ عدد السّياح الروس الذين قدموا إىل تركيا خالل السنوات األخرية كما يلي:• 
يف عام 2012 بلغ عدد السّياح 3.6 مليون سائح.• 
يف عام 2013 بلغ عدد السّياح 4.3 مليون سائح.• 
يف عام 2014 بلغ عدد السّياح 4.5 مليون سائح.• 
يف عام 2015 حىت شهر أيلول بلغ عدد السّياح 3.3 مليون سائح.• 
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ما هو حجم الصادرات الرتكية إىل روسيا؟
يف جمال الزراعة والثروة احليوانية: 1 مليار 68 مليون دوالر.• 
يف جمال النسيج: 910 مليون دوالر.• 
يف جمال السيارات: 680 مليون دوالر.• 
يف جمال التجهيزات واملاكينات: 610.7 مليون دوالر.• 
يف جمال املواد واملنتجات الكيميائية: 378.6 مليون دوالر.• 
يف جمال املالبس: 303.2 مليون دوالر.• 
يف جمال البالستيك: 297.7 مليون دوالر.• 
إمجايل التصدير: 5 مليار 943 مليون دوالر.• 

اليت  املشاريع  تكلفة  بلغت  روسيا،  إىل  املصدرة  الدول  بي  السابعة  املرتبة  تركيا  حتتل 
تسلمتها الشركات الرتكية يف روسيا 3.9 مليار دوالر، فيما وصل عدد املشاريع إىل 47 مشروعا، 
ويبلغ عدد احملالت اليت حتمل أكثر من 30 عالمة جتارية يف روسيا 700 حّمال جتارية،  ويف عام 
2015 وحده وحىت الشهر العاشر مت بيع ما يقارب 18 ألف منزل ملن حيملون اجلنسية الروسية، 
وهبذا أصبحت تركيا حتتل املرتبة الثالثة من حيث رغبة الروسيي يف شراء عقارات فوق أراضيها.
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على غري عادهتا، أعلنت وكالة املخابرات األملانية )يب أن دي(   تقييماً حاداً عن هذا 
البلد الذي يعترب حليفاً للغرب، حيث تتمتع أملانيا بعالقات سياسية واقتصادية طويلة األمد مع 

اململكة العربية السعودية.
حذرت املخابرات األملانية من أن اململكة العربية السعودية ختاطر بالتسبب بتأثري رئيس 
لزعزعة االستقرار يف العامل العريب، وذكرت الوكالة اليت تسمى اختصاراً )يب أن دي( أن الصراعات 
الداخلية على السلطة، والرغبة يف الظهور كقوة عربية رائدة هتدد جبعل حليف الغرب الرئيس 

مصدراً لعدم االستقرار.
وجاء يف مذكرة للوكالة مت توزيعها على وسائل اإلعالم، أن “ املوقف الدبلوماسي احلذر 
حىت اآلن للزعماء األكرب سناً يف األسرة امللكية جيري إحالل سياسة تدخلية اندفاعية حمله“ 
وتركز املذكرة بشكل خاص على دور األمري حممد بن سلمان، البالغ من العمر 30 عاماً، الذي 
مت تعيينه مؤخراً ولياً لويل العهد ووزيراً للدفاع. وتفيد املذكرة أن تركيز الكثري من السلطة يف يد 
األمري حممد ”يزيد من املخاطر احملتملة يف أن يسعى األمري الشاب إىل وضع نفسه على خط 
اخلالفة خالل حياة والده، وأنه قد يتجاوز احلدود“. والعالقات مع الدول الصديقة واحلليفة يف 

املنطقة قد تتأثر كثريا“.
ويعتقد أن األمري حممد بن سلمان قد لعب دوراً رئيساً يف قرار السعودية التدخل يف احلرب 

األهلية يف اليمن يف وقت سابق من هذا العام.
ويقول حمللو الوكالة األملانية )يب أن دي(، أن األمري حممد وامللك سلمان يريدان أن ينظر 
اىل السعودية باعتبارها ”زعيمة العامل العريب“، ومها حياوالن توسيع سياستها اخلارجية ”مبكون 

عسكري قوي وحتالفات إقليمية جديدة“.

المخابرات األلمانية تحذر المملكة العربية السعودية من 
زعزعة اإلستقرار في العالم العربي

جوستين هاغلر*

*برلي - صحيفة التليغراف
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كما يُعتقد أن األمري حممد يريد أن خيلف والده ملكاً، وإن كان تسلسله يف ترتيب والية 
العرش، الثاين بعد ويل العهد البالغ من العمر 56 عاماً، وهو األمري حممد بن نايف، ابن شقيق 

امللك سلمان.
وقد وصف حمللون يف بنك كندا امللكي، مؤخراً املناورات داخل العائلة املالكة املرتهلة، 

بأهنا ”لعبة العروش يف اململكة العربية السعودية.“
يوجد يف العائلة املالكة اآلالف من األبناء املتفاوتي يف النفوذ والسلطة، وإن أي اقرتاح 
لتقدمي األمري حممد اىل منصب ويل العهد يف خط اخلالفة، قد يشعل صراعاً خطرياً على السلطة.
مع  التنافس  يف  منغمسة  الُسنية  اململكة  فإن  اإلقليمية،  الناحية  من  أنه  املذكرة  وحتذر 
إيران الشيعية ”ويعزز ذلك عدم الثقة املتبادلة والعداء الديين واإليديولوجي.“ وتقول املذكرة أن 
التنافس بي البلدين قد تفاقم، بعد ان بدأت السعودية تفقد الثقة بالواليات املتحدة، وباعتبارها 

القوة االسرتاتيجية السائدة يف املنطقة والقادرة على توفري احلماية.
كان الدافع وراء التدخل السعودي يف اليمن هو الرغبة يف إظهار اململكة ”على أهبة 
موقعها  عن  اململكة  تتخلف  ال  وسياسية حىت  ومالية  عسكرية  خماطر  بأي  للقيام  االستعداد 
الريادي يف السياسة اإلقليمية“. كما أفادت )يب أن دي( أنه يبدو أن اإلطاحة بالرئيس السوري 
بشار األسد ال تزال تشكل أولوية بالنسبة للمملكة. وكانت اململكة العربية السعودية قد تعرضت 
إلهتامات سابقة بتوريد األسلحة ومتويل مجاعات جهادية تقاتل يف سوريا، مبا يف ذلك تنظيم 

الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.

املصدر :
h t t p : / / w w w . t e l e g r a p h . c o . u k / n e w s / w o r l d n e w s / m i d d l e e a s t /
saudiarabia/12029546/Saudi-Arabia-destabilising-Arab-world-German-
intelligence-warns.html
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حييط بالدولة الرتكية جمموعة كبرية من الدول ، والدولة الوحيدة اليت ختشاها انقرة ضمن 
هذه الدول هي روسيا االحتادية، ومتتد اجلذور التأرخيية هلذه املخاوف إىل االمرباطورية العثمانية، 
يف مرحلة ما يف املاضي امتدت سيطرة االتراك العثمانيي على مجيع البلدان اجملاورة هلم من اليونان 
إىل سوريا باستثناء روسيا. حي اصبحت االمرباطوريتي العثمانية و الروسية متجاورتي يف القرن 
اخلامس عشر، دخلوا يف  سبعة عشر حرباً على االقل حي قامت الثورة البلشفية عام 1917. 
و كانت روسيا البادئة بشن هذه احلروب اليت انتصرت جبميعها ولسبب وجيه ادت هذه اخلسائر 

اىل زرع خماوف عرب العصور من موسكو يف نفوس النخب الرتكية.
ما كان العامل االساس لتشكيل  التفوق العسكري الروسي غالباً  يف حقيقة االمر فأن 
اخلارجية  العالقات  جملة  يف  انفر  أكي  زميلي  فكما كتب  واالتراك.  العثمانيي  سياسات 
)Foreign Affairs( حينما استوىل الروس على جزيرة القرم عام 1783 وهي اول منطقة 
اللجوء  االتراك  الذي دفع  املسيحية ، االمر  القوى  االتراك لصاحل  اغلبية مسلمة فقدها  ذات 
اىل التغريب واستخدام الطرائق االوروبية حملاربة الروس الهنم احسوا بالذل واملهانة. ادى هذا 

التحديث اىل ظهور مؤسس اجلمهورية الرتكية مصطفى كامل اتاتورك.
عام  البوسفور،  مضيق  )مثل  تركيا  من  أراٍض  األخرية  اآلونة  يف  ستالي  طالب  عندما 
له عواقب وخيمة على املدى البعيد باالحنياز إىل جانب الواليات  1946( قررت أنقرة قراراً 
املتحدة االمريكية يف احلرب الباردة، وهو االمر الذي يبي ان خوف االتراك من روسيا قد يدفعها 
اىل اجراء كل ما يلزم إلجياد احلماية ضد موسكو. و إلثبات التزامها اجتاه الواليات املتحدة 
االمريكية، ارسلت تركيا قواهتا حملاربة الشيوعيي يف كوريا، فقررت واشنطن مكافأة انقرة بضمها 
للمناورات السياسية  اىل حلف الناتو عام 1952. شّكل ”اخلوف من روسيا“ حافزاً رئيساً 
الرتكية ملئات السني. و هلذا السبب فإن اسقاط انقرة للطائرة الروسية اليت دخلت جماهلا اجلوي 

لفرتة وجيزة جيعل االمور اكثر منطقية .

حينما تعصف روسيا ، سترد تركيا
سونر جاغابتاي  *

*سونر چاغاپتاي - مدير برنامج األحباث الرتكية يف معهد واشنطن لسياسة الشرق االدىن
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باعتبارها قوة عسكرية صاعدة، فإن روسيا تقوم بشكل مستمر باخرتاق اجملال اجلوي 
ألعضاء حلف الناتو املمتدة من استونيا اىل اململكة املتحدة و لكن أي من هذه الدول مل تقم 
بإسقاط الطائرات الروسية. اضافة إىل أن روسيا ليست الدولة الوحيدة اليت خترتق اجملال اجلوي 
الرتكي ، وأن اليونانيون واألتراك خيرقان جماهلما اجلوي باستمرار و مع ذلك مل تسِقط تركيا اي 
من الطائرات اليونانية. و بعبارة اخرى هناك امر يدعو للقلق بشكل خاص حول قرار االتراك 
باسقاط الطائرة الروسية و هذا ليس السلوك الرتكي املعتاد وال رد فعل منوذجي حللف الناتو. 
وعالوة على ذلك ، فيجب على أنقرة ان تأخذ التاريخ بي البلدين بعي االعتبار لتدرك ان 

احتماالت فوز تركيا عسكرياً ضد الروس هو امر أشبه باملستحيل.
و ميكن تفسري هذا املوقف العدائي الرتكي ضد روسيا من خالل احلرب يف سوريا، إذ أن 
روسيا وتركيا هلما سياسات متعارضة بشكل كبري، فمنذ عام 2011 كان للسياسة الرتكية اجتاه 
سوريا فرضية واحدة و هي االطاحة بنظام االسد، اليت عارضتها السياسة الروسية و سامهت 
سياسة  جناح  و  سوريا  اجتاه  انقرة  سياسة  فشل  اىل  ادى  الذي  االمر  باجناحها،  بشكل كبري 
موسكو. فحي تدعم روسيا األسد يف سوريا فمن املؤكد ان نظام االسد لن يسقط، و لكن 
انقرة مل تعرتف علنا بفشل سياستها ولكنها يف الواقع قد خففت من حدة سياستها يف سوريا.

طاولة  على  هلا  مقعد  ضمان  اىل  هتدف  سوريا  اجتاه  الرتكية  السياسة  فإن  االن  واما 
الثوار  اذا متكن  القادمة خبصوص حتديد مستقبل سوريا. و هذا ميكن ان يتحقق  املفاوضات 
املدعومي من قبل تركيا باحلفاظ على املناطق االسرتاتيجية املسيطرين عليها يف مشال غرب سوريا 
مما حفز الروس على استهداف تلك املناطق بغارات جوية مكثفة . مثل هذه اهلجمات هتدد 

باضعاف جماميع الثوار و اضعاف سياسة تركيا يف سوريا.
يعد اخلوف من اقصاء تركيا من التأثري يف سوريا بسبب اهلجمات الروسية املكثفة على 
الثوار السوريي املوالي لرتكيا هو ما دفع االتراك للتصرف بشكل عدائي اجتاه روسيا و اسقاط 
الطائرة الروسية يوم اجلمعة املاضي. والسؤال الذي يطرح اآلن هو كيف سرتد روسيا؟ يف حي 
أن روسيا هي الدولة اجملاورة اليت ختشاها أنقرة حقاً فأن الروس ينظرون لرتكيا على اهنا مصدر 
ازعاج تأرخيي والذين ال يرغبون يف ان تكون عائقاً لتحقيق اهدافهم. وبالتايل فأن موسكو لن 
ترضى بأقل من انسحاب تركيا من سوريا فضاًل عن تقدمي أنقرة اعتذاراً كاماًل لروسيا. و قد 
رفض كل من الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان و رئيس الوزراء أمحد داوود أوغلو االعتذار 

لروسيا حىت يومنا هذا.
يف األيام املقبلة، ميكن لروسيا ان تبدأ مبجموعة من اخلطوات االنتقامية اليت هتدف اىل 
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اذالل أنقرة، اذ بامكاهنا ان تكثف من هجماهتا مشال غريب سوريا للقضاء على الثوار املوالي 
لرتكيا و بالتايل القضاء على سياسة تركيا يف القضية السورية بشكل كامل وهو ما يطمح اليه 
بوتي الرئيس الروسي. و نتيجة هلذه اهلجمات اليت ستؤدي اىل نزوح اعداد ضخمة من الالجئي 

اىل تركيا سيضيف عبئاً ثقياًل جديداً بسبب تواجد ما يقارب 2.5 مليون الجئ.
وبامكان روسيا ايضاً اللجوء اىل اسلوب ملتوي يف احلرب ضد تركيا وهو مساعدة حزب 
العمال الكردستاين الذي حتاربه أنقرة. فضال عن تقدمي روسيا االسلحة حلزب العمال الكردستاين 
ما  اليت تسعى لالستيالء على  الكردي ،  الدميقراطي  السياسي  اإلحتاد  السوري وهو حزب يف 
يقارب من ستي ميال ممتدة على طول احلدود الرتكية – السورية من )جرابلس اىل عزاز( و ذلك 

للربط بي منطقتي مشال سوريا.
جيدر بالذكر انه فيما لو تصاعدت االزمة الروسية – الرتكية فان ذلك سيؤدي اىل تبعات 
جسيمة، اذ سرتد تركيا على حتركات الروس خبطوة سيذكرها التاريخ. على واشنطن ان تستعد 
للخطوات الرتكية احملتملة، اذ بعد عقد من الزمن حملاولة انقرة يف ان تلعب دوراً هاما يف الشرق 
االوسط فهي قد جتد املالذ يف حلف الناتو وذلك للتقرب من الواليات املتحدة االمريكية عندما 

تواجه اخلطر الروسي التارخيي.
بتصعيد  االنتقام من حتركات موسكو و ذلك  تركيا حماولة  بأمكان  اخرى  و من جهة 
احلرب يف سوريا  جبلب مقاتلي من آسيا الوسطى والشيشان فضاًل عن مقاتلي من مشال القوقاز 
حملاربة روسيا يف سوريا. سياسة كهذه بامكاهنا ان ترتك صدى اجيايب لدى القوميي االتراك و 
انقرة، و هو ما يعزز سعيها الدارة  التابعة الدارة اردوغان- داود اوغلو يف  الدوائر االسالمية 
سياسة خارجية ذو سيادة مطلقة. يف كلتا احلالتي فان تركيا تواجه منعطفاً حرجاً هاماً، باختاذها 

قراراً حاساً يف السياسة اخلارجية : فحينما تعصف روسيا ، سرتد تركيا.

املصدر :
http://warontherocks.com/2015/12/when-russia-howls-turkey-moves/
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، اذ جاءت  تضمن خطاب باراك اوباما حول اإلرهامبساء يوم االحد تناقضاً واضحاً 
اخلطبة القناع الشعب االمريكي الذي خيشى بشكل متزايد من التهديدات اإلرهابية انه يأخذ 
منافسيه  يتعامل  ليس كما  االقل  على  يفعل،  مل  لكنه  و  اجلد،  حممل  على  التهديدات  هذه 

السياسي مع االرهاب.
يف خطاب جورج بوش امام الكونغرس بعد تسعة ايام من احداث9/11  رأى إن احلرب 
ضد اإلرهاب اجلهادي هو حبد ذاته حرب عاملية ثالثة، اذ اعترب بوش تنظيم القاعدة بأنه ”وريث 
والشمولية“،  والنازية  الفاشية  هنج  يتبعون  اهنم  و  العشرين..  للقرن  االجرامية  لاليديولوجيات 
ومازال الكثري من اجلمهوريي يرون إن ”احلرب ضد االرهاب“ قائمة على نفس رؤيا جورج 
الرئاسة االمريكي ماركو روبيو،  بوش. بعد اهلجمات اليت حصلت يف باريس مل حيذر مرشح 
بأن الدولة االسالمية ستستويل على العراق وسوريا وبلدان اخرى يف الشرق االوسط بل حذر 
من أهنا ستسيطرعلى الواليات املتحدة االمريكية. كما بّي ايضاً أن امريكا هي يف حالة حرب 
ضد االشخاص الذين يطمحون اىل التخلص من اجملتمع االمريكي احلايل واستبداله يف املستقبل 
مبجتمع اسالمي سين راديكايل، يعترب ماركو روبيو ان الواليات املتحدة و االسالم الراديكايل 
قوتان متساويتان “ افرتاضياً “ اللتان فيما لو دخلتا يف ”صراع للحضارات“ فان الفوز سيكون 

من نصيب احدى هذه القوى.
يعارض اوباما تلك الفكرة، فخالفاً لرأي ماركو روبيو، فأنه يظن إن احلركات اجلهادية 
العنيفة ماهي إال جزء فاسد وصغري داخل احلضارة االسالمية وال متثل احلضارة ذاهتا.  وخبالف 
بوش، فهو ال يعترب هذه احلركات اجلهادية كمنافس ايديولوجي خطري. اذ اعتقد الكثري عندما 
كانت احلركة الفاشية والشيوعية يف اوجها يف الثالثينيات اهنا سرتفع مستوى املعيشة لعامة الناس 
بعكس اجملتمعات الرأسالية و الدميقراطية اليت كانت معرضة لفرتات من االزدهار واالهنيار، واما 

اوباما و نظرته لإلرهاب

بيتر بينارت  *

* حمرر مساهم يف موق األطلسي وجملة ناشونال جورنال، وهو أستاذ مشارك يف الصحافة والعلوم السياسية يف جامعة 
نيويورك، وكبري الباحثي يف مؤسسة أمريكا اجلديدة.
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الراديكايل“. من وجهة نظر  النظام ”االسالمي  يف يومنا هذا فال يوجد اعتقاد مشابه حول 
يتبعه  الذي  الراديكايل“  ”االسالم  ليس  الدميقراطية  للرأسالية  االيديولوجي  العدو  فأن  اوباما 

داعش بل النظام الرأسايل السلطوي املتبع يف مجهورية الصي الشعبية.
بأن داعش  اوباما يظن  بالتزايد ، فأن  بأن قوة داعش تستمر  يعتقد اجلمهوريون  بينما 
ضعيفة وتزداد ضعفاً. وقد صرح اوباما مساء االحد بأن ”االرهاب“ االن  ”يتجه حنو عمليات 
عنف اقل تعقيداً كاطالق نار بشكل مجاعي اليت اصبحت شائعة جداً يف جمتمعنا“. وبعبارة 
اخرى فانه من املرجح ان االعمال االرهابية لداعش هي ذاهتا لبعض اجلماعات االمريكية يف 

اجملتمع االمريكي.
كما أكد أوباما أن داعش ختسر يف الشرق األوسط، إذ ان ”االسرتاتيجية اليت نستخدمها 
من قصف جوي وإرسال القوات اخلاصة، والعمل مع القوات احمللية اليت تقاتل الستعادة السيطرة 
للرئاسة  املرشحي  اجلمهوريي  ولكن   .” املستدام  ”النصر  اىل  تؤدي  سوف  بلدهم“  على 
يرفضون هذا الرأي، و يعتقدون ان هزمية داعش حتتاج اىل جهد عسكري و ايديولوجي جديد. 
لكن اوباما يظن بان امريكا بغىن عن فشل أخر وهو أن ال تنجر الواليات املتحدة مرة اخرى اىل 
احتالل البلدان، مما سيسمح لداعش باستغالل وجودنا يف تلك البلدان لتجنيد مقاتلي جدد.

مل يذكر اوباما ذلك بشكل صريح، و لكنه يشري بشكل غري مباشر اىل نظرية روبرت 
بيب اليت تنص على ان الدافع القوي للعمليات االرهابية االنتحارية هي ليست نابعة من الفكر 
اجلهادي بل من االحتالل. بعكس افكار بوش و روبيو ، فان اوباما يعتقد ان داعش ايديولوجياً 
ضعيف كما يعتقد ان االسرتاتيجية االمريكية احلالية سوف تنتصر وهتزم داعش طاملا ان الواليات 

املتحدة لن ترسل قوات احتالل كبرية للمنطقة اليت ستعطي للجهاديي دافع اكرب للقتال.
وفقاً لرأي اوباما فأن على امريكا ان تتجنب الوقوع يف خطأ غري مربر وهو أن ال حُيسب 
هذا القتال كحرب بي الواليات املتحدة واالسالم ، وهذا ما تطمح اليه داعش. يعوز الكثري 
من املرشحي اجلمهوريي ان عنف احلركات اجلهادية نابع من فكر ايدولوجي قوي، و يعتقدون 
كذلك ان االمريكيي املسلمي هم يف خطر التحول اىل ارهابي و بناًء على ذلك فعلى الواليات 
املتحدة مراقبتهم بشكل مكثف. ولكن من ناحية اخرى ، يرى اوباما ان عنف احلركات اجلهادية 
مبين على فكر ضعيف وغري جاذب للناس، فهو يعتقد ان قلة من املسلمي االمريكان سيتبنون 
تلك االفكار الداعشية اال اذا اشعرهتم الواليات املتحدة بأهنم اعداء يف بلدهم و هو بالضبط  

مايقوم به دونالد ترامب.
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يعد اوباما من احد اتباع الفكر الفوكويامي، نسبة اىل فرانسيس فوكوياما صاحب املقالة 
الشهرية ”هناية التاريخ“ اذ كتب فيها ان القوات ذات البنية القوية ستقود الدميقراطيات الليربالية 
لالنتصار على اعدائها طاملا ال تقوم باعمال ساذجة كاضطهاد املسلمي يف اوطاهنم او غزو 
اراضيهم. بينما يظن منافسيه اجلمهوريون ان عدوهم املشؤوم و القوي جيتاح امريكا سواء يف 
اخلارج )حسب نظرية روبيو( او حملياً )حسب نظرية ترامب(. وبالنسبة للجمهوريي فان االمر 
الذي يعد اكثر رعباً من ”االسالم الراديكايل“ هو رباطة اجلأش اليت يتحلى هبا الرئيس االمريكي 

اوباما اليت ظهر هبا يف خطابه يوم االحد و كانت سبباً يف انزعاجهم.

املصدر:
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/12/obama-isis-
speech-terrorism/419055/





183

مقاالت مرتمجة

2015 / 12 / 10 

”صعود تنظيم داعش وبواعث القلق املتعلقة حبقوق اإلنسان وتقليل االعتماد على النفط 
العريب أدت إىل التغيري“

ملحوظاً يف اآلونة االخرية،  تغرياً  السعودية تشهد  العربية  اململكة  الغرب مع  إن عالقة 
ومُيكن أن تتلمس هذا التغري حي تقرأ الصحف الغربية وحي تستمع اىل تصرحيات السياسيي 

الغربيي وميكنك ان تراه يف التغريات السياسية بينهما.
اصبحت املقاالت العدائية حول السعوديي من االمور االعتيادية يف إعالم الغرب، ففي 
اململكة  الربيطانية “ ذا أوبزرفر“ يف مقالتها االفتتاحية عالقة  يوم االحد، شجبت الصحيفة 
املتحدة مع اململكة العربية السعودية اذ وصفت عالقتهما ب� “ حتالف غري سار ، الذي ُسيعّرض 
امننا للخطر“. وقبل يومي ِمن نشر تلك املقال، فقد نشرت ال�) يب يب سي( مقااًل سلط الضوء 
على “ موجة غري مسبوقة من عمليات اإلعدام“ يف اململكة العربية السعودية، وقبلها ببضعة 
أشهر، وصف الكاتب الصحفي الشهري يف الواليات املتحدة ، توماس فريدمان، ان اجملموعة 

االرهابية ”داعش“ هي ”النتاج االيديولوجي“ للمملكة العربية السعودية.
يتخذ السياسيون موقف مماثل اجتاه العالقات مع اململكة العربية السعودية. اذ اهتم سيغمار 
غابرييل ، نائب املستشارة االملانية، اململكة العربية السعودية باهنا متول املتطرفي االسالميي يف 
الغرب مضيفاً ”علينا ان نوضح للسعوديي ان زمن التغاضي عن هذا االمر قد انتهى“. بينما 
دعى اللورد أشداون يف اململكة املتحدة اىل اجراء حتقيقات فيما خيص ”متويل اجلهاديي“ يف 
بريطانيا ُموِجهاً اصابع االهتام حنو اململكة العربية السعودية. وتأيت هذه املخاوف املتزايدة من 
اململكة العربية السعودية بشكٍل كبري بسبب ظهور داعش، اذ يُدرك صانعوا السياسة يف الغرب 
ان احلرب مع داعش يتساوى فيها  اجلهد االيديولوجي و العسكري. وعند امعاهنم يف جذور 
داعش عاملياً، فاهنم يتوصلون اىل حقيقة اهنم امتداد للفكر الوهايب الذي تروج له املؤسسة الدينية 

ما سبب تغير الموقف الغربي من السعودية؟

جدعون راشمان *

علقي للشؤون اخلارجية يف الفاينانشال تاميز .
ُ
*صحفي ، كان كبري امل
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السعودية.
الصخري“ يف  الغرب هو اكتشاف ”الغاز  السعودي يف  النفوذ  وِمن مسببات ضعف 
الواليات املتحدة االمريكية مما قلل اعتماد الغرب على النفط السعودي. ويف الوقت نفسه فان 
االضطرابات يف الشرق االوسط  قد سلطت ضوًء مكثفاً على السياسة السعودية اخلارجية ، 
التدخل  املدنيي جراء  الضحايا  ارتفاع مستوى  السعوديي بشكٍل خاص بسبب  انتقاد  اذ مت 

العسكري السعودي يف اليمن ودور الرياض يف قمع االنتفاضة يف البحرين عام 2011.
  وحالياً، ومع كل هذه االنتقادات فأن التغريات احلاصلة يف السياسة الغربية متواضعة 
جداً، فبالنسبة للسعوديي فإن التغيري االكثر مدعاة للقلق هو عزم الرئيس باراك اوباما التوصل 
اىل اتفاق نووي مع ايران الذي يعارضُه السعوديون بشدة ، ِمن جانٍب آخر فقد كانت هناك 
تلميحات رمزية و بسيطة كقرار الربيطانيي بسحب املساعدات مقابل ابرام عقد لتدريب ادارة 
السجون يف اململكة العربية السعودية وجاء هذا القرار نتيجة خماوف منظمات حقوق االنسان.

العربية  اململكة  مع  الغريب  التعاون  الستمرار  باملال،  متعلقة  قوية  اسباب  ايضاً  وهناك 
السعودية. وقد أثبتت السنوات اخلمس املاضية أنه عندما سقطت احلكومات الفاسدة يف الشرق 
نتِقدين الفعال 

ُ
األوسط، فغالباً ما مت استبداهلا حبكوماٍت أسوأ من سابقتها بكثري. ان اشد امل

احلكومة السعودية داخلياً ليسوا ليرباليي بل هم من االسالميي املتشددين. ان املخاوف السائدة 
اآلن لدى الغرب هي ان تصبح اململكة العربية السعودية دولة فاشلة اخرى اذ حّذر دبلوماسي 
عريق يف اململكة املتحدة بأنه “ فيما لو ختلصتم من آل سعود فإنكم ستطالبون بعودهتم بغضون 

ستة أشهر“.
ان عالقة اململكة العربية السعودية مع احلركة اجلهادية معقدة ايضاً، ففي واقع احلال فان 
االسالميي يف اململكة العربية السعودية قدموا دعماً ايدويولوجياً ومادياً للجهاديي حول العامل 
الوقت  القاعدة، ويف  املالكة قد مت استهدافها من قبل داعش وتنظيم  العائلة  املقابل فان  ويف 
ذاته فان املعلومات االستخباراتية السعودية كانت مهمة يف احباط بعض املؤامرات االرهابية يف 
الغرب. فكما وصف مسؤول غريب ملكافحة االرهاب ”السعوديي هم مصدر املشكلة ”. بعض 
االسرتاتيجيي الغربيي حيلمون باهناء التحالف مع السعودية لصاحل التقرب من ايران، فإذا مثلت 

السياسات الدولية بلعبة شطرنج فسيبدو ذلك كمناورة ذكية.
على ارض الواقع ، فان اي حتالف غريب مع ايران يعد اماًل بعيد املنال وال يعطي ضمان 
من ان ”املعتدلي“ ان يكسبوا الصراع مع املتشددين يف طهران ، ففي الوقت احلايل تستمر ايران 
بتزويد اجملاميع املسلحة مثل حزب اهلل ، مما يؤدي اىل عدم االستقرار يف منطقة الشرق االوسط. 
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ان التحالف مع اكرب قوة شيعية سيؤدي و بشكٍل فعال اىل إبعاد املسلمي الُسنة، ونتيجًة لذلك 
سيقومون بتغذية مجاعات ارهابية مثل داعش. ذكر نشطاء يف حقوق االنسان ان ايران تقوم 
باعدام اشخاص اكثر مما تقوم به اململكة العربية السعودية. ان االعرتاف بوجود اسباب وجيهة 
للقول بانه الجيب ان يتغري  الستمرار تعامل الغرب مع اململكة العربية السعودية ليس ُمشاهباً 

شيئاً. فان التسامح الديين يعد قضية اساسية و وسيلة للضغط على السعوديي .

 يُعد النهج الغريب اجتاه اململكة العربية السعودية امراً ضعيفاً ومكروهاً ، اذ َتقّبل االوروبيي 
و االمريكيي معايري مزدوجة وواضحة يف السماح للسعوديي بتمويل شعارهم واملتمثل بالتعصب 
الديين ،بينما حيظر السعوديي املمارسة املنظمة للديانات االخرى داخل اململكة العربية السعودية 
. فلعل الوقت قد حان العطاء السعوديي اخليار يف ان يتم السماح للكنائس واملعابد اهلندوسية 
واملعابد اليهودية ان تقام داخل اململكة العربية السعودية ، واال فان التمويل السعودي للمساجد 

يف الغرب سيتوقف.

املصدر:
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a33c5e6c-9ccc-11e5-8ce1-
f6219b685d74.html#axzz3tvBtTva0
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2015 / 12 / 12 

يف الثاين من كانون االول أطلق الفرع السوري لتنظيم القاعدة املعروف جببهة النصرة سراح 
لبنانياً مقابل االفراج عن تسعة وعشرين اسالمي مع اطفاهلم الذين  ستة عشر جندياً وشرطياً 
اذ مت عرضُه ببث مباشرعلى  ُمثرياً  ُسجنوا يف لبنان وسوريا، كان مشهد تبادل االسرى حدثاً 
شاشة التلفزيون الفضائي اللبناين والقطري. باإلضافة إىل ذلك فإن رمزية هذا احلدث وامهيته 

االسرتاتيجية وانعكاسها على املنطقة جعلت منه موضوع نقاٍش قوي.
فرَج 

ُ
مل مير وقت طويل قبل ان ينتقد اللبنانيون هذا التبادل ، فبينما احتضن االسرى امل

اليت  املأساة  بسبب  باالسف  املليئة  اللبنانيون  تعليقات  ظهرت   ، بريوت  يف  عوائلهم  عنهم 
حصلت، فلم يصدق السياسيون اللبنانيون ان حكومتهم ”قد امتت صفقة مع الشيطان“. ومن 
احدى امثلة صدمة اللبنانيي عندما وصف نبيه بري رئيس جملس النواب اللبناين هذا التبادل ب� 
”فضيحة السيادة“ على الرغم من حقيقة ان حزب اهلل املتحالف مع بري كان له دور فعال يف 

تأمي الصفقة.
و بنظرة فاحصة هلذه الصفقة اليت توضح لنا اسباب اجلو العام الغاضب و خيبة امل 

معظم اللبنانيي:
أوال: نبدأ باجيابيات هذه الصفقة، وهوعودة االسرى على قيد احلياة ، اذ ابَلغت بريوت 
خُيَتطفون  عندما  اللبنانيون  تتخلى عن جنودها  لن  لبنان  فإن  الوقت  طال  مهما  بأنه  جيشها 
مهما كلفهم االمر. ولكن ارتياح قادة اجليش اللبناين اجتاه تصريح بلدهم هو امر غري واضح 
وذلك النه قبل فرتة ليست ببعيدة قامت جبهة النصرة بذبح رفاقهم . ومع ذلك فإن النهاية 
السعيدة هلذا احلدث رفع من معنويات اجليش وحافظت على وحدته يف الوقت الذي يتعرض فيه 
لضغوطات كبرية يف حماربة االرهاب يف بلدهم وعلى وجه اخلصوص يف منطقة الشريط احلدودي 

لبنان و صفقتها مع الشيطان ، تبادل االسرى 
بين لبنان و جبهة النصرة

بالل صعب *

*  خمتص بالشؤون األمنية ملنطقة الشرق األوسط يف مركز ”برينت سكوكروفت“ لألمن الدويل التابع 
للمجلس األطلسي.
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الشمايل مع سوريا.
ثانيا: على الرغم من ان الظروف ما تزال غامضة اىل اآلن ، فقد ادعت السلطات اللبنانية 
املتهمي  او  بالدماء  ايديهم  امللطخة  املتطرفي  االسالميي  من  اٍي  سراح  اطالق  رفضت  اهنا 
بقضايا االرهاب النشطة. ويصعب التحقق من هذا االمر بدون احلصول على معلومات كافية 

هبذا اخلصوص.
السياسية  الفصائل  بي  السياسية  املصاحلة  نتاج  الصفقة كانت  ان  االهم،  وهو  ثالثا: 
املتناحرة ، وعلى وجه اخلصوص بي حزب اهلل الشيعي وتيار املستقبل السين. فبالواقع، كان 
من املستحيل ان يتم التبادل لوال تعاون حسن نصر اهلل االمي العام حلزب اهلل مع سعد احلريري 
زعيم تيار املستقبل. ومن اوجه هذا التعاون بي الطرفي فقد سافر احلريري اىل قطر القناعها 
بالتوسط يف ازمة الرهائن اليت استمرت ملدة ستة عشر شهراً، وأن عباس إبراهيم، كبري املفاوضي 
اللبنانيي ورئيس مديرية األمن العام يف البالد، هو شخص جدير بالثقة، على الرغم من دعمه 

القوي حلزب اهلل.
ويف الوقت نفسه ، اقنع نصر اهلل حليفه الرئيس السوري بشار االسد باطالق سراح ثالث 
نساء وتسع اطفال مسجوني يف سوريا الذين كانوا يف قائمة املطلوبي جلبهة النصرة )ومن بي 
املفرج عنهم شقيقة أمري جبهة النصرة يف القلمون أبو مالك التّلي املدعوه خالدية حسي زينية(. 
ان هذا التوافق بي نصر اهلل واحلريري ميكن ان ُيسهل انتخاب رئيس لبناين جديد للبالد بعد 

سنة و نصف من الفراغ السياسي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تبعات هذه االتفاقية حتمل يف جعبتها خماطر كبرية يف املستقبل 
، فقد كانت على مرأى من االرهابيي الذين يُلوحون باالعالم السوداء لتنظيم القاعدة والذين 
يقومون بعملياهتم يف االراضي اللبنانية بزٍي عسكري الذي يعد امراً مؤملاً و مهيناً بالنسبة للشعب 
اللبناين. ان امتام صفقة التبادل ، اظهرت ضعف الدولة اللبنانية إذ وجّهت رسالة لالرهابيي 
ان الدولة على استعداد للتعامل مع اجملاميع االرهابية وبالتايل التعرض اىل املزيد من عمليات 
االختطاف والرضوخ اىل قوائم طويلة من املطالب. ويف الوقت الراهن حيتجز داعش تسعة من 
جنود ورجال شرطة لبنانيي، االمر الذي يدفع املرء للتساؤل مالذي ستتنازل عنه بريوت مقابل 
حتريرهم؟. ويعد تنظيم داعش حركة اكرب واقوى من جبهة النصرة وبالتايل بامكاهنا ان تطالب 
لبنان مبطالب اكرب مما طلبته جبهة النصرة فيما لو قررت لبنان التفاوض معهم . وعلى الرغم 
لبنان يف الصفقات االرهابية  الثمن الذي ستدفعه  اللبناين من  من استغراب وخماوف الشعب 
املقبلة، يعد عجز الدولة اللبنانية التخلص من جبهة النصرة املسيطرة على مشال بلدة عرسال 
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دلياًل واضحاً على فشل لبنان بعملية التبادل مما ادى اىل اخفاقها يف احلفاظ على سيادهتا و 
سالمة اراضيها.

هذه  من  االستفادة  النصرة  جبهة  استطاعت  عرسال  يف  اآلمن  مالذها  اىل  باإلضافة 
االتفاقية ايضاً وذلك خبلق صورة جلماعة ارهابية قادرة على الرمحة والتعامل بطريقة عملية اليت 

تفتقدها داعش. وهذه السمعة مُتَّكُنها باحلصول على مستقبل سياسي يف سوريا.
مئات  بتحرير  فشلها  يف  املتمثلة  النصرة  جبهة  قبل  من  تنازالت  هناك  وبالتأكيد كان 
املتطرفي البارزين من سجن الرومية اللبناين او يف اجبار حزب اهلل باالنسحاب من االراضي 
السورية . و لكن جبهة النصرة كانت على دراية من ان طلبها االخري يعد امراً غري منطقياً، وإن 

خسارة الطلب االول ممكن حتمله باملقارنة مع املكاسب املمكن حتقيقها .
على الرغم من ان عملية تبادل االسرى بي اللبنانيي وجبهة النصرة كان صغرياً اىل حٍد 
ما ، فان التعقيد الناتج من هذه الصفقة يعد امراً ملحوظاً بسبب تدخل عدد من اجلهات احمللية 
واالقليمية  والدولية الذين لعبوا دوراً مهماً يف هذه الصفقة ، ويعود الفضل بنجاح هذه الصفقة 
 Foreign” للتدخل القطري. وكما ذكرت يف املقال الذي كتبته يف جملة الشؤون اخلارجية
Affairs“ بعنوان ”الوسيط املخادع“ ان قطر تطمح بتعزيز دورها كوسيط تلجأ اليه الدول يف 
املنطقة. فان تدخل قطر الفّعال يف ازمة الرهائن اليت حرصت على ان يتم عرضها ببث مباشر 
يف قناهتا الفضائية اجلزيرة ليشهد العامل بأسره عملية تبادل االسرى بي الطرفي، هو اكرب مثال 
اللتزام هذا البلد الصغري يف لعب دور وسيط اكرب من حجمه بالرغم من بواعث قلق جدي من 
جرياهنا حول نواياها احلقيقية . بالرغم من  التساؤالت االقليمية حول الدور االجيايب لقطر، فإن 
الدول الغربية مبا فيها الواليات املتحدة االمريكية تعترب تدخل الدوحة يف بعض مشاكل الشرق 
االوسط امراً ضرورياً، فعلى أيّة حال عندما يفشل اهلجوم العسكري على االرهابيي واالعداء 

فالبد من وجود وسيط لتسهيل عملية املفاوضات.
كان اسلوب قطر يف التعامل مع املفاوضات بشكل عملي امراً ملحوظاً. فعلى الرغم 
من االختالفات االسرتاتيجة لكل من قطر وحزب اهلل يف سوريا كما هو واضح يف دعم حزب 
اهلل لنظام االسد وضمان استمراريته، يف حي تسعى قطر إلسقاط نظامه. ولكن هذا التباين 
يف اسرتاتيجية الطرفي مل مينع امري قطر الشيخ متيم بن محد آل ثاين بالتعاون مع نصراهلل لتأمي 
عملية حترير الرهائن اللبنانيي، وعلى وجه اخلصوص حي اقنعت املخابرات القطرية ، بعد اخذ 
توجيهاٍت من متيم، قادة جبهة النصرة بعدم تصعيد مطالبها يف الدقائق االخرية من املفاوضات 

قبيل انعقاد الصفقة.
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ان العملية السياسية مل تقتصر فقط على قطر وحزب اهلل ، اذ قدمت تركيا دعماً لوجستياً 
من خالل استضافة املفاوضات بي كبار املفاوضي اللبنانيي و قادة جبهة النصرة حتت إشراف 
الوسيط القطري، كما وافقت تركيا على استضافة بعض السجناء املفرج عنهم من جبهة النصرة 
أنقرة  اجتاه  العدائي  وبالرغم من موقفيهما  السورية  اتفقت روسيا واحلكومة  اإلرهابية. وكذلك 
على وقف اطالق النار بي حزب اهلل وجبهة النصرة على طول احلدود الشمالية. وباركت ايران 
الصفقة ضمنياً من خالل علي أكرب والييت ، مستشار املرشد االعلى الذي زار بريوت مؤخراً. 
النصرة غري مباشر من  لبنان وجبهة  العربية السعودية يف امتام الصفقة بي  وكان دعم اململكة 
خالل موافقتها املثرية للجدل على املرشح للرئاسة يف لبنان سليمان فرجنية على الرغم من عالقته 
القوية مع األسد ) اليت تسعى الرياض اىل اسقاط نظامه يف سوريا( والذي يدعم حزب اهلل )اليت 
يُزعم اهنا قتلت رفيق احلريري الرجل الرئيسي للملكة العربية السعودية يف لبنان( وهو األمر الذي 

ساهم من تصعيد حدة التوتر  يف ذلك الوقت.
يف طبيعة احلال ان عملية تبادل االسرى تتطلب عدة تنازالت من كال الطرفي، ولكن يف 
هذه الصفقة بالذات فقد برزت جبهة النصرة الطرف املنتصر فيها. ان االمر املأساوي يف هذه 
الصفقة هو ظهور لبنان بوضع ال يسمح له بتصحيح االخطاء واستعادة ما فقد منه، فاجليش 
اللبناين ليس باستطاعته طرد اجلماعات االرهابية من اراضيه الشمالية ، فأن حزب اهلل الذي جنح 
تكتيكياً ضد املتطرفي السنة، منشغل بتأمي مناطقه يف الضاحية اجلنوبية لبريوت وحماربة اعدائه 
على االراضي السورية. واحلل الوحيد الهناء هتديد املتشددين السنة بشكل هنائي يف لبنان هو 
هناية الصراع السوري وتفادي تبادل مكلف لألسرى مرة اخرى. عندما وضع اخلصمان خالفهما 
جانباً بشكل مؤقت فقد توصلوا اىل االتفاق االخري بتبادل االسرى ، ولكن الوضع يف القضية 
السورية سيكون خمتلف اذ سيستلزم الكثري من التنازالت جلميع  االطراف و حلول عملية الهناء 

احلرب االهلية فيها.

املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/lebanon/2015-12-06/lebanons-
deal-devil
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ترمم روسيا البوابات أمام اهنيار كبري يف عائدات النفط، حمذرة من أن أسعار النفط قد 
تبقى دون 40 دوالراً للربميل الواحد ملدة سبع سنوات أخرى. وقال مكسيم أورشكي، نائب 
وزير املالية، أن بلده يعد خططاً على أساس نطاق سعري يرتاوح ما بي 40 إىل 60 دوالرا  
ملدة قد تصل اىل العام 2022، وهو السيناريو الذي سيكون له آثار مدمرة على أوبك. ومن 
شأن هذا أيضاً أن يتسبب يف كارثة للمنتجي يف حبر الشمال، واملشاريع البحرية يف الربازيل، 

ثقلي بالديون.
ُ
واملنتجي الغربيي امل

واضاف أورشكي، خالل منتدى إفطار نضمته جريدة فيدوموسيت الروسية، ”سنعيش يف 
واقع خمتلف“. ويأيت هذا االنفجار البارد من موسكو يف وقت اخنفض سعر اخلام االمريكي اىل 
35،56 دوالراً ، متأثرا باستمرار اهلبوط التدرجيي احلاد إلجتماع منظمة البلدان املصدرة للنفط 
)أوبك( األسبوع املاضي. كما ضخمت املزايدات من التأثري بسبب  صناديق التحوط. وقال 
بنك أمريكا أنه هناك اآلن خطر ”حرب أسعار شاملة“ داخل أوبك نفسها، حيت تتصارع 
اململكة العربية السعودية وإيران يف تنافس اسرتاتيجي مرير على سوق النفط. كما اخنفض سعر 
خام برنت إىل 37،41 دوالراً، على الرغم من زيادة خفيفة يف الطلب. وهذا هو املستوى األدىن 
منذ أزمة ليمان يف بداية عام 2009. غري أن األمر اآلن ميثل ”صدمة عرض إجيابية“، وبالتايل 

فإنه يأيت بالفائدة على االقتصاد العاملي ككل.

روسيا تخطط لـ 40 دوالرا لبرميل النفط للسنوات السبع 
المقبلة مع اشتداد التنافس السعودي

آمبروز ايفانز بريتشارد*
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وقالت وكالة الطاقة الدولية يف تقريرها الشهري أن سوق أوبك مل يعد يعمل كمنظمة وراح 
اعضاؤه يعملون حبسب ما حيلو هلم،  هبدف طرد املنافسي مهما كان الثمن. كما ستنخفض 
استمرت  إذا  العام  هذا  اسرتليين(  مليار جنيه   263( مليار دوالر   400 إىل  أوبك    إيرادات 
األسعار احلالية، وهو اخنفاض قيمته 1.2 تريليون دوالر عن عام 2012. وهذا حتول هائل يف 
الثروة العاملية. وقالت الوكالة ان خمزونات النفط العاملية تعاين بالفعل من مستويات نزيف عالية 
تقدر ب� 2،971 مليون برميل، ومن املرجح أن تزيد 300 مليون أخرى على مدى األشهر الستة 

املقبلة، يف وقت تتسبب ”سياسة أوبك غري املنضبطة“ يف إغراق السوق.
املواقع  بدأ يستنفد  العامل  املخاوف أن  للطاقة دورا يف هتدئة  الدولية  الوكالة  لعبت  وقد 
لتخزين الوفرة، حيث يوجد 230 مليون برميل من التخزين اجلديد القادم للمنافسة يف السوق. 
يتغري ما أن  بقابلية 70 يب سي،  ولكن هذا قد  املتحدة   الواليات  تزال املوجودات يف  وال 
يدخل اخلام اإليراين اىل سوق املنافسة يف وقت الحق من العام املقبل. ويعترب التحذير الروسي 
هو التصعيد األخري يف لعبة حافة اهلاوية االسرتاتيجية بي الكرملي واململكة العربية السعودية، 
بينما يتصاعد اخلالف على سوريا. وتنقل خطط الطوارئ الروسية رسالة واضحة إىل الرياض 
وقيادة منظمة أوبك مفادها أن البالد ميكنها أن تصمد أمام اخنفاض أسعار النفط إىل أجل غري 
مسمى، وذلك بفضل مقدرات الروبل العائمة اليت حتمي امليزانية الداخلية. أما اململكة العربية 
األجنبية  االحتياطيات  الستنزاف  يضطرها  مما  ثابت،  صرف  بإسفي  متورطة  فهي  السعودية 

لتغطية العجز يف امليزانية  الذي يشغل 20 يب سي من الناتج احمللي اإلمجايل.
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وتدعي روسيا إهنا متتلك العمق االسرتاتيجي لتحمل حصار طويل. كما أهنا تقوم باتباع 
سياسة إحالل الواردات إلحياء املراكز الصناعية واهلندسية. وميكنها أن تغذي نفسها يف هناية 
جملس  رئيس  نائب  وقال  روسيا.  مع  باملقارنة  بيادق  فهي  اخلليجية  أوبك  دول  أما  املطاف. 
الوزراء، أركادي دفوركوفيتش، للتلغراف يف ايلول املاضي، ان أوبك ستضطر لتغيري تكتيكاهتا. 
”من احملتمل أهنم يف مرحلة ما سيضطرون اىل تغيري سياستهم. ميكنهم أن يصمدو من عدة 

أشهر، اىل سنتي ”.
ويشكك مسؤولو الكرملي يف أن اهلدف من السياسة السعودية هو اجبار روسيا على 
اجللوس اىل طاولة املفاوضات، وإجبارها على االنضمام اىل أوبك لتشكيل كارتل كبري يسيطر 

على نصف إنتاج العامل.
وقد اقرتب عبد اهلل البدري، رئيس منظمة أوبك، األسبوع املاضي، من هذا االعرتاف، 
عندما ذكر إن املنظمة مل تعد كبرية مبا يكفي لتتصرف وحدها، ولن ختفض االنتاج ما مل يساهم 

يف ذلك منتجون من خارج أوبك.

حماولة  يف  أوبك،  خارج  من  املنتجي  مع  مفاوضات  لعقد  ”نسعى  البدري:  وأضاف 
للتوصل إىل جهد مجاعي. اجلميع حياول اخلروج بوسيلة متكننا من اخلروج من هذا املأزق“. 
أما روسيا فتعترب األمر خدعة من أوبك، وتقامر مبا لديها من قدرة على الصمود. كما أهنا ال 
ميكنها بسهولة خفض االنتاج ألن منتجيها الرئيسيي هم من الشركات، ولديهم مسؤوليات أمام 

املسامهي. بناء على هذا، فإن أي ترتيب جيب أن يكون دقيقاً.
وقد قدم السيد دفوركوفيتش جواباً غري دقيق عندما سئل عما اذا كانت روسيا ستعقد 
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اتفاقا، قائاًل : ”لن خنفض املعروض بشكل مصطنع. شركات النفط تتصرف من تلقاء نفسها، 
وهي من ستنظر يف قوى السوق، وتقرر استثمارا أكثر أو أقل. وإذا ما بقيت األسعار منخفضة، 

فإن شركات النفط هي اليت ستقرر حتقيق االستقرار يف اإلنتاج، أو ختفيضه ”.
ويبقى السؤال حول قدرة روسيا على الصمود أمام سنوات عجاف مفتوحاً. االقتصاد يف 
ركود عميق، واالنتاج انكمش مبقدار 4 يب سي  عن العام املاضي. كما تراجعت ايضا املداخيل 

احلقيقية بنسبة 9 يب سي . وقد تكون املناورة األخرية يف الواقع حيلة تفاوضية.

وقال أورشكي أن أسعار النفط عند 40 دوالرا ستجرب احلكومة على استنزاف الصندوق 
االحتياطي مبقدار 1.5 تريليون روبل يف العام املقبل، أو2 يب سي  من الناتج احمللي اإلمجايل.

احمللي  الناتج  4.4  يب سي من  يبلغ   قد  امليزانية  أن عجز  بورز  آند  وتقول ستاندرد 
إلنقاذ  دوالر  مليار   40 اىل  احمللي. وستظهر حاجة  احلكومي  النقص  ذلك  مبا يف  اإلمجايل، 

النظام املصريف.
فيما قال لوبومري ميتوف من مؤسسة يونيكرديت، ”أهنم ال ميلكون املال، وأن العجز 

يتجه اىل 5 يب سي من الناتج احمللي اإلمجايل“.
”وأضاف ميتوف إن اخلطر األكرب هو أن الصندوق االحتياطي سوف يستنفد حبلول 
هناية عام 2016. وبعد ذلك سوف نضطر إىل تسييل العجز أو خفض اإلنفاق احلقيقي من 
خالل 10 يب سي آخرى. كما أن احلكومة ال ميكنها أن ختفض ميزانية الدفاع، وستضطر اىل 
ختفيض ميزانية الرعاية االجتماعية ”.هذا باإلضافة اىل أن أسواق السندات يف روسيا ضحلة،  
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العقوبات  أهنا حتت  أي مستوى طاملا  اخلارج على  لالقرتاض من  تلجأ  أن  والدولة ال ميكنها 
الغربية.

أهنم  كما  للكرملي.   املؤمل  باملأزق  تام  علم  على  السعودية  العربية  اململكة  قادة  إن 
متأكدون أنه ال ميكنهم جماراة روسيا يف منافسة طويلة.  ومع حلول الوقت الذي ندرك فيه أي 

من هذين العمالقي النفطيي هو األقوى، قد يكون كالمها جاثيي على ركبهما.

املصدر :

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/12046185/russia-opec-
saudi-arabia-bluff-40-oil-price.html
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التونسي  الثاين ، لقي 15 شخصاً من عناصر االمن  يف اخلامس والعشرين من تشرين 
حتفهم بانفجار حزام ناسف يف حافلة كانت تقلهم. وقع االنفجار يف شارع حممد اخلامس و 
هو طريق رئيسي يف وسط العاصمة. جاء هذا التفجري االرهايب كضربة اخرى للنظام السياسي 
الدميقراطي اجلديد يف تونس. فإن داعش الذي تبىن هذا اهلجوم هو ايضاً املسؤول عن اهلجمات 
سوسة  مبدينة  سياحياً  منتجعاً  و  احلايل  العام  من  آذار  يف  التونسي  الوطين  باردو  متحف  يف 

الساحلية .
ان اطاحة تونس بالنظام االستبدادي لزين العابدين بن علي عام 2011 أهلم الشعوب يف 
مشال افريقيا و الشرق االوسط باالنتفاض على حكوماهتم االستبدادية و عرفت هذه االنتفاضات 
على  احلفاظ  تونس  استطاعت  اخلمس سنوات  يقارب  ما  مرور  بعد  العريب.  بالربيع  بعد  فيما 
استقرارها النسيب و تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة احلزب العلماين )حركة نداء تونس( و 
باالضافة اىل احلزب العلماين فان احلكومة تضم ايضا اجلماعات االسالمية . بعد انتهاء الثورة يف 

تونس اشاد اجلميع بعملية االنتقال السلسة و الناجحة اىل النظام الدميقراطي.
ان هذا االجناز جعل من تونس هدفاً لداعش ، ففي بيان صدر بعد اهلجوم على احلافلة، 
ان داعش قد حذرت من ان اهلجمات ستستمر ضد ) الطغاة يف تونس( اىل ان يتم تطبيق 
)قواني اهلل( داخل البالد. وان انضمام اكثر من ثالث االف تونسي يف تنظيم داعش هو ما اثار 

خماوف احلكومة اذ يزعم ان احد هؤالء هو من فجر نفسه يف احلافلة يف شارع حممد اخلامس.
من جانبها حذرت احلكومة على ضرورة محاية البالد من التونسيي العائدين من مناطق 
الصراع مثل سوريا، و لكنها مل تقدم اي افكار جديدة حول هذا املوضوع و ال كيفية القيام 
به. و االمر الذي اثار القلق هو ردة فعل احلكومة البطيء يف سّن حالة الطوارئ و فرض حضر 

داعش يتبنى الهجمات في تونس ، محاربة االرهاب و فقدان 
الديمقراطية

دانيال زيزنواين *

* استاذ زائر يف برنامج الدراسات االمنية يف جامعة جورج تاون ، حيث يقوم بتدريس السياسة 
التاريخ املعاصر يف مشال افريقي.
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التجوال و اعطاء سلطة اكرب للقوات االمنية .
االزمة السياسية اليت تواجهها تونس اليوم تعد جزءاً من املشكلة ، فان )حركة نداء تونس( 
، و الذي يضم يف صفوفه حتالف من تيارات سياسية خمتلفة مثل اجلماعات العلمانية و جمتمع 
رجال االعمال و كذلك بعض املسؤولي يف نظام زين العابدين بن علي السابق، مقسمة اىل 
فرعي رئيسيي ، اذ يقود الفرع االول ”حافظ قائد السبسي“ جنل الرئيس التونسي ”الباجي 
قائد السبسي“ ، و يقود الفرع الثاين ”حمسن مرزوق“ و هو االمي العام حلزب نداء تونس و 
الناشط السابق يف جمال حقوق االنسان . ان التصدعات يف حركة نداء تونس اليت تراكمت شيئاً 
فشيئاً منذ انتصاراهتا يف االنتخابات الرئاسية و الربملانية العام املاضي اصبح امرا واضحاً للعيان 
يف مؤمتر عقد للحزب اوائل تشرين الثاين. جائت تلك التصدعات نتيجة الفتقاد اعضاء احلزب 
قاعدة ايديولوجية واحدة و اليت جعلت التوترات الداخلية امراً ال مفر منه. فعلى الرغم من وجود 
خطوط ايديولوجية فاصلة تقسم اجملموعتي فان هذا التصدع ينبع من املسائل الدنيوية كسيطرة 

احلزب و مواقف احلكومة .
يضم الفرع الذي يقوده حافظ قائد السبسي عدداً كبرياً من املسؤولي الذين كانوا منتمي 
إىل حزب ”التجمع الدستوري الدميقراطي“ برئاسة زين العابدين بن علي الرئيس السابق لتونس. 
السبسي  قائد  يقوده حافظ  الذي  الفرع  بأن  و مجاعته  مرزوق  اهتم  فقد  ماسبق  على  بناءا  و 
يدعمون اجندة معادية للدميقراطية و العمل على سيطرة احلزب على الدولة و بالتايل تقويض 
النظام السياسي التونسي الذي انشئ بعد الثورة. و ان حافظ قائد السبسي يسعى للحصول على 

دور بارز يف احلزب مما أثار خماوف حمسن مرزوق باحيائه للسياسة العشائرية .
ان الصراع مابي فرعي حركة نداء تونس جاء يف مرحلة ميّكنه بشكل قوي التأثري على 
السبسي اىل  الرئيس  املتزايد. و ذلك ان خطاب  للتهديد االرهايب  التصدي  قدرة احلكومة يف 
شعبه و الذي مت عرضه على شاشات التلفزيون االسبوع املاضي كان موجهاً بشكل رئيسي حلل 
املشاكل الداخلية يف حزبة بدال من معاجلة تبعات اهلجمات االرهابية يف بلده، االمر الذي اثار 
االنتقادات و اخلوف من ان يدمج السبسي احلزب احلاكم مع الدولة كما كان احلال يف عهد 

زين العابدين بن علي.
نتيجة لتلك النزاعات الداخلية يف احلزب ، فقد اعلن ما يقارب ال� 32 نائباً استقالتهم من 
كتلة حزب ”نداء تونس“ و املوالي حملسن مرزوق يف الثامن من تشرين الثاين، و لكنهم و منذ 
ذلك التاريخ فقد أجلوا انسحاهبم و بنفس الوقت مل يرتاجعوا عن هتديدهم باالنسحاب بشكل 

رسي ، مما جعل حزب ”نداء تونس“ يف موقف حرج .
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من جانبها ، فإن حزب النهضة االسالمي ، الذي حكم البالد يف الفرتة من 2012 اىل 
2013 ، قد صرحت بأهنا ال تنوي االستيالء على احلكم و احتكاره ، و اعربت عن اهتمامها 
يف احلفاظ على االئتالف احلكومي احلايل. و على الرغم من ذلك فان استمرار النزاعات داخل 
و  النهضة  الساحة حلزب  ترك  اىل  ستؤدي  احلزب  تدمري  شأهنا  من  اليت  و  تونس  نداء  حزب 
استالمهم للسلطة يف تونس. ان استالم حزب النهضة للحكم سيعود على تونس باضرار كبرية، 
كما اكد ناقدين للحزب االسالمي بان احلزب مل يكن حاسا يف اجراءاته بالقضاء على االرهاب 
ان احلزب يدعم بشكل غري صريح  ناقدين اخرين  يقول  االسالمي طوال مدته يف احلكم. و 
اجلماعات اجلهادية و انه الميكن االعتماد عليهم يف حماولة التصدي هلذه اجلماعات . و من 
جهته فقد اعرب حزب نداء تونس ، الذي لعب بشكل فعال يف اقامة نظام سياسي دميقراطي يف 
تونس، التزامه اجلاد اجتاه الدميقراطية التونسية ، و لكن يف الوقت احلايل فانه يصعب اجلزم فيما 

لو كان احلزب قادرا على قيادة محلة ضد تنظيم داعش و مجاعات متطرفة اخرى .
و مما يزيد من الشكوك السياسية ، وجود االضطرابات داخل اجهزة االمن التونسية ك� ) 
االمن الوطين و قوات الشرطة و احلرس الوطين( و اليت تطورت بصورة بطيئة منذ سقوط نظام 
بن علي و اليت مازالت حباجة اىل اصالحات عديدة. و ترى االدارة اليت تسلمت السلطة مابعد 
الثورة ان اجهزة االمن متزعزعة و مرتاجعة. و بدورها تدعي االجهزة االمنية التونسية بان العملية 
الدميقراطية عرقلت جهودها يف مكافحة االرهاب . و نتيجة لذلك فان االنقسامات داخل حزب 

”نداء تونس“ ادت اىل احباط رسم خطة شاملة ملكافحة االرهاب.
ان اجليش التونسي يزداد قوة مع الوقت ، وذلك بسبب قرار احلكومة التكتيكي باعالن 
حالة الطوارئ اليت اعطت للقوات االمنية سلطة اكرب و منع هجمات ارهابية اخرى الستعادة 
االستقرار يف البالد. فقد اعلن مكتب الرئاسة التونسية انه سيتم غلق احلدود التونسية- الليبية 
ملدة 15 يوما للحد من تدفق االرهابيي املفرتضي من ليبيا و كذلك قدمت وعودا بتجنيد رجال 
امن اضافيي مبا يقارب ستة آالف شخصا من اجل تعزيز قوات االمن يف البالد. و استمرار فرض 

حضر التجوال الليلي كجزء من حالة الطوارئ اليت مت اعالهنا يف تونس.
مكافحة  يف  احلكومة  توجه  ظاهرها  يف  تعكس  احلكومية  القرارات  و  التدابري  هذه  ان 
االرهاب، و لكنها ايضا تثري بعض املخاوف من احياء سات احلكومة السابقة، و املتمثلة يف 
القمع املفرط على العديد من اشكال املعارضة السياسية و مضايقة النشطاء السياسيي بشكل 
غري ظاهر للعيان و التواجد العدواين لرجال االمن يف احناء البالد و اليت تكمم و بشكل فّعال 

السياسة التونسية.

مقاالت مرتمجة
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بسبب  ذلك  و  التعبري  حرية  و  املدنية  احلريات  بتحجيم  تتمثل  اخرى  خماوف  هناك 
اجراءات حكومة الطوارئ ضد النشاطات االسالمية . كان يّدعي نظام بن علي باستمرار حتييده 
الواقع كان يستهدف اي مظهر من مظاهر اجلدال  الراديكايل و لكنه يف  لتهديدات االسالم 
السياسي او اجلماعات املعارضة له. هذه املخاوف تصاعدت حي قدمت احلكومة لقوات االمن 
مسؤوليات اكرب و ذلك بعد اهلجمات االرهابية السابقة. و متثلت هذه املسؤوليات يف اغالق 
املؤسسات االعالمية غري املرخصة و اغالق املساجد غري القانونية. و ان اعطاء هذا الكم من 
السلطة و النفوذ للقوات االمنية التونسية ، كما كان احلال يف عهد بن علي، سيجعل املؤسسات 

الدميقراطية الناشئة تعاين كثريا.
قدمت الواليات املتحدة االمريكية و حلفائها االوروبيي دعما واضحا لتونس ، و اهنم 
سيستمرون بدون شك بدعم تونس يف عملية انتقال احلكم بعد الثورة و صراعها اجلديد مع 
داعش.  يف الوقت احلايل فان تونس حباجة ماسة اىل املزيد من املساعدات يف تدريب قواهتا 
االمنية و املساعدة يف وضع اسرتاتيجية واسعة النطاق ضد االرهاب يف بالدها و باالضافة اىل 
تنظيم داعش سيتمثل  فان اي جهد دويل ملكافحة   ، بالفعل  االمريكية. و  املالية  املساعدات 
بتكريس حرص الدول و تقدمي املوارد الضرورية لتونس. يتوجب على اصدقاء تونس الغربيي ان 
يستمروا حَبّث تونس على اصالح اجهزهتا االمنية ، و االهم من ذلك كله ان تتاكد تونس من 
ان الصراع مع تنظيم داعش االرهايب لن يكون على حساب حقوق االنسان و سيادة القانون يف 

الدولة ، مع ان موازنة هذا االمر يصعب حتقيقه لكنه يعد امراً ضرورياً.
من بي الدول اليت مزقتها احلروب كسوريا و ليبيا و اليمن و كذلك مصر اليت ظهر فيها 
النظام الدكتاتوري، فإن تونس و خبالف تلك البلدان اليت انبعثت فيها الربيع العريب ال تزال بقعة 
مشرقة وسط مشهد ميلؤه السواد، و لكن يف اآلونة األخرية يبدو ان تونس على مقربة من فقدان 

هذه امليزة.

املصدر : 

https://www.foreignaffairs.com/articles/tunisia/2015-12-07/isis-strikes-
tunisia
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أطاحت منذ ما يقرب من مخس سنوات، موجة احتجاجات واسعة بالدكتاتور املصري 
حسين مبارك عن السلطة. واعتقد معظم املراقبي احملليي واألجانب أن مصر يف طريقها حنو 
مستقبل دميقراطي، حىت أن البعض اعلن أن الدميقراطية قد وصلت أخريا. غري أن انتخاب حممد 
مرسي وحزب احلرية والعدالة املمثل جلماعة اإلخوان املسلمي أدى إىل موجة من االستقطاب 
والعنف، مث استوىل اجلنرال عبد الفتاح السيسي يف عام 2013، بعد مزيد من االحتجاجات 
اجلماهريية، على السلطة يف انقالب عسكري.  وقتل نظام السيسي منذ ذلك احلي، أكثر من 

1000 مدين، وسجن عشرات األلوف، وشن محلة على وسائل االعالم واجملتمع املدين.
وقد مرت تونس القريبة بوضع أفضل، حيث بدأت موجة االنتفاضات العربية هناك يف 
عام  2010، وجنت احلكومة الدميقراطية اليت بشرت هبا الثورة التونسية . كما جنحت تونس 
يف واحدة من املهام احلرجة للتحول الدميقراطي، وهي  املوافقة على الدستور اجلديد، وهو إجناز 
مثنته جلنة نوبل عندما منحت جائزة نوبل للسالم للرباعي من منظمات اجملتمع املدين النشطة 
خالل املرحلة االنتقالية يف تونس. غري أن الدميقراطية يف تونس ال تزال هشة، ومهددة بسبب 
العنف السياسي، واحلملة على املعارضي، وانتهاكات حقوق اإلنسان. يف كوبا أيضا، هناك أمل 
ملستقبل دميقراطي، بعد أن بدأ الدكتاتوريي الشيوخ فيها بإدخال إصالحات يف هناية املطاف.  
ويف ميامنار )املعروفة أيضا باسم بورما(، ال يزال التحول البطيء وغري املتكافئ  جاريا من احلكم 

العسكري إىل احلكم اجلامع، وإن كان ال يزال حمفوفا بالصعوبات.

مقاالت مرتمجة

الوصول إلى الديمقراطية ،دروس من التحوالت الناجحة
إبراهام لوينثال ، سيرجيو بيطار  *

*إبراهام لوينثال ،زميل غري مقيم يف معهد بروكينغز واملدير املؤسس للحوار بي األمريكيي. 
ورئيس مؤسسة شيلي من أجل الدميقراطية.

*سريجيو بيطار ، زميل غري مقيم يف معهد بروكينغز.
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ما الذي سيحدد ما إذا كانت حماوالت التحول الدميقراطي ستكون ناجحة؟
لنا التجارب السابقة بعض األفكار. وقد أجرينا مقابالت موسعة مع 12 من   تقدم 
الرؤساء السابقي ورئيس وزراء سابق واحد، من الذين لعبوا أدوارا حيوية يف التحوالت الدميقراطية 
الناجحة يف الربازيل وشيلي وغانا وإندونيسيا واملكسيك والفلبي وبولندا وجنوب أفريقيا وإسبانيا.  
بعض من هؤالء القادة يف األنظمة االستبدادية قد ساعدوا  يف توجيه بلداهنم حنو الدميقراطية 
احلقة. فريدنيناند دي كلريك، رئيس جنوب أفريقيا، الذي تفاوض مع نيلسون مانديال واملؤمتر 
الوطين األفريقي لوضع حد لنظام الفصل العنصري، و يب جي حبييب، نائب الرئيس يف عهد 
دكتاتور اندونيسيا احلاكم منذ فرتة طويلة، سوهارتو، الذي أصبح رئيسا بعد استقالة سوهارتو 
بسبب االحتجاجات واسعة النطاق ضده. وقد قام حبييب بإطالق سراح السجناء السياسيي 
أحزاب سياسية  بتشكيل  الصحافة، وسح  على  الرقابة  واهنى  التجارية،  النقابات  وشرّع عمل 
جديدة، وغرّي قواعد السياسة اإلندونيسية، مما مهد الطريق حنو التحول اىل الدميقراطية الدستورية.

للحكم  هناية  وضعت  اليت  املعارضة  حركات  يف  بارزين  آخرين كانوا  قادة  ايضا  هناك 
آيلوين،  باتريسيو  أصبح  وقد  مستقرة.  دميقراطيات  بناء  يف  بالتايل،  وساعدوا  االستبدادي، 
القيادي يف حركة املعارضة ضد اجلنرال أوغستو بينوشيه الذي بقي ىف احلكم طويال يف تشيلي، 
الرئيس االول املنتخب لبالده بعد استعادة الدميقراطية يف عام 1990. كما أصبح تاديوس 
مازوفيتسكي، وهو مفكر كاثوليكي وزعيم نقابة التضامن، أول رئيس وزراء لبولندا ما بعد احلقبة 

الشيوعية.
كان لنا أيضا مقابالت مع شخصيات أخرى، منهم القادة الذين حاربوا االستبداد، مثل 
الكسندر كفاشنيفسكي، وهو وزير يف احلكومة الشيوعية يف بولندا،  وشارك يف مناقشات املائدة 
املستديرة اليت أدت إىل االنفتاح الدميقراطي يف بولندا، وساعد، عندما اصبح رئيسا لبولندا، يف 
وقت الحق، يف بناء املؤسسات الدميقراطية. هناك ايضا فيدل راموس، وهو مسؤول عسكري 
رفيع املستوى يف الفلبي يف ظل النظام االستبدادي لفرديناند ماركوس، والذي انضم إىل املعارضة 
بعد تظاهرات شعبية عارمة يف عام 1986، وعمل بعد ذلك وزيرا للدفاع، مث الرئيس الثاين يف 

فرتة ما بعد ماركوس الدميقراطية.
وعلى الرغم من أن القوى االجتماعية واملدنية، والسياسية األوسع قد لعبت أدوارا هامة، 
إال أن هؤالء القادة كان هلم دور أساسي يف التحوالت الناجحة يف بلداهنم.  كما أهنم ساعدوا 
خالل  من  هلا  أسسوا  اليت  الدستورية،  الدميقراطيات  وبناء  االستبدادية،  األنظمة  زوال  على 
انتخابات دورية ونزيهة إىل حد معقول، باالضافة اىل وضع قيود معينة على السلطة التنفيذية، 
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وضمانات عملية للحقوق السياسية الضرورية، ومل ينعكس أي من تلك التحوالت. وال تزال 
توزيع  يف  تغيري جذري  إىل  قادت  التحوالت  لكن  البلدان،  تلك  بعض  تتقدم يف  الدميقراطية 

السلطة واملمارسة السياسية.
التغيري  أجل  يناسب كل منوذج من  مقياس واحد  احلال،  بطبيعة  هناك،  ليس  أنه  ومَع 
الدميقراطي، إال أن التحوالت األخرية تقدم لنا بعض الدروس القابلة للتطبيق على نطاق واسع. 
على اإلصالحيي الدميقراطيي أن يكونوا على استعداد لتقدمي تنازالت ألن ذلك من أولويات 
التقدم التدرجيي للوصول اىل حلول شاملة. كما  جيب عليهم بناء التحالفات، والوصول إىل 
داخل األنظمة اليت يسعون لإلطاحة هبا، وتناول مسائل العدالة والقصاص.  كما جيب عليهم 
إخضاع اجليش لسيطرة املدنيي. وعلى اولئك املهتمي يف بناء دميقراطيات من حتت أنقاض 

الديكتاتوريات، حتسي فرصهم باتباع أفضل املمارسات.

إعداد األرضية املناسبة
بفرتة  مناصبهم  مهام  املنتخبي  السياسيي  تويل  قبل  الناجح   الدميقراطي  االنتقال  يبدأ 
طويلة. وجيب أن تكسب املعارضة أوال الدعم الشعيب الكايف للطعن يف قدرة النظام احلايل على 
احلكم، وأن تؤسس نفسها كمنافس معقول على السلطة.  كما جيب أن يكون زعماء املعارضة  
النظام  وجتريد  املنشقي،  وطرد  والتعذيب،  السجن  وإدانة  االحتجاجات،  على حشد  قادرين 

احلاكم من الشرعية الوطنية والدولية.
وغالبا ما يتطلب هذا األمر رأب صدع اخلالفات العميقة بي املعارضة حول األهداف، 
والقيادة، واالسرتاتيجيات، والتكتيكات. لقد عمل معظم قادة التحول الذين قابلناهم،  بشكل 
دؤوب مع مرور الوقت للتغلب على هذه االنقسامات، وبناء حتالفات واسعة من قوى املعارضة 
وتوحيد األحزاب السياسية واحلركات االجتماعية والعمال والطالب واملؤسسات الدينية واملصاحل 
التجارية  النقابات  تضامن  عمل  بولندا،  ففي  مشرتك.  أعمال  جدول  حول  الرئيسة  التجارية 
بشكل وثيق مع املنظمات الطالبية واملثقفي والعناصر التابعة للكنيسة الكاثوليكية. أما حركة 
املعارضة يف الربازيل، فقد قامت بإقناع الصناعيي يف ساو باولو لدعم قضيتهم. أما يف إسبانيا، 
فقد قررت مجاعات املعارضة تسوية العديد من خالفاهتا من خالل مفاوضات  أدت إىل التوصل 
الفرتة  االقتصاد خالل  إدارة  آلية  على  اجلميع  اتفق  1977، حيث  عام  مونكلوا  مواثيق  اىل 

االنتقالية.

مقاالت مرتمجة
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 على النقيض من ذلك، أينما تفشل املعارضة يف توحيد الرؤى واآلفاق، فإن الدميقراطية 
تعاين.  ففي فنزويال، ال تزال االنقسامات اخلطرية حول كيفية مواجهة احلكومة، تفشل حىت 
اآلن املعارضة يف االستفادة الكاملة من سوء اإلدارة االقتصادية للنظام. أما يف صربيا، فقد كان 
زمام  توليه  منذ  متزايد  استبدادية وعلى حنو  بطريقة  احلكم  على  قادرا  ميلوسيفيتش  سلوبودان 
السلطة يف عام 1989،  ويرجع الفضل يف ذلك جزئيا إىل عدم قدرة املعارضة الصربية على 
تقدمي جبهة موحدة . أما يف أوكرانيا، فمع أن الثورة الربتقالية يف 2005-2004 قد قلبت 
نتيجة االنتخابات اليت اعتربها الكثريون مزورة، لكن االنقسامات بي اإلصالحيي أعاقت املزيد 
من تطوير املؤسسات الدميقراطية وسيادة القانون، مما أدى إىل عقد آخر من حكم القلة والفساد 

السياسي.
تعاونوا يف  الذين  أولئك  مع  اجلسور  بناء  اىل  أيضا  الدميقراطية  املعارضة  حتتاج حركات 
املاضي مع النظام، والذين هم على استعداد اآلن لدعم التحول الدميقراطي. أما الرتكيز على 
مظامل املاضي، فإنه سيؤدي إىل نتائج عكسية، وهلذا فإن على اإلصالحيي الدميقراطيي بدال 
السائد  باستمرار رؤية إجيابية واستشرافية لالنتقال ملواجهة اخلوف  من ذلك أن يكون لديهم 
الذي غرسته األنظمة السلطوية. كما ينبغي يف الوقت نفسه، هتميش أولئك الذين يرفضون نبذ 
العنف، أو الذين يصرون على مطالب ال هوادة فيها من أجل احلكم الذايت اإلقليمي أو العرقي 

أو الطائفي.
 ولن يكون توحيد املعارضة كافيا، بل جيب على القوى الدميقراطية أيضا فهم واستغالل 
االنقسامات داخل النظام احلاكم. ومن أجل إقناع العناصر داخل النظام أن يكونوا منفتحي 
أو  منهم  لالنتقام  يسعوا  لن  بأهنم  موثوقة  ضمانات  توفري  اإلصالحيي  على  وجيب  للتغيري، 
بالنسبة  للتطبيق  قابلة  املعارضة جبد لتصبح  مصادرة أصوهلم.  كما  جيب أن تعمل حركات 
ألولئك احملاورين داخل النظام السلطوي، من الذين ينتظرون اسرتاتيجية للخروج، وعزل أولئك 
الذين ال يزالون متعنتي. فعلى سبيل املثال، كانت االسرتاتيجية األساسية للمصلح الربازيلي 

فرناندو هنريك كاردوسو هي حث عناصر اجليش على البحث عن خمرج.
وجيب على املسؤولي احلاليي الذين يدركون احلاجة إىل االبتعاد عن احلكم االستبدادي، 
يف املقابل، أن جيدوا الوسائل املناسبة للحفاظ على دعم الدوائر األساسية عند التفاوض مع 
مجاعات املعارضة. كمثال على هذا نأخذ االجتماع الذي عقده فرديناند دي كلريك مع أعضاء 
حكومته يف عام 1989 وعام 1990. ويقال أنه، يف هذه احملادثات، حدث إمجاع سري داخل 
جملس الوزراء على تلك اخلطوات الدراماتيكية اليت سيعلن عنها، وهي إضفاء الشرعية على حزب 
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املؤمتر الوطين االفريقي، وحترير مانديال وغريه من السجناء السياسيي، وفتح مفاوضات رسية.
وميكن عقد اتصال مباشر بي املعارضة والنظام سراً يف البداية، إذا لزم األمر، كما كان 
احلال مع االتصاالت األولية بي املسؤولي احلكوميي وممثلي حزب املؤمتر الوطين االفريقي، واليت 
عقدت خارج جنوب أفريقيا يف منتصف الثمانينات . هناك ايضا احلوارات غري الرسية، مثل 
مناقشات املائدة املستديرة يف بولندا، واليت ساعدت أعضاء النظام واملعارضة الدميقراطية على 
فهم بعضهم البعض، والتغلب على الصور النمطية، وبناء عالقات عمل. وقد حتدث دي كلريك 
عن هذا بالقول: ”ال ميكن حل الصراع من دون أن تتحدث األحزاب مع بعضها البعض. . 
. لكي تنجح املفاوضات،عليك أن تضع نفسك يف موقع الطرف اآلخر. البد من التفكري يف 
قضيتهم وحتديد. . .متطلبات احلد األدىن [للطرف اآلخر] من أجل ضمان التعاون واملشاركة 
البناءة يف عملية التفاوض ”. جيب على اإلصالحيي، خالل هذه العملية، ممارسة الضغط على 
النظام وحتمل املخاطر لتحقيق التقدم املستمر، حىت لو كان تقدما تدرجييا وتراكميا فقط. كما 
جيب أن يكونوا على استعداد لتقدمي تنازالت، حىت لو كانت تلك التنازالت تتضمن ترك بعض 
األهداف احليوية من دون أن تتحقق بشكل كلي جزئيا، ويؤدي ذلك اىل احباط يف صفوف 
بعض أنصارهم. وغالبا ما يتطلب رفض املواقف املتطرفة املزيد من الشجاعة السياسية أكثر من 

املبادئ الرباقة غري العملية. حتقيق االنتقال ليست مهمة للدوغمائيي متحجري األفكار.
يف غانا، على سبيل املثال، رفض جون كوفور، زعيم احلزب الوطين اجلديد، مقاطعة حزبه 
لالنتخابات عام 1992، حبجة أن احلزب جيب أن يشارك يف انتخابات عام 1996، على 
الرغم من أنه قد خيسر. مث أدى فوز كوفور الحقا يف انتخابات عام 2000 إىل انتقال سلمي 
للسلطة من خالل صناديق االقرتاع، وهو النمط الذي استمر ملدة 15 عاما.  ويف املكسيك، 
قام ارنستو زيديلو، على الرغم من كونه عضوا بارزا يف احلزب الثوري الدستوري احلاكم منذ 
فرتة طويلة،  بتأييد إصالحات تدرجيية يف اإلجراءات االنتخابية اليت كان يتفاوض عليها مع 
املعارضة، يف وقت بدا فيه أنه من غري احملتمل، بعد سبعة عقود يف السلطة، أن يتخلى احلزب 
عن السلطة.  وعندما أصبح الحقا، رئيسا للبالد، وافق على إجراء مزيد من التغيريات فيما 
يتعلق بتمويل احلمالت االنتخابية، ودعم اإلصالحات لتعزيز السلطات االنتخابية، مما ساعد 
على فتح الطريق، يف عام 2000، إلنتقال غري مسبوق للسلطة من احلزب الثوري الدستوري 

اىل املعارضة.
كانت املخاطر وراء رفض تقدمي تنازالت واضحة جدا يف حالة مصر. خالل فرتة حكم 
مجاعة اإلخوان املسلمي القصرية، أصرت اجلماعة على أجندة إسالمية، بينما قامت بصياغة 
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تبىن  فقد  أما يف شيلي،  السكان.  نفور قطاعات واسعة من  دستور جديد، وتسبب هذا يف 
أعضاء اليسار املتطرف من املعارضة ”كل أشكال النضال“، مبا يف ذلك العنف، ضد نظام 
بينوشيه. وحبلول عام 1986، أدرك غالبية اعضاء حركة املعارضة أهنم ال يستطيعون اإلطاحة 
بالنظام الديكتاتوري بالقوة، وأن التعاون مع اليسار املتطرف قد شوه حركة املعارضة.  مث حتولوا  
النهج  هذا  ساعد  وقد  للجميع“.  ”وطن  ببناء  وتعهدوا  السلمي  العمل  إىل  ذلك  من  بدال 
املعارضة على االنتصار على أوغستو بينوشيه يف استفتاء 1988، وهي االنتخابات اليت كان 

كثريون يف املعارضة يريدون مقاطعتها يف البداية.

املدنيون واألمن
إسقاط نظام استبدادي شيء، واحلكم شيء آخر خمتلف متاما. وعادة ما يواجه قادة 
التحول يف كثري من األحيان ضغوطا لتنظيف منزل بالكامل، والبدء من جديد، ولكن ينبغي هلم 
ان يقاوموا. يتطلب احلكم وجهات نظر وأفراد ومهارات ختتلف متاما عن تلك املطلوبة يف فرتة 
املعارضة. ومبجرد أن تتوىل املعارضة السلطة، فإن اخلطوة األكثر أمهية هي وضع حد للعنف، 
واستعادة النظام، والتأكد أن مجيع قوات األمن تعمل يف إطار القانون. وقد قدمت مقابالتنا 
روايات رائعة من التحديات اليت تشكلها العالقات املدنية-العسكرية. وينبغي على املصلحي 
إخضاع مجيع األجهزة األمنية حتت السيطرة املدنية الدميقراطية يف أقرب وقت ممكن، ويف نفس 
الوقت، االعرتاف واحرتام األدوار املشروعة لتلك اخلدمات االمنية، وتزويدها باملوارد الكافية، 

ومحاية قادهتا من أي أعمال انتقامية واسعة بسبب قمع املاضي.
القوات  عن  احمللية  االستخبارات  وأجهزة  الشرطة  فصل  ذلك، جيب  حتقيق  أجل  ومن 
املسلحة. كما يتعي على القادة غرس مواقف جديدة يف الشرطة جتاه السكان العام من خالل 
التقليل من  قمعهم، من دون  بدال من  املدنيي  األمن يف محاية  قوات  التأكيد على مسؤولية 
قدرة القوات على ”تفكيك اجلماعات اليت تتبىن العنف“. وجيب على اإلصالحيي عزل كبار 
الضباط املسؤولي عن التعذيب والقمع الوحشي، ووضع كبار القادة العسكريي حتت السلطة 
املباشرة لوزير دفاع مدين، وأن مينع الضباط العسكريي العاملي يف اخلدمة الفعلية من املشاركة 

السياسية.
وصف هذه اخلطوات أسهل من سنِّها، وتنفيذها يتطلب حكما سياسيا حريصا وشجاعا، 
وميكن، يف بعض احلاالت، معاجلتها يف وقت مبكر. وقد يستغرق هذا االمر، يف بلدان أخرى، 
وقتا طويال. غري أنه ينبغي اعطاءها األولوية العالية منذ البداية، فضال عن اليقظة املستمرة. وقد 
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أوضح حبييب، عند مناقشة العالقات املدنية-العسكرية يف إندونيسيا، أن ”أولئك الذين يقودون 
عملية االنتقال. . . جيب أن يبينوا، ليس عن طريق الكالم أو الكتابة، ولكن من خالل العمل، 

أمهية السيطرة املدنية ”.
قوات  على  اإلشراف  مهام  هبم  تناط  اليت  الكبار  املدنيون  املسؤولون  يكون  أن  وجيب 
األمن، على دراية باملسائل األمنية واالحرتام لزمالئهم يف اجليش والشرطة وأجهزة االستخبارات.  
قد يكون هذا األمر صعبا، حيث تتصادم احلركات الدميقراطية مع األجهزة األمنية، عندما يكون 
عدم الثقة متبادال بي الطرفي، وعندما ال يكون هناك احرتام كاٍف للخربات املدنية يف الشؤون 

العسكرية.
على قادة التحول أيضا السعي إىل حتقيق التوازن بي الرغبة يف االستمرار باعتبار النظام 
املعنوية  والروح  االنضباط  على  احلفاظ  ضرورة  وبي  السابقة،  االحداث  عن  مسؤوال  السابق 
للقوات األمنية، وعليهم ايضا تقع مسؤولية  تعزيز القبول املتبادل السلمي بي األعداء السابقي، 
وهي بالطبع ليست مسألة سهلة. عندها فقط سيمنح املواطنون الثقة للدولة اليت طاملا اعتربوها 
عدائية وغري شرعية، وعندها فقط سوف تتعاون قوات األمن بشكل كامل مع املواطني اليت 

كانت تعتربهم خمربي يف السابق.
ويعترب إخضاع األجهزة األمنية لسيطرة املدنيي واحدا من أكثر التحديات القدمية اليت 
تواجه الدميقراطيات اجلديدة. إن السيادة الدائمة اليت يتمتع هبا اجليش املصري أكثر من أي 
مؤسسة منتخبة، تكمن يف صميم التحول الدميقراطي الفاشل يف مصر. أما يف بلدان متنوعة 
أخرى مثل غامبيا وميامنار وتايالند، فإن غياب السلطة املدنية على قوات األمن ال تزال أهم 

عقبة يف وجه التحول الدميقراطي الناجح.

التحدي الدستوري
احمللية  الثقة  بث  على  التحول  قادة  مدنية،  لسيطرة  اجليش  أخضاع  يساعد  أن  ميكن 
والشرعية الدولية. وهكذا، أيضا، ميكن تطوير اإلجراءات االنتخابية اليت تعرب عن إرادة األغلبية، 
واليت ُتطمئن أولئك الذين خيسرون يف االنتخابات أنه سيتم استيعاب املخاوف األساسية يف 
ظل سيادة القانون. من الضروري يف معظم البلدان، صياغة دستور جديد، على الرغم من أن 
اندونيسيا احتفظت بدستور عام 1945 مع تعديل بعض األحكام، ومل تتبىن بولندا دستورا 

جديدا بالكامل حىت عدة سنوات بعد انتهاء الشيوعية.
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كما ينبغي إشراك جمموعة واسعة من املشاركي يف صياغة الدستور الذي يعاجل املخاوف 
املركزية للقطاعات الرئيسية، حىت عندما يعين هذا قبوال مؤقتا باإلجراءات اليت تقيد الدميقراطية.  
انظر اىل النظم االنتخابية املتحيزة واحملافظة يف تشيلي ملدة 25 عاما بعد هناية نظام بينوشيه 
السرتضاء اجليش واجلماعات احملافظة، ومنح منصب نائب الرئيس لزعيم املعارضة يف جنوب 
أفريقيا. كما قد يتطلب بناء تأييد واسع لوضع دستور جديد، ودمج التطلعات السامية اليت 
حتتاج إىل زيادهتا الحقا، أو بصورة تدرجيية، مثل األحكام االجتماعية واالقتصادية الطموحة يف 
الدستور الربازيلي لعام 1988، اليت دعت إىل توسيع جمال حقوق العمال، واإلصالح الزراعي، 

والرعاية الصحية الشاملة.
على الرغم من أن الصياغة الدقيقة للدستور مهمة جدا، إال ان األهم من ذلك هو كيف 
ومىت، وعلى يد من سيتم اعتماد الدستور. وجيب على واضعيه حتقيق قبول واسع به، والتأكد من 
أنه ليس سهال جدا وال مستحيال من الناحية العملية تعديل الدستور عندما تقتضي الظروف.  
وقد انتقد الكثريون صياغة أيلوين حول أن جلنة احلقائق يف تشيلي كان ميكن أن توفر العدالة 
”قدر اإلمكان“- ولكنه مل يكن من املمكن توسيعها على مر السني. وينبغي أن يكون اهلدف 
الرئيس هو تأسيس قبول واسع يف القواعد األساسية للمشاركة الدميقراطية. وقد عرب ثابو مبيكي، 
ثاين رئيس جلنوب افريقيا بعد مرحلة الفصل العنصري، عنها بالقول ”كان من املهم أن يكون 
الدستور ملكاً لشعب جنوب أفريقيا كافة، وبالتايل فإن عملية صياغة  الدستور تكون شاملة.“

كما جيب أن تشمل العملية مؤيدي النظام السابق، الذين هم حباجة إىل احلصول على 
ضمانات أنه سيتم احرتام حقوقهم يف ظل سيادة القانون. كما  أن حماكمتهم باجلملة سياسة 
غري حكيمة. وجيب على القادة اجلدد بداًل من ذلك القيام باإلجراءات القانونية الشفافة للبحث 
عن احلقيقة حول االنتهاكات السابقة، وتقدمي االعرتاف ورمبا تعويض الضحايا، وإحضار اجلناة 
أمام العدالة إن كان ذلك ممكنا. وعلى الرغم من أن املصاحلة الكاملة قد تكون مستحيلة، إال 

أن التسامح املتبادل هو هدف أساسي. والتنازالت، مرة أخرى، أمر مهم جدا.

حتقيق التوازن بني األفعال
بينما ترتسخ التحوالت الدميقراطية، غالبا ما يلقي اجلمهور باللوم على القادة الدميقراطيي، 
ويف بعض األحيان الدميقراطية نفسها لفشلها يف تلبية التوقعات االقتصادية أو السياسية. وعادة 
تفرتق  قد  الكفاءة. كما  الفساد وعدم  اجلذور من  عميقة  أمناطاً  اجلديدة  السلطات  ترث  ما 
احلركات اليت توحدت يف معارضة النظام االستبدادي. أما منظمات اجملتمع املدين اليت سامهت 
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يف حركات املعارضة املناهضة للسلطوية، فقد تضمحل أو تتبىن مواقف ختريبية، خاصة إذا دخل 
العديد من قادهتا املوهوبي يف صفوف احلكومة أو األحزاب السياسية.

بناءة بي احلكومة اجلديدة واملعارضة اجلديدة حتديا مستمرا. وهذه  بناء عالقات  ميثل 
الكاملة  الدميقراطية، ولكن اإلعاقة  املنافسة بي احلكومة واملعارضة أمر جيد يصب يف صاحل 
من قبل املعارضة لعمل احلكومة، أو قمع االنتقادات من قبل احلكومة ميكن أن يدمر العملية 
السياسية بسرعة. وميكن للقضاء املستقل الذي حيمل على عاتقه مساءلة السلطة التنفيذية من 
دون عرقلة الكثري من املبادرات اجلديدة ووسائل اإلعالم احلرة واملسؤولة، أن يساعد يف ترسيخ 

الدميقراطية املستدامة.
وتلعب األحزاب السياسية أيضا دورا مهما، طاملا أهنا لن تصبح جمرد سيارات خاصة 
ألفراد معيني هم واتباعهم. وميكن أن تقدم الألحزاب الدميقراطية املنظمة تنظيما جيدا، أفضل 
املستدام  الدعم  وتنظيم  الفاعل،  الضغط  وحشد  الطبقات،  مجيع  من  الناس  إلشراك  الطرق 
للسياسات، وتوجيه املطالب العامة، والتعريف ب� وتشجيع القادة املهرة. ويتطلب تطوير األحزاب 
القوية عناية فائقة باإلجراءات والضمانات حول اختيار املرشحي ومتويل احلمالت االنتخابية، 
والوصول إىل وسائل اإلعالم. ويرجع استمرار التحديات اليت تواجه احلكم الدميقراطي يف غانا 

وإندونيسيا والفلبي جزئيا إىل ضعف األحزاب السياسية.
وعلى الرغم من أن التحوالت عادة ما تكون نامجة عن أسباب سياسية وليست اقتصادية، 
فقد أصبحت التحديات االقتصادية مؤخرا من أولويات احلكومات اجلديدة. وقد يتعارض احلد 
واستقرار  األجل،  طويل  النمو  لتعزيز  الالزمة  االقتصادية  اإلصالحات  مع  والبطالة  الفقر  من 
االقتصاد الكلي.  وينبغي على احلكومة، قبل أن يقل الدعم الشعيب القوي هلا، أن تقوم بتنفيذ 
تدابري اجتماعية ختفف من املصاعب اليت تعاين منها الفئات األكثر ضعفا، ولكنها حتتاج أيضا 
موجها  اعتمدوا هنجاً  قد  الذين درسناهم،  التحوالت  قادة  املالية. كل  إىل ممارسة مسؤوليتها 
حبصافة  بذلك  قاموا  ولكنهم  لالقتصاد ككل،  حكيمة  ومالية  نقدية  وسياسات  السوق  حنو 
وحذر لتجنب تأجيج املخاوف الشعبية اليت كانت ختشى أن تباع املصاحل العامة إىل أصحاب 
أن  بعد  فيما  اعرتفوا  احلرة،  البداية معادين لألسواق  الذين كانوا يف  أولئك  االمتيازات. وحىت 
األسواق كانت ضرورية يف ظل اقتصاد معومل بشكل متزايد، باإلضافة اىل السياسات االجتماعية 

القوية اليت ميكن أن تنتج تنمية اقتصادية أكثر إنصافاً.
ليست الدميقراطية يف الشرق األوسط سلعة مستوردة كما يشري التاريخ احلديث للتدخالت 
الغربية يف الشرق األوسط بوضوح. غري أن اجلهات اخلارجية، احلكومية وغري احلكومية، ميكنها 
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أن تدعم  التحوالت الدميقراطية، إذا كانت حترتم القوات احمللية وتشاركها يف دعوهتم. وميكنها 
يف بعض األحيان، توفري الظروف الالزمة حلوار هادئ بي زعماء املعارضة وممثلي النظام.  كما 
ميكنها تقدمي املشورة حول العديد من القضايا العملية، بدًء من القيام حبملة لكيفية االستفادة 
لفرض عقوبات  االنتخابات. كما  ميكن  بكيفية مراقبة  وانتهاًء  الفاعلة من وسائل اإلعالم، 
للبلدان  أفريقيا.  وميكن  بولندا وجنوب  القمع، كما حدث يف  اقتصادية أن يساعد يف كبح 
غانا  يف  كما حدث  الدميقراطية،  التحوالت  لدعم  واالستثمارات  املساعدات  تقدمي  األجنبية 
والفلبي وبولندا.  ومن شأن املساعدة االقتصادية الدولية خالل املرحلة االنتقالية أن توفر جمااًل 

لإلصالح السياسي عندما تقدم استجابة ألولويات حملية وبالتعاون مع اجلهات احمللية.
وال ميكن للتدخل الدويل أن حيل حمل املبادرات احمللية، ولكنه سيكون فاعال على األرجح 
عندما يستمعون، ويطرحون األسئلة النابعة من جتربتهم يف حتديات مماثلة، ويشجعون املشاركي 

احملليي على النظر يف القضايا من وجهات نظر خمتلف اجلهات الفاعلة اخلارجية.

عامل متغري
واحملركات  االقتصادية،  والضغوط  والتكنولوجيا  اجلديدة  الفاعلة  اجلهات  حّولت  لقد 
شخص  ألي  وميكن  اليوم.   الدميقراطية  التحوالت  فيه  حتدث  الذي  السياق  اجليوسياسية، 
لديه هاتف حممول اآلن أن يثري احتجاجات واسعة عن طريق تسجيل فديو عن عنف رجال 
الشرطة. كما ميكن لوسائل اإلعالم االجتماعية ان تعيد تشكيل الرأي العام بسرعة، وأن تسمح 
للمنظمي بتجميع أعداد كبرية من األنصار. غري أن هذه التقنيات اجلديدة ال ميكن أن تكون 
التحول  منهدس  قاله كاردوسو،  ما  يشبه  األمر  إن  املؤسسات.  لبناء  اجلاد  العمل  عن  بديال 
الدميقراطي يف الربازيل، عندما قال أن ”املشكلة هي أنه من السهل تشكيل حشد للتدمري،  
التكنولوجيات اجلديدة كافية حبد ذاهتا الختاذ  أمر صعب جدا.  وليست  البناء  اعادة  ولكن 
اخلطوة التالية إىل األمام. كما أن هناك حاجة إىل املؤسسات، باإلضافة اىل القدرة على فهم 
واجراء وممارسة القيادة املستدامة، حيث يصفها كوفور بالقول أن “ ال ميكن للجماهري بناء 

املؤسسات، وهذا هو السبب يف أن القيادة مهمة ”.
قوة  بسبب  املدين،  اجملتمع  ومنظمات  االجتماعية  احلركات  ستكون   ، األيام  قادم  يف 
وقابلية الشبكات الرقمية، قادرة على الضغط على األنظمة االستبدادية بشكل أكثر فاعلية مما 
كانت عليه يف املاضي. لكن هذه احلركات ال ميكنها أن حتل حمل األحزاب السياسية والقادة 
التحالفات  وبناء  املطاف،  هناية  يف  املؤسسات  بناء  اجلهات  هذه  على  وجيب  السياسيي.  
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االنتخابية واحلاكمة، وكسب تأييد الرأي العام، وإعداد وتنفيذ السياسات وتقدمي التضحيات 
من أجل الصاحل العام، وجعل الناس مييلون إىل االعتقاد أن الدميقراطية ممكنة.

من الصعب بناء دميقراطيات عاملة ومستدامة يف البلدان اليت ال يوجد فيها جتربة حديثة 
من احلكم الذايت، حيث أن املنظمات االجتماعية واملدنية تكون هشة، ومؤسسات الدولة ضعيفة 
وغري قادرة على توفري اخلدمات واألمن الكايف.  كما قد تكون الدميقراطية أيضا من الصعب 
إقامتها يف البلدان ذات االنقسامات العرقية والطائفية، أو اإلقليمية القوية.  وميكن للحكومات 
املنتخبة دميقراطيا مع ذلك تبين احلكم االستبدادي املطلق من خالل جتاهل، وإضعاف، أو عدم 
اعطاء اهتمام كايف بالقيود التشريعية والقضائية اليت يتطلبها احلكم الدميقراطي.  ومع ذلك، فإنه 
من املسلم به أن كل هذه الدول حتتاج إىل التغيري الدميقراطي بسرعة.  وتوضح لنا األمثلة من 
غانا وإندونيسيا والفلبي وجنوب أفريقيا وإسبانيا أن هذه التحديات ميكن أن تتحقق يف ظل 

العديد من الظروف املختلفة، حىت يف البلدان املنقسمة بعمق.
وميكن للشباب املتعلم، أكثر من أي وقت مضى، حشدها اليوم وحتفيزها للتظاهر يف 
امليادين العامة من اجل الدميقراطية، خصوصا عندما تكون فرص العمل نادرة. ويبقى التحدي، 
مع ذلك، هو إشراكهم بصورة مستمرة يف بناء أحزاب سياسية دائمة وغريها من املؤسسات. 
بناء  إن   الشوارع.  يف  احلشود  من  منه،  مناص  ال  بشكل  أو  مباشرة  الدميقراطية،  التظهر 
والقيادة وبعض  واملثابرة واملهارة  اجلاد  والعمل  والتسوية  والتفاوض  الرؤية  يتطلب  الدميقراطيات 
احلظ. وعلى الرغم من كل العقبات، إال أن التحوالت الدميقراطية قد جنحت يف املاضي. وميكن 
الناجحة أن يساعد يف إهناء االستبداد،  التجارب  الدروس املستفادة من هذه  للتعلم وتطبيق 

وإقامة دميقراطيات مستدامة يف مكانه…..

املصدر:

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-14/getting-democracy
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يبدو أن القيادة الرتكية يف أوج لعبتها. ميسك الرئيس أردوغان مبفاتيح السلطة هناك من 
دون منازع . وتكلل كل هذا بانتخابه رئيسا لرتكيا يف آب 2014، بنسبة %52 من أصوات 
الناخبي األتراك، فيما عاد حزبه، العدالة والتنمية، بعد أن كان قد خسر االنتخابات التشريعية 
يف السابع من حزيران من العام احلايل، ليحقق قفزة كبرية يف انتخابات مبكرة جرت يف االول من 
تشرين الثاين.  كما ترأست تركيا يف تشرين الثاين املاضي، قمة العشرين ألول مرة، وبدت وكأهنا 

تدشن لعهد جديد مع االحتاد األورويب بعد أن أجتاحت االخري ما يسمى ”أزمة اللجوء“.
ولكن هذه هي الصورة املثالية للسياسة؟ ليس بالضبط. جتد تركيا نفسها اليوم يف حرب 
على عدة جبهات. فهي تقوم يف الداخل بقمع وسائل اإلعالم، واجلهاز القضائي، ومواطنيها 
من األكراد. أما على الساحة اخلارجية، فما زالت عالقاهتا مع الغرب شائكة، وتشهد سياستها 
يف منطقة الشرق األوسط  تدهورا كبريا، كما أهنا تورطت ايضا مع روسيا يف صراع حاد قد 

يستمر طويال مع روسيا.
يتصدر أردوغان املشهد السياسي الرتكي منذ 13 عاماً وبينما اليزال أردوغان بعيداً عن 
حتقيق هدفه يف حتويل النظام الربملاين إىل نظام تنفيذي، مع نسبة أقل من التوازنات والضوابط ملا 
هو سائد يف فرنسا أو الواليات املتحدة، يبدو الزعيم الرتكي يف احلقيقة، الرئيس التنفيذي للبالد، 
معارضته  من خالل  واضحاً  ذلك  ويبدو  اخلارجية.  بالده  سياسة  على  القوية  بصمته  ويضع 

الشديدة للرئيس السوري بشار األسد، ويف نزاعه مع الرئيس الروسي، فالدميري بوتي.
وقد وصلت سياسة تصفري املشاكل مع دول اجلوار يف الشرق األوسط، وهي السياسة اليت 
طرحتها تركيا العام 2009، اىل  توقف تام، بعد الثورات اليت اندلعت يف مصر وليبيا وسوريا، 
كما تعاين تركيا ايضاً من توترات طاغية مع إيران وإسرائيل والعراق )حيث نشرت تركيا مؤخراً 
قوات عسكرية سحبتها يف وقت الحق(. مث ازداد الوضع سوًء بعد حزيران 2014، عندما أعلن 
ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام خالفته املزعومة، وأطلق موجة غري مسبوقة 
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تركيا: أوهام الهيمنة
مارك بيريني *

* مارك برييين ، باحث زائر يف جامعة كارنيجي أوروبا، ترتكز أحباثه على التطورات يف الشرق األوسط وتركيا 
من منظور أورويب.
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العراق  املوصل. وواجه األكراد يف  أتراكاً يف مدينة  املدنيي، واختطف رهائناً  العنف ضّد  من 
وسوريا، نتيجة لذلك، احتمال تعرضهم لعملية تطهري عرقي، وحتولوا اىل افضل قوة حائط صد 
يف مواجهة تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام، بعد أن حققوا انتصارات عسكرية، وتلقوا 

دعماً عسكرياً وسياسياً من الغرب وروسيا.
سامهت تلك التطورات يف قلب الطاولة على أنقرة، وبدأ يلوح يف األفق شبح كردستان 
مستقلة على حدود تركيا اجلنوبية، مما خلق توترات جديدة مع األكراد. مث تكلل كل هذا مبجيء 

حزب الشعب الدميوقراطي الكردي يف املركز الثالث يف االنتخابات  الربملانية الرتكية.
وباإلضافة إىل ذلك الوضع املعقد، أضطرت تركيا مؤخراً ملواجهة تطورين آخرين سامها يف 
تغيري قواعد اللعبة. األول هو التدخل الروسي يف سوريا يف أيلول املاضي، ليس إلنقاذ حكومة 
األسد يف دمشق فقط، بل إلقامة موطئ قدم روسي دائم على حدود تركيا مع غرب سوريا، 
وأدى  األسد.  بشار  العلوي،  ب�الزعيم  باإلطاحة  املتمثل  أردوغان  هدف  على  هنائياً  والقضاء 
واليت  سوريا،  مشال  يف  طريان  منطقة حظر  إلقامة  تركيا  على خطط  للقضاء  الروسي  التحرك 
تدعي تركيا أن اهلدف منها هو محاية املدنيي السوريي، وإن كانت هتدف، يف احلقيقة، اىل 
منع األكراد السوريي من السيطرة على مناطق جديدة. كما أدى تأييد روسيا ألكراد سوريا اىل 
تعقيد يف عمل السياسة الرتكية، ألن أنقرة، اليت ال تبدو سعيدة بالفعل بتوحيد املناطق الكردية 
يف كوباين واجلزيرة، تنظر حبذر اىل الدعم اجلوي الذي تقدمه الواليات املتحدة إىل وحدات محاية 
الشعب الكردي. وتصر تركيا على منع وحدات محاية الشعب الكردي من عبور هنر الفرات 
غربا، والسيطرة على معظم احلدود السورية. أما من الناحية السياسية، فإن املناقشات للتوصل 
إىل تسوية لألزمة السورية اآلن هتيمن عليها إيران وروسيا، وعلى تركيا أن تتكيف مع هذا الواقع 

اجلديد.
أما التحول الثاين الذي ساهم يف تغيري قواعد اللعبة، فهو هجمات باريس املأساوية يف 
13 تشرين الثاين،  وهي عملية مت التخطيط هلا يف مدينة الرقة بسوريا، ومت التنسيق هلا يف عدة 
دول اوروبية. وقد دفعت هذه اجملزرة عدداً من العواصم الغربية، مثل لندن وبرلي وباريس، اىل 
القيام بعمليات عسكرية ضد التنظيم، وفرض ضغوط كبرية على أنقرة من أجل لعب دور أكثر 
فاعلية يف التحالف املناهض للتنظيم، وبذل جهد أكرب إلغالق احلدود السورية – الرتكية يف 
املناطق اخلاضعة لسيطرة التنظيم اإلرهايب. وعلى نفس املنوال، أدى إسقاط إحدى الطائرات 
التجارية الروسية يف شبه جزيرة  سيناء اىل تدخل عسكري روسي مباشر يف سوريا. كما سجلت 
وروسية شديدة  وأمريكية  أوروبية  نداءات  برتكيا،  أنطاليا  يف  مؤخراً  عقدت  اليت  العشرين  قمة 
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لرتكيا لكي تتخذ موقفاً أكثر شدة ضد التنظيم اإلرهايب.  وقد كرر وزير الدفاع األمريكي، تلك 
املطالب، أثناء زيارته لقاعدة إجنرليك اجلوية يف تركيا هذا األسبوع.

لديها هي ضرب  األولوية  أن  إذ  أنقرة يف وضع مزٍر،  التحول يف األحداث  يضع هذا 
املتمردين األكراد يف شرق تركيا ومشال العراق، بدال من استهداف تنظيم الدولة االسالمية يف 
العراق والشام، وتدعم املتمردين الرتكمان السوريي يف مشال غرب سوريا. مث ساهم احلادث التايل 
الذي متثل يف التوغل الروسي يف اجملال اجلوي الرتكي يف تعقيد الوضع، كما أنه أضاف عنصرا 

كبريا من الشك اىل العالقة املعقدة أصال بي أنقرة وموسكو.
يف الوقت نفسه، يبدو أن عالقة تركيا مع االحتاد األورويب تسري حنو التعايف، على األقل 
نظريا. وقد أدى  الذعر السياسي النامجة عن التدفق اهلائل لالجئي من تركيا إىل اليونان وبقية 
دول االحتاد األورويب خالل فصل الصيف، الزعماء األوروبيي إىل الشروع يف ممارسة دبلوماسية 
غريبة ميكن تسميتها ”دبلوماسية البازار“ مع أنقرة.  وبعد التوصل اىل اتفاق مع االحتاد األورويب 
يوم 29 تشرين الثاين، نص على خطة عمل مشرتكة حول الالجئي، تريد تركيا اآلن أن تظهر 
نفسها كشريك موثوق به ألوروبا. ومن املؤمل أن يؤدي االتفاق إىل حتسي الظروف املعيشية 
لالجئي السوريي يف تركيا )مبا يف ذلك توفري الغذاء والسكن والتعليم وفرص العمل( وحتسي 

السيطرة على شبكات املهربي على ساحل حبر اجيه، حيث يتم اآلن القبض على املهربي.
غري أنه على الرغم من التصرحيات اجلريئة لكال الطرفي، فإن الوعود األوروبية إىل تركيا 
حول تأشريات الدخول ومفاوضات االنضمام اليت ال حتظى بشعبية سياسية يف أوروبا، مشروطة 
مبعايري تقنية  وتصويت من قبل حكومات االحتاد األورويب. ويف انعكاس سياسي مزدوج، يبدو 
أن االحتاد األورويب يتجاهل النفوذ السياسي جتاه سيادة القانون يف تركيا، يف حي تشدد القيادة 
األورويب  االحتاد  معايري  عن  مبتعدة  القضائية،  والسلطة  اإلعالم  وسائل  على  قبضتها  الرتكية 
ألسباب داخلية بينما ال تزال يف تتظاهر بإعادة إحياء حمادثات االنضمام إىل االحتاد األورويب.

ومن املفارقات أن هذه احلالة الغريبة يبدو أهنا تناسب كال اجلانبي. ومبا أن القيادة الرتكية 
أرادت تطبيق معايري  إذا ما  السلطة  املطاف جزًء من قبضتها احلديدية على  ستفقد يف هناية 
االحتاد األورويب حول حرية اإلعالم واستقالل القضاء، تفضل أنقرة إطالق حوار نشط مع االحتاد 
األورويب، مثل إطالق احملادثات االقتصادية يف 14 كانون االول، اجليدة لالستثمار، بداًل من 
مفاوضات انضمام فعلية، حيث تكون املعايري غري مرنة. وباملثل فإن االحتاد األورويب الذي مييل 
بشكل متزايد إىل اليمي واليمي املتطرف ليس لديه الكثري من الرغبة لقبول انضمام النسخة 
األردوغانية من تركيا، ولكنه يرى انه من االفضل عدم قول هذا بصوت عال جدا.  وستبدي لنا 
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األيام القادمة إذا ما كان مترين النفاق املتبادل هذا جيداً لكال اجلانبي على املدى البعيد. وترزح 
السياسة اخلارجية الرتكية على حنو متزايد بي ضغوط  الطموحات واحلقائق املتباينة، بي جذور 

املاضي وخيارات السياسة اخلارجية الصعبة اليت يفرضها واقع الصراعات احلالية.
السابق  الرئيس  هنج  بتحدي  يستمر  أردوغان  الرئيس  فإن  الداخلية،  اجلبهة  على  أما 
مصطفى كمال أتاتورك الغريب يف جماالت التعليم، ومنط احلياة والثقافة، ودور الدين، يف حي ال 
ميكن التشكيك باهليكل العسكري واألمين احلديث – العضوية يف حلف الناتو، واملادة اخلامسة 
اليت تنص على توفري احلماية وتنفيذ الدرع الصاروخية الدفاعية، نظرا اىل أهنا مهمة جدا للبالد.

لقد تبىن أردوغان حلم العودة إىل العظمة العثمانية الغابرة ويؤسس من الناحية اجليوسياسة 
لرتكيا باعتبارها ”قوة يف الوسط،“ تتالعب بالعالقات مع الغرب وروسيا وآسيا الوسطى والشرق 
األوسط. غري أن هذا احللم يتعثر اآلن على احلقائق اجلديدة الصارخة لتنظيم الدولة االسالمية يف 
العراق والشام )مبا يف ذلك حتالف غريب يتوقع اآلن من تركيا توضيح تناقضها الواضح، وحتالف 
اسالمي تقوده السعودية اليت تسلب املبادرة من تركيا(، ونزاع مع روسيا، وظهور قاعدة قوة كردية 

يف العراق وسوريا ويف داخل تركيا ايضاً.
ومن املتوقع أن تركيا العام 2016، ستظل حليفا غري مريح للغرب، تتأرجح خلف مرساة 
حلف مشال االطلسي األمنية، ومرساة االحتاد األورويب االقتصادية، ومرساة امليول القومية وأحالم 
العظمة غري القابلة للتحقيق. ومن املمكن جدا أن يؤدي مزيد من التدهور يف سيادة القانون 
واألعمال العدائية املتفاقمة يف اجلنوب الشرقي الكردي، اىل ابعاد تركيا عن الغرب أكثر مما هي 

اآلن.

املصدر:

http://carnegieeurope.eu/2015/12/17/turkey-s-delusions-of-dominance/
in7d
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اجليش  قادة  بكبار  التقى  حي  للحكم  أوباما  باراك  الرئيس  تويل  من  أسبوع  ميض  مل 
الثاين  من كانون  العشرين  و  الثامن  يف  األمريكي  البحري  األسطول  قادة  و كبار  األمريكي 
عام 2009يف غرفة العمليات اخلاصة )The Tank(، و هي غرفة مؤمترات هليئة األركان 
املشرتكة الواقعة يف الطابق الثاين يف البنتاغون. و وصف مسؤول رفيع املستوى إن الرئيس اجلديد 
هو“شخص واثق من نفسه بشكل واضح و هادئ جدا و كذلك كان حريصاً بعدم حماولته يف 
التعامل مع احلاضرين بصفته القائد العام“. سار أوباما يف أحناء الغرفة مقدماً نفسه للحاضرين 
مجيعاً و شكر جهود القوات املسلحة األمريكية وتضحياهتا جبميع تشكيالهتا، و من مث جلس 
إلجراء مناقشة مفتوحة بشأن التحديات يف العامل ، منطقة تلو األخرى ، و أزمة تلو األخرى. و 
قال املسؤول أيضا إن أوباما كان ”رجال ُملّماً بكل األمور“ ، إذ كان مطلعا على كافة القضايا 
، و األهم من ذلك و الذي فاجئ الضباط الذين كانوا حذرين بالتعامل مع هذا الشاب عدمي 

اخلربة من احلزب الدميقراطي ، إنه كان يتمتع بقدر كبري من الواقعية.
خالل النقاش أشار أوباما انه مل يكن ذلك النوع من الرجال الذي يقود سيارته يف الشارع 
متمنياً أن يتمكن من ركن سيارته أينما يشاء، و أنه فيما لو رأى موقفاً لسيارته يتطلب املراوغة 
يف الوقوف فيه فانه سيحاول ركن سيارته فيه. كان القصد من كالم أوباما واضحاً : بأنه قد 
استلم منصبه املليء باألمور الصعبة ليتعامل معها  ) حرَبي غري مرغوب هبما و حلفاء مرتددين 
و أعظم ركود اقتصادي منذ عقود( ولكنه سيجد وسيلة للتعامل مع العامل كما هو عليه اآلن .

و بعد سبع سنوات من احلكم ، رأى العديد من الضباط و املسؤولي يف وزارة الدفاع و 
بعض املسؤولي الذين كانوا معجبي جدا بأوباما يف بداية األمر إن أسلوبه يف احلكم كان خمتلفا، 
فقد أثنوا على إجنازاته التارخيية املتمثلة يف االتفاق النووي اإليراين و تطبيع العالقات مع كوبا و 
الشراكة االقتصادية اإلسرتاتيجية عرب احمليط اهلادئ و منع هجوم إرهايب جديد على  األراضي 

سياسة أوباما ، الرئيس و ممارسته للسلطة
فريد كابالن *

* فريد كابالن، كاتب وصحفي يف جملة ”سليت“ مؤلف كتاب “ املتمردون: ديفيد برتايوس وخطة تغيري طريقة 
احلرب األمريكية.“
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األمريكية حىت اآلن و هم يقرون بأنه كثريا ما حاول أن يتخذ القرار األفضل من بي اخليارات 
السيئة املتاحة. و يرون أيضا أنه كثريا ما تفادى اختاذ أي إجراء  حتّسن الظروف و بتعبريه اخلاص 

، انتظار أفضل موقف ليكون متاحا.
إن هترب أوباما من القرارات الصعبة و حساسيته جتاه العمليات العسكرية اليت من املمكن 
أن تؤدي إىل خسائر يف أرواح األمريكيي أو أن تسبب تصعيدا، يعدان السبب الرئيس النتقاد 
سياسته اخلارجية. و كثريا ما تكون أقواله و أفعاله غري متطابقة. إذ قال أحد الضباط املتقاعدين 
برتبة أربع جنوم إن أسلوب أوباما قد أصبح “ منطاً واحدًا“ مضيفاً انه ”يصدر حتذيرات صارمة 

و من مث ال يتخذ أي إجراء ، و هو أمر يلحق الضرر مبصداقية أمريكا“.
هل هذه االهتامات صحيحة ؟ و فيما لو اتضح أهنا حتمل شيئاً من الصحة ، فإىل أي 
مدى ممكن ان حنّمل أوباما تبعات تلك األخطاء؟ ، و إىل أي مدى ممكن أن ننسبها إىل صعوبة 
تلك املشاكل اليت واجهها؟ إذا كان هناك رئيس آخر فهل كان سيتعامل مع حتديات هذا العقد 

بصورة أفضل؟ و إذ كان األمر كذلك ؟ فكيف؟
تستند هذه الدراسة على وجه اخلصوص على حمادثات خبصوص األزمات و القرارات 
الرئيسة   واليت أجريتها مع العشرات من الضباط عرب مدة رئاسة أوباما و كذلك أجريت لقاءات 
مع عشرين مسؤواًل من متوسطي الرتب إىل الرتب الرفيعة )على ضوء ما ميلكون من معلومات 

عن املاضي و احلاضر(الذين أجريت معهم مقابالت خصيصا هلذا املقال.

الدرس اللييب
يف كانون األول من عام 2009 ، سافر أوباما إىل أوسلو الستالم جائزة نوبل للسالم، 
وعلى اقل تقدير تعد سابقة ألواهنا ، إذ استخدم خطاب قبول اجلائزة لتوضيح مبادئ سياسته 
اخلارجية اليت يأمل يف إتباعها ومنها ختفيف حدة التوتر بي الواقعية و املثالية بأسلوب منمق . 
كان خطابه جريئاً بالنسبًة لشخص فاز جبائزة نوبل للسالم.  ”بالقول ان استخدام القوة قد 
يكون أمراً ضروريا يف بعض األحيان هو ليس شيئا يدعو للسخرية و االستخفاف“ ، مضيفا 
”انه إدراك للتاريخ ، و هو عدم كمالية اإلنسان ، و حمدودية العقل“ .على األمم ان تلتزم 
باملعايري اليت تنظم استعمال القوة“  و ان السالم الدائم و القوي جيب ان يكون على أساس 
احلقوق األساسية للفرد و احلفاظ على كرامته. ان ”أمريكا ال تستطيع ان تتصرف لوحدها“ 
سوى املسائل احليوية اليت ختص املصلحة الوطنية و ان الشعارات الرنانة بشأن حقوق اإلنسان 



219

مقاالت مرتمجة

الراهن السيئ. و يرى أوباما أنه من الالزم أن يكون هنالك تعامل مع األنظمة  تدمي الوضع 
االستبدادية اليت نأمل بتغيريها ، و ان هذا التغيري ممكن ان حنصل عليه بفتح آفاق جديدة أمام 

هذه األنظمة.
قال بنيامن رودس ، نائب مستشار األمن القومي ألوباما ”حينما يسألين الناس بتلخيص 
سياسة أوباما اخلارجية ، فاين أقول هلم بان يلقوا نظرة عميقة لذلك اخلطاب“ ، يف حي وصف 
مسؤول سابق يف البيت األبيض ذلك “ أهنا منهج لكيفية تعامل أوباما مع املشاكل إهنا ”إطار 
لكيفية تفكريه بشأن القوة األمريكية“ و سواء أتبع ذلك اإلطار أم ال ، فانه سيكون على وفق 

املعايري اخلاصة به و تدبري لرئاسته.
يف  احلروب  خاصة  و  بالتحديات  مليئة  أوباما كانت  حكم  من  األوىل  السنوات  إن 
املشاكل  من  سلسلة  ظهرت  بوش.  إدارة  عهد  يف  أمريكا  خاضتها  اليت  العراق  و  أفغانستان 
اجلديدة يف أوائل عام 2009 منها اندالع االحتجاجات احمللية ضد القيادات االستبدادية يف 
خمتلف أحناء الشرق األوسط. مما تسبب بسقوط نظام بن علي يف تونس يف أيار، و تبعه نظام 
مبارك يف مصر يف أوائل شباط ،و حبلول أواخر شباط، كان الثوار املعارضون للديكتاتور اللييب 
معمر القذايف قد سيطروا على مدن ليبية عدة مثل بنغازي، و بدت ان أيام الدكتاتور أصبحت 

معدودة. ولكن موجة احلرب قد انعكست، بتحرك قوات القذايف لسحق االنتفاضة.
اليت  و  أوباما  إدارة  فان   ، للخطر  املدنيي  من  اآلالف  عشرات  أرواح  تعرضت  فيما 
ساندت املتظاهرين قد واجهت خيارا صعبا. إذ التمس أعضاء جامعة الدول العربية و باإلمجاع 
تدخل الواليات املتحدة األمريكية. و كان أعضاء حلف الناتو حريصي بالتدخل لدعم الثوار 
املسلحي ، وكان قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  يف طور اإلعداد . يف اجتماع جمللس 
األمن القومي الذي أقيم ملناقشة األزمة، إذ دعت كل من  وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون، و 
سفرية الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة سوزان رايس، وبعض املوظفي أوباما يف جملس األمن 
القومي NSC إىل اختاذ إجراء جتاه تلك الشعوب. مشريين إىل الضرورات األخالقية واحتمالية 
وجود قوات متعددة اجلنسية . و لكن وفقا لعدد من احلاضرين يف االجتماع ، فان مسؤولي يف 
البنتاغون قد عارضوا تدخل الواليات املتحدة، مشريين إىل ان الواليات املتحدة األمريكية ليس 
لديها أي مصاحل حيوية يف ليبيا ، و إّن أي التزام جاد من شأنه توريط واشنطن  جتاه ليبيا و 

اليت قد تستمر لسنوات.
كان أمام الرئيس أوباما خيارين : ان يدخل احلرب كقائد للتحالف أو ال يدخلها. و 
لكن أوباما قد توصل خليار ثالث و الذي ظهر حينما فكر باألمر بصوٍت عاٍل. فقد صاغ 
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مسبقا املبادئ اليت حتدد مسار أي خيار قد ميضي به ، و هي إّن الواليات املتحدة لن تطأ 
األراضي الليبية ، و ان ال يكون هناك تدخل عسكري ما مل يكن له أساس قانوين و فرصة كبرية 
للنجاح.  و أخرياً، ان يتم تقسيم مناسب للعمل مع احللفاء ، إذ ان اجليش األمريكي قادر على 
توفري قدرات فريدة من نوعها )كدقة القصف و مشاركة املعلومات االستخباراتية(، ولكن حلفاء 
الواليات املتحدة، الذين لديهم مصلحة أكرب يف نتائج الصراع، سوف يتحملون العبء األكرب 

يف محاية املدنيي الليبيي واستعادة النظام بعد القتال.
يف مقابلة مع جملة نيويورك  ،أطلق مستشار أوباما )والذي مازال جمهول اهلوية( على النهج 
الذي يتبعه أوباما اسم ”القيادة من اخللف“ و هو مصطلح حيمل يف طياته الكثري من السخرية 
. و لكنه يف ذلك الوقت كان منطقيا و مناسبا لتوجهات أوباما يف مفهوم الدور الذي تلعبه 
الواليات املتحدة و استخدام حمدود للقوة ، و الفرق بي املصاحل و املصاحل احليوية ، و كذلك 

ضرورة مواءمة أدوات السلطة مع شدة تلك املصاحل.
اجلوية  الضربات  بي  املزج  فان  ناجحة.  العسكرية  العملية  من  األوىل  املرحلة  كانت 
األراضي  على  الثوار  وحركات  للناتو،  اجلوي  والدعم  االستخباراتية،   واملعلومات  األمريكية 
الليبية أدت يف هناية األمر إىل هزمية قوات القذايف وقتل الزعيم اللييب )على الرغم من أن هذا 
يتم تشكيل  إذ مل  فاشلة:  الثانية  املرحلة  باملقابل كانت  للحملة(. و  الصريح  مل يكن اهلدف 
حكومة جديدة شاملة، و حتولت خالفات الفصائل املتمردة إىل حرب أهلية، و مت اهنيار النظام 

االجتماعي يف البالد كما كان يف عهد القذايف.
كانت تكمن املشكلة يف أن حلفاء الناتو الذين وعدوا بقيادة مرحلة ما بعد سقوط نظام 
القذايف مل تنفذ.ويرجع ذلك جزئيا لتحول هذه املرحلة إىل وضع عنيف أكثر مما كان متوقعا. 
ان استعادة )أو باألحرى خلق( النظام قد يتطلب تدخال مسلحا يف ليبيا و اليت قد تؤدي إىل 
معارك قتالية خطرية، وهذه املهمة قد تكون اكرب من قدرة الدول األوروبية و الذين لديهم رغبة 

اقل بتحقيقها.
اعرتف أوباما بفشل خطته ، إذ أقر يف خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول 
عام 2015 “ يف حي إننا ساعدنا الليبيي يف وضع حد لنظام الطاغية،فقد كان باستطاعة 
حتالفنا و كان جيب عليه أن يفعل املزيد مللئ الفراغ الذي ترك بسقوط الطاغية“. كانت هذه 

التجربة درسا ألوباما للتعامل مع األزمة املماثلة يف سوريا.
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األحداث يف سوريا
مع تطور موجة الربيع العريب يف الشرق األوسط ، اندلعت أيضا مظاهرات يف دمشق ضد 
الرئيس السوري بشار األسد. أدى قمع األسد الثوار بقوة مفرطة يف بداية األمر عن مقتل مئات 
املتظاهرين ، مث تزايد عدد الضحايا إىل اآلالف من املتظاهرين. و بشكل تدرجيي، تزايدت قوة 
الثوار، األمر الذي دفع البالد يف الدخول حبرب أهلية. بعد تدخل الواليات املتحدة يف ليبيا يف 
ظل ظروف مماثلة، فإن السؤال الذي يطرح اآلن هو : هل ستحاول الواليات املتحدة التدخل 

يف حل مشكلة سوريا أيضا؟.
يف اجتماع جمللس األمن القومي ، بّي أوباما أوجه االختالف بي األوضاع يف ليبيا و 
ليبيا كانت على صحراء مفتوحة و الذي سّهل  سوريا ، مشريا إىل ان املعارك اليت جرت يف 
عملية االستهداف بدقة، لكن الوضع خمتلف يف سوريا ، بسبب اندالع احلرب يف مدن سورية 
نتج عنها تداخل املدنيي و الثوار و اجلنود. كما كان للثوار الليبيي فرصة اكرب لتشكيل حكومة 
الواليات  بتدخل  قوة خارجية  أي  الثوار يف سوريا،وعدم دعوة  يفتقده  الذي  األمر  متماسكة 
يف  الشيعية   – السنية  املواجهات  لتوايل  نتيجة  الصراع كان  سوريا،الن  يف  األمريكية  املتحدة 
املنطقة. فضاًل ّعما سبق ذكره فإن الواليات املتحدة األمريكية مل تكن هلا أي مصاحل على احملك 
يف الصراع السوري و أيضا عدم  قدرة أمريكا بالتحكم يف نتائج هذه احلرب أو الطريق اليت 

ستتجه إليها. و مل يعرتض أي من احلضور يف االجتماع على تلك النقاط.
وقفت اإلدارة األمريكية مع موسم انتفاضات الربيع العريب. فاخلطاب الذي ألقاه أوباما 
يف أيار كان محاسيا على غري العادة ، إذ وصف أوباما تلك الثورات أهنا ثورة الدميقراطية. حتدث 
أوباما على وجه اخلصوص عن األوضاع يف سوريا ، مشريا على ان األسد جيب ان يتوقف عن 
قتل شعبه و السماح ملراقيب حقوق اإلنسان بالدخول إىل البالد . يف آب ، انضم أوباما مع 
رؤساء كل من فرنسا  و أملانيا  و اململكة املتحدة بقرارهم يف تنحي األسد عن احلكم يف سوريا. 
و صرح أوباما ان رئيس سوريا ”على اجلانب اخلطأ من التاريخ“ و انه ”قد حان الوقت لألسد 
ان يتنحى جانبا“. وعلى العموم فقد بقي أوباما وفياً للفكرة اليت ذكرها يف خطابه يف حفل 
العديد على األجزاء  الكاملة يف حي ركز  باهتمامه للصورة  تتمثل  جائزة نوبل للسالم. واليت 

الصغرية.
الداخلية     أوباما  دائرة  العاملي يف  ان  أوباما على عاملي رئيسي: وهو  اعتمد خطاب 
)والقليل منهم من لديه املعرفة بسياسة الشرق األوسط( اعتقدوا ان نظام األسد كان على وشك 
االهنيار. و إهنم رأوا انه من األفضل وضع اإلدارة األمريكية ”على اجلانب الصحيح من التاريخ“ 
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ال سيما ان الدول احلليفة دعوا أوباما ”إلظهار القيادة“
مل يكن خطاب أوباما خاليا متاما ، إذ طلب أوباما من قادة اجليش و جهاز االستخبارات 
التوصل إىل خطط لتسريع )إهناء املشكلة السورية( . و يف صيف عام 2012 ، رسم مدير وكالة 
االستخبارات األمريكية, دايفيد برتايوس، خطة لتسليح جمموعة من الثوار السوريي املعتدلي . 
اخلطة اليت رسها برتايوس مع األمري السعودي بندر بن سلطان و عدد قليل من قادة األجهزة 
األمنية العرب، كانت تقتضي شحن األسلحة “ البنادق على وجه اخلصوص“ جلماعة صغرية 
منتقاة من املعارضة السورية. مل يقدم برتايوس وعودا كبرية ، فقد قال و بشكل صريح إّن هؤالء 
الثوار لن يتمكنوا من اإلطاحة باألسد على الفور، و ان اهلدف هو ”الضغط“ على األسد 
. إذ قال برتايوس للرئيس أوباما “ إذا أردت رحيل األسد ، فهذه خطة وكالة االستخبارات 
األمريكية للمساعدة“ . أيّد هذه اخلطة كل من كلينتون و وزير الدفاع ، ليون بانيتا، و هيئة 

األركان املشرتكة، و لكن الرئيس رفض هذه اخلطة .
مل يعارض أوباما فكرة اختاذ إجراء بشأن القضية السورية، إذ طلب من برتايوس و بانيتا 
أن يقدما اقرتاحات . ولكنه كان معارضا للقيام بشيء جملرد الفعل وان خطة برتايوس تقع ضمن 
هذا اإلطار. فقد طرح أوباما تساؤالت منها:من هم هؤالء الثوار؟ و هل بإمكان أمريكا ان متيز 
الصاحل من السيئ منهم؟. و أصر برتايوس على انه يستطيع التمييز بينهم و لكن أوباما مل يقتنع 
الثوار يشكلون هتديدا لنظام األسد، فهل  بذلك. كما تساءل أوباما فيما لو تبي ان هؤالء 
ستتدخل إيران )كما توقع أوباما( اليت تدعم و بقوة نظام األسد ، أم ستتخذ موقف املتفرج ؟

يف اجتماعات جملس األمن القومي ، كما يتذكر العديد من احلضور، أّقر برتايوس أن 
الثوار قد يستغرقون أعواما كثرية كي يشكلوا هتديدا خطريا على حكم األسد . يف الوقت احلايل 
فان خطة وكالة االستخبارات األمريكية قد تؤثر نفسيا على األسد و تعطي فرصة لواشنطن 
أوباما هبذا  البعيد. مل يعجب  املدى  للتأثري على  الوضع ، و هو أسلوب  لالستثمار يف هذا 
االقرتاح، إذ كان يبحث عن فرصة للنجاح على املدى القريب، و مل يرغب بان يستفيد من 
وكالة  من  أوباما  طلب  خطته،  على  برتايوس  يعمل  بينما  الطائفية.  على  مبنية  أهلية  حرب 
االستخبارات األمريكية بأن يقدموا تقريرا عن عدد املرات اليت جنحت فيها األسلحة األمريكية 
يف مساعدة ثوار إلسقاط حكوماهتم االستبدادية. كان اجلواب: قّلما ساعدت األسلحة الثوار 

. و هو ما أدى إىل إغالق هذه القضية.
على الرغم من قراره بعدم تدخله يف سوريا قد استند على املنطق و التاريخ، فان أوباما 
قد تسبب بظهور املوجات األوىل من السخط على سياسته اخلارجية. فهو ال يرغب باستخدام 
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القوة، و دائما جيد احلجج لذلك ، و انه يتحدث بشكل جريء و لكنه ال يعمل به، و هو 
األمر الذي جعل من مجيع قراراته خاوية.

و الحقاً، حي استوىل تنظيم داعش اإلرهايب على مساحات كبرية من العراق و سوريا، 
فقد زعم منتقدو أوباما انه فيما لو وافق على خطة برتايوس فإن داعش مل تكن ستتمكن من 
ان جتد موطأ قدم هلا على تلك األراضي. هذه املزاعم تبدو بعيدة عن الواقع، على الرغم من 
ان عدداً قلياًل من مستشاري أوباما املقربي قد اعرتفوا الحقا انه كان جيدر إعطاء فرصة خلطة 
برتايوس. و على أي حال، فقد وافق أوباما على خطة مماثلة بعد عامي. و مع ذلك فإن توقعات 
أوباما قد أصبحت حقيقة، عندما بدأ الثوار املدعومي من قبل أمريكا باالنتصار على أرض 
املعركة و تضييق اخلناق على األسد ، ضاعف اإليرانيون دعمهم لألسد و أرسلوا مقاتلي فيلق 
الثوار. و قام الرئيس الروسي، فالدميري بوتي، بإرسال الدبابات و الطائرات و  القدس حملاربة 
الصواريخ لدعم اجليش السوري و ذلك خوفا من ان تفقد موسكو مركزها الرئيس خارج االحتاد 

السوفييت السابق.

جتاوز اخلطوط احلمراء ، و اإلحراج
واجهت سياسة أوباما اخلارجية أكثر حتدياهتا الوحشية يف سوريا. إذ بدت أساليب أوباما 

املتمثلة ب�“الكلمات و املنطق و األسئلة املستمرة و حل املشاكل املتسلسلة“ غري فعالة.
أشهر  مثانية  غضون  يف  مرات  األقل مخس  على  اإلدارة  يف  املسؤولون  أو  أوباما  حذر 
الكيميائية  من استخدام األسد األسلحة  بي آب عام 2012 و نيسان عام 2013 علنياً 
ضد الثوار و املتظاهرين و ان ذلك سي�َُعد ”جتاوزا للخط األمحر“ . إذ صرّح أوباما يف إحدى 
السياقات ”ان ذلك سيغري املوقف من وجهة نظرنا“ و يف سياق آخر ”انه سيكون هنالك 
عواقب وخيمة“ ، كما أضاف  ان ذلك سيكون ”تصرفا غري مسموح به إطالقا“ و ان األسد 
“ سيتم حماسبته“ . و باملقابل مل يأمر أوباما برسم خطة عما جيب القيام به فيما لو جتاوز األسد 

احلدود، و ذلك حسب تصريح مسؤولي و مساعدين مقربي للرئيس.
يف 21 من شهر آب عام 2013، سقطت قذائف صاروخية حتتوي على غاز السارين 
يف املناطق اخلاضعة لسيطرة الثوار يف ريف دمشق، مما أسفر عن مقتل حنو 1500 شخص. 
اآلن و قد اجتاز اخلط األمحر، قرر أوباما بالرد السريع . إذ وضع خططاً عديدة للهجوم ، 
ومعظمها مصممة ليس لتدمري خمازن األسلحة الكيميائية )إذ ان هذه االنفجارات قد تنشر الغاز 
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على مسافات بعيدة( بل لتدمري الذخائر و املعدات اليت تساعد يف عملية إطالقها يف املعركة. مل 
يكن نظام األسد اهلدف الصريح يف أي من هذه اخلطط، ولكن يعتقد أو يأمل بعض املساعدين 

يف البيت األبيض، أن قوة األسد قد تتضاءل و ذلك كأثر جانيب.
بدا أوباما جاداً يف شن تلك الغارات، إذ صدرت تعليمات ملساعديه باالتصال بالقانونيي 
و الصحفيي للتأكد من أهنم قد اطلعوا على تقارير املخابرات غري السرية و اليت أصدرها البيت 
األبيض مؤخرا اليت تؤكد ان األسد كان وراء اهلجمات الكيميائية . كان من غري املرجح دعم 
األمم املتحدة لقرار استخدام القوة يف سوريا، إذ ان روسيا ورمبا الصي قد تستخدمان حق الفيتو 
مبنعه. لذلك اجته أوباما حنو الدول العربية و منظمة حلف مشال األطلسي لطلب مشاركتهم يف 
هذه اهلجمات أو على األقل املوافقة عليها، و لكنه مل حيصل عليها، إال من فرنسا و اململكة 
املتحدة. ولكن ديفيد كامريون رئيس الوزراء الربيطاين ، طلب إذن الربملان للحصول على سلطة 

استخدام القوة و الذي فشل يف ذلك إذ مل مير الطلب يف الربملان.
يف احلادي و الثالثي من آب، اجتمع جملس  األمن القومي ألكثر من ساعتي ، و 
توصلوا إىل ان قرار اململكة املتحدة باالنسحاب و الذي يعد مؤسفا ، جيب أاّل يؤثر على قرار 
الرئيس و أن عليه أن ميضي قدما يف شن الغارات اجلوية . كما نصحه فريق من احملامي بأّن 
انتهاء االجتماع ، ذهب أوباما ليتمشى يف حديقة  القانونية للقيام بذلك. بعد  لديه السلطة 
البيت األبيض اخللفية مصطحباً معه رئيس األركان ، دينيس ماكدونو، و عندما عاد إىل غرفة 

العمليات، قرر السماح للكونغرس األمريكي بالتصويت على هذا األمر.
 فوجئ )و بطريقة غري جيدة( كل من املسؤولي و مساعدي الرئيس هبذا القرار، لكن 
أوضح أوباما أنه حباجة إىل بعض الدعم من املؤسسة هلذه اخلطوة احلاسة واحملفوفة باملخاطر. 
فان محلة القصف قد يرافقها قتل بعض املدنيي يف األماكن القريبة ، أو ال تشكل أي تأثري على 
نظام األسد ، و ماذا لو ضاعف األسد هجماته سواء كانت كيميائية أو غريها . وانه فيما إذا 
جاهبت أمريكا ذلك بقصف جوي فان ذلك سيورطها يف حرب أهلية ، و إذا مل تتصرف أمريكا 
فإن ذلك يكون أسوأ بكثري ، إذ ستبدو واشنطن ضعيفة و يظهر األسد كجهة أقوى. و ينظر 
بعض الضباط يف البيت األبيض ان اقرتاح شن اهلجمات اجلوية لن يتكرر مرة أخرى ، بينما 
رأى املسؤولون يف البنتاغون خالل اجتماعات جملس األمن القومي انه فيما إذا ذهب أوباما 
قدما يف شن اهلجمات )اليت يدعمها هؤالء املسؤولي( فان عليه ان يكون مستعدا للتصعيد 
الذي سيحصل الحقا. اعتقد أوباما ان قرار البنتاغون كان صائبا. مهما قرر أوباما فان فعله 
)أو عدمه( سيولد االنتقاد و الفرقة؛ فإن الفعل أو عدمه سيلقى دعما بسيطا و من غري املمكن 
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استدامته.
بالنسبة للكثري من احلاضرين حول طاولة االجتماع ، فان تلك األجزاء الصغرية من حجج 
أوباما قد بدت منطقية هلم و لكن الصورة األكرب هلذه القضية مل تبُد هلم منطقية على اإلطالق 
، فرمبا من اخلطأ ان ميضوا قدما بشن اهلجمات اجلوية يف سوريا و لكن مل يكن على أوباما 
ان يرسم تلك اخلطوط احلمراء، و مل يكن من الضروري أن يصرح للصحافة و الدبلوماسيي 
األسباب املنطقية لشن تلك الغارات ،  و مل يكن من الضروري ان يطلب من وزير اخلارجية ، 
جون كريي، ان حيضر قضية قانونية ضد هذه التفجريات يف سوريا ) وذلك يف خطاب قوي قبل 
ساعات من تغيري رأيه( . و بعد اختاذ قراره اجلديد مل يكن من الضروري أبدا ان يلقي خطابه 
يف وقت يكون فيه أعلى نسبة مشاهدة على التلفاز مشريا إىل خيانة األسد العظمى، و ذكر 
أيضا خماوف األمن القومي ، و بّي ان لديه السلطة القانونية بشن هذه الغارات اجلوية ، و من 

مث أعلن انه سيرتك القرار للكونغرس.
حتدث أوباما جبرأة أكرب مقارنة بأعماله، مما خلق فجوة ال داٍع هلا بي أقواله و أفعاله

صرح أحد املسؤولي يف جملس األمن القومي و الذي كان سعيدا بعدم حدوث الغارات 
يستطيعون  أهنم ال  املنطقة  الكثري يف  اعتقد  إذ   ، النسحابنا“  مثناً  دفعنا  ”إننا  قال  و  اجلوية 
االعتماد على أوباما بتنفيذ كالمه بشن الغارات. و قال مسؤول بارز سابق يف البيت األبيض “ 
عندما يصف أشخاص مهمي أوباما بأنه شخص مرتدد و غري جدير بالثقة ، فإهنم يقصدون 

موقفه جتاه سوريا“
حاول البيت األبيض الضغط على الكونغرس للموافقة على القرار الذي جييز استخدام 
القوة يف سوريا، لكنه من الواضح إن هذه احملاوالت مل تفلح، و ذلك الن معظم اجلمهوريي مل 
يرغبوا بأن يقدموا معروفاً ألوباما، وان العديد من الدميقراطيي كانوا قلقي من العمل العسكري. 
تدخلت روسيا إلنقاذ املوقف يف هناية األمر، فقد ُسئل جون كريي يف مؤمتر صحفي يف التاسع 
من أيلول هل بإمكانه جتنب الغارات اجلوية  يف سوريا ، و أجاهبم “ بالطبع انه بإمكان األسد 
تأخري “ و  الدويل بغضون أسبوع و بدون إي  للمجتمع  الكيميائية  ان يسلم مجيع أسلحته 
أضاف ”ولكنه ليس على وشك ان يفعل ذلك“. و لكن إجابة وزير اخلارجية الروسي، سريغي 
الفروف ، و اليت أثارت دهشة اجلميع ، ”بإمكان روسيا ان حتقق ذلك األمر“  و قد خضع 
األسد هلم بالفعل.  إذ  سّلم  األسد و حتت الضغط الروسي مجيع أسلحته الكيميائية ليتم 

تدمريها.
أعلن أوباما و مساعديه يف البيت األبيض أهنم حققوا النصر، مشريين إىل ان هذا احلل 
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الدبلوماسي كان فعااًل أكثر من الغارات اجلوية ، و ان هتديد أوباما بشن هذه الغارات هي 
اليت دفعت روسيا بالضغط على األسد. من املمكن ان يكون االدعاء األول صحيحا ، بعكس 
االدعاء اآلخر. فقد كان الكونغرس واثقا بأنه سيهزم قرار أوباما قبل تدخل الروس . من احملتمل 
ان بوتي مل يظن أبداً ان قرارات الكونغرس قد تقيد أوباما ، و انه سيجد طريقة ما لشن تلك 
الغارات. و لكن األمر األكثر صحة هو أن القادة الروس دائما بذلوا ما بوسعهم إلبعاد أسلحة 
الدمار الشامل )البيولوجية أو الكيماوية أو النووية ( من أيدي حلفائهم، ليس ألهنم يكرهون 
تلك األسلحة بل ألهنم يكرهون ان يفقدوا السيطرة . كان ملوسكو مصاحلها اخلاصة بتجريد 
األسد ) و الذي وصفوه باملدفع الضعيف( من هذه األسلحة املروعة . و مبا ان أزمة ) اخلط 
األمحر( قد أجربت أوباما على االهتمام باألسلحة الكيميائية و ليس على نظام األسد، فقد 
حافظ التدخل الروسي الدبلوماسي على احد أهم مصاحل روسيا احليوية و هي احلفاظ على 

موطأ قدم هلا يف الشرق األوسط.

أزمة داعش
يف  األمريكية  اإلدارة  ضعف  نقطة  مثل  الذي  األمحر(  للخط   ( الذريعة  الفشل  كان 
انتهاء  تنتِه بعد. فبعد اقل من سنة من  السياسة اخلارجية. و لكن االضطرابات يف سوريا مل 
تنظيم  من  مشتقة  نسخة  أوباما  يعدها  اليت  )و  داعش  اقتحم   ، الكيميائية  األسلحة  تسوية 
القاعدة اإلرهايب( املوصل وهي ثاين اكرب حمافظة يف العراق. هرب اجلنود العراقيون والذين دربتهم 
الواليات املتحدة األمريكية عند أول اشتباك مع داعش، األمر الذي سح للجهاديي املسلحي 

بالتوغل إىل الرمادي و الفلوجة، و لفرتة اقرتبوا بشكل خطري من حدود العاصمة بغداد.
ظهر اجلهاديون و متركزوا يف بداية األمر يف سوريا، و لكن كانت إسرتاتيجية أوباما يف 
التنظيم من خالل  ذاك  يؤثر على  قد  انه  منه  ظنا  العراق  تركزت يف  قد  داعش  القضاء على 
العراق، إذ ان للواليات املتحدة املوارد و القواعد اجلوية و شراكة من نوع ما مع احلكومة العراقية 
وهذه األمور كانت تفتقدها الواليات املتحدة يف سوريا، وهو األمر الذي أبقى أوباما قلقا من 
اخلوض حبرب أهلية يف سوريا. و حىت أيلول من عام 2014 ، أدرك أوباما انه من غري املمكن 
جتاهل سوريا ) فهي يف هناية املطاف املقر الرئيس لداعش وان احلدود السورية – العراقية سهلة 
االخرتاق(  و لكنه بقي ملتزما خبطته اليت أطلق عليها ضباطه يف البيت البيض إسرتاتيجية )العراق 
أوال(.  ان الضربات اجلوية األمريكية، و اليت كانت قد بدأت منذ مدة طويلة ضد تنظيم داعش 
اإلرهايب يف العراق، ستمتد إىل سوريا أيضا، ولكن فقط على املسارات اليت يستخدمها داعش 
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يف التنقل بي البلدين. و كما أعلن أوباما انه سيتم استحداث برنامٍج لتدريب الثوار السوريي 
املعتدلي يف القواعد األمريكية يف اململكة العربية السعودية، ولكنه أشار إىل ان الثوار لن يكونوا 
مستعدين ملقاتلة داعش لشهور عدة، وبشكل واضح ان سوريا بأفضل احلاالت ليست يف صلب 

االهتمام األمريكي.
و بعد أيام من تصريح أوباما ، احتلت داعش كوباين ، و هي بلدة معظم سكاهنا من 
األكراد و تقع على احلدود السورية – الرتكية. مل يكن هناك أي أمهية إسرتاتيجية لتلك املنطقة ، 
و لكن كانت هناك جمزرة على وشك ان حتدث فيها . و األكثر من ذلك أرسل داعش اآلالف 
من اجملاهدين إىل تلك املنطقة ، مشكلي هدف سهل جدا، و مل يستطع أوباما أو البنتاغون 
مقاومة ذلك ، فأمر بشن غارات جوية واسعة  النطاق و اليت أسفرت عن مقتل ما يقدر بألفي 

إىل ثالثة آالف من مقاتلي داعش.
قاتلوا بشكل  و  داعش،  لطرد  األكراد  املقاتلون  ، جتمَع  متوقع  و يف حدث آخر غري 
متقن، و من مث متكنوا من حترير كوباين . مل تتم معارضة أوباما بشن هجماته على داعش داخل 
سوريا، و مل جيد أوباما شريكاً مناسباً ليشن هجمات برية، و لكن وجده يف السوريي األكراد، 
و استمر القصف األمريكي يف سوريا مع اهلجمات الربية الكردية جنبا إىل جنب. و بدأت 
وكالة االستخبارات املركزية مبساعدة جمموعة من الثوار يف جنوب سوريا بشكل سري و اليت كان 

هدفها الرئيس اإلطاحة بنظام األسد.
و مرة أخرى ، عارض أوباما فكرة برتايوس بتسليح بعض الثوار، مل يكن سبب املعارضة 
ضد فكرة تسليح هؤالء الثوار بل مل يَر كيفية جناح الثوار أو تلك اخلطة بالذات . ان خطته 
اجلديدة بدت مناسبة أكثر، و يرجع ذلك جزئيا إىل تعاون اجليش األمريكي مع وكالة املخابرات 
املركزية جبمع الكثري من املعلومات االستخباراتية و مت نشر قوات موثوق هبا خالل العام املاضي. 
) ان برنامج البنتاغون و الذي كلف مخسمائة مليون دوالر لتدريب جمموعة صغرية من الثوار 
وتسليحها يف مشال سوريا حملاربة داعش أثبت فشله، إذ تبي ان الثوار كانوا مهتمي أكثر مبحاربة 
جيش األسد بداًل من تنظيم داعش، و ان نقلهم من أرض املعركة إىل اململكة العربية السعودية 
لتدريبهم قام بتشويشهم فقط. و فور عودة الثوار الذين مت تدريبهم إىل سوريا ، قُِتل معظمهم 

على أيدي الثوار املتشددين.
بعد االطالع على التفاصيل الصغرية ، و خطوة تكتيكية تلو األخرى ، فقد تبي ان خطة 
أوباما حترز تقدما . ولكن استمرار تدفق املقاتلي األجانب إىل املنطقة فان داعش بالكاد تزحزح 
عن مواقعه،و على الرغم من ان جيش األسد بدا انه تعرض للخطر ، إال انه مازال يعد جيشا 



228

حصاد البيان

كبريا ) إذ يضم حوايل 125.000 جندياً( و استعاد معظم قوته حي أرسلت روسيا الدبابات 
و الطائرات احلربية يف أيلول عام 2015. أثارت حتركات روسيا غضب الكثري من منتقدي 
أوباما على حتركات  يرد  السوفيتية. مل  إحياء اإلمرباطورية  بوتي حياول  ان  الذين رأوا  أوباما،  
روسيا، وكان حكيما يف ذلك، ففي اجتماع جمللس األمن القومي ، ووفقا لضباط حضروا ذلك 
االجتماع ، حّذر أوباما من النظر إىل التدخل الروسي من خالل منظار احلرب الباردة. أضاف 
إننا لسنا يف حالة حرب مع روسيا بشأن سوريا، ان مصلحة بوتي احليوية ترتبط بشكل كبري مع 
سياسته الداخلية اخلاصة، و ردة فعل أمريكية ضعيفة ستصب يف مصلحة بوتي . و يف النهاية 

فان أوباما يشك بان احلملة العسكرية الروسية لن يكون هلا تأثري كبري يف املعركة.
األكراد  ان  العسكري.  ملوقفه  احملببة  اخليارات  يتقبل  زال  ما  أوباما  فان   ، ذلك  مع  و 
السوريي قد حققوا الكثري من االنتصارات )و الذين احتاجوا إىل احلماية من تركيا ، اليت كانت 
تشن غارات جوية عليهم ، حينما ادعوا أهنم حياربون داعش( . و هلذا وافق أوباما على إرسال 
املزيد من الذخرية لألكراد و نشر القوات اخلاصة األمريكية لالنضمام إليهم بشن اهلجمات على 
معاقل داعش، فضاًل عن املهمات السرية اليت أسفرت عن مقتل ستة أشخاص قبل ان يصرح 

أوباما بتلك اهلجمات علناً.
لدى أوباما عقل قانوين متقد ، الذي خدمه و خدم بالده بشكل جيد حي أزاح الثغرات 
ملواقفه:  تفسري منطقي  إجياد  أيضا من  باملخاوف. و مكنه  لسياسة حمفوفة  املزيفة  يف احلجج 
على سبيل املثال، إجراء مدامهات مشرتكة تندرج يف فئة ”املشورة واملساعدة“، وليس ”قوات 
على األرض“.و أيضا قدم ضمانات أكيدة بأنه لن يدفع هذه القوات الربية يف خوض قتال 
بشكل مباشر على األرض، متجاهال انه قد وضع احلجر األساس ، و جعله أمرا منطقيا للرئيس 
الذي سيأيت من بعده يف البيت األبيض ان يصعد القتال، إذا شاء) أو شاءت( . ) و يف حالة 
مشاهبة ، يف سياق مماثل ، عندما عارض وبشدة الرئيس جون كينيدي ضغوطات هيئة األركان 
املشرتكة بنشر ”القوات املقاتلة“ يف فيتنام ، لكنه زاد من أعداد و نطاق ) املستشارين( هناك، 
األمر الذي أدى إىل اعتقاد الرئيس ليندون جونسون انه يسري على خطى سلفه حينما أرسل 

)500.000( جندي أمريكي للقتال يف فيتنام.

البحث عن النظام
ان اإلسرتاتيجية املتماسكة هي األمر الذي كان مفقودا يف سياسة أوباما يف سوريا يف 
مجيع مراحلها. و ان هدفيه الرئيسي مها؛ )هزمية داعش و الضغط على األسد لرتك السلطة( ، 
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و اللذين حلٍد ما يعدان متناقضي . فان استمرارية حكم األسد قد جذب مقاتلي أجانب سنة 
لالنضمام لداعش. و لكن يف املدى القصري  فان جيش األسد فيما إذا وجه بطريقة جيدة، من 
املمكن ان يكون قوة مضادة لتنظيم داعش . فضاًل عن ان إيران، و اليت أرسلت مقاتلي من 
فيلق القدس حلماية نظام األسد. و هو األمر الذي قّيد أوباما من تشكيل حتالف علين مع إيران 
أو األسد ألنه كان حيتاج إىل حليف سين كمصر ، و تركيا، و دول اخلليج ، و لذلك لسحب 
الشرعية و هزمية املتطرفي السنة يف داعش، و فيما لو حتالف أوباما مع إيران الشيعية أو عميلها 

) األسد( فان تلك الدول قد تنسحب من التحالف معه.
هنا يكمن جوهر املشكلة ، ليس فقط يف إسرتاتيجية أوباما للقضاء على تنظيم داعش 
اإلرهايب و لكن حماولة إي رئيس جديد بعد أوباما يف إتباع تلك اإلسرتاتيجية. فإذا قامت مجيع 
البلدان يف املنطقة و اليت ختشى تنظيم داعش باالنضمام إىل القوات اليت حتارب داعش ، فان 
داعش سينهار يف وقت قصري. و لكن تلك البلدان هلا خماوف اكرب من حلفائها احملتملي ) فعلى 
سبيل املثال تركيا ختشى من األكراد و اململكة العربية السعودية ختشى من إيران( و ان تشكيل 

حتالف فّعال كان أمرا أشبه باملستحيل، و هو ما استغله قادة تنظيم داعش بشكل ذكي.
كما أكد العديد من منتقدي أوباما ان إسرتاتيجية إقليمية متماسكة ضرورية حلل هذه 
املشكلة ، و ليس جمرد سلسلة من االستجابات اجلزئية لالزمات. و لكن ما هذه اإلسرتاتيجية 
احملتملي  األطراف  جذبت  اليت  احلوافز  ما  و  اإلسرتاتيجية؟  هذه  سيطبق  من  و  اإلقليمية؟ 
للتحالف متجاهلي مصاحلهم الفردية لتحقيق اهلدف األكرب؟) يف تشرين األول ، ختلى أوباما 
عن خماوفه و دعا إيران و روسيا يف مؤمتر يف فينا ملناقشة احلل السياسي ألزمة سوريا و احتمالية 
تشكيل قوة مشرتكة حملاربة تنظيم داعش . كانت آفاق تلك املناقشات قامتة، إىل حي مساء 
ذلك املؤمتر، إذ شنت داعش اهلجمات اإلرهابية يف باريس. على الرغم من أن اخلالفات ال تزال 
كثرية لكن تبعات هذه اهلجمات فتحت قناة لتسوية هذه اخلالفات، و قد أدرك أوباما و من 
معه ان جتاوز الصراع الطائفي بدال من استيعابه  وتشكيل التحالفات مع املنافسي للقضاء على 

التهديدات املشرتكة هو الطريق الوحيد حنو االنتقال بشكل سلمي (.
    إن هذه التعقيدات هي أعراض لظاهرة اكرب وهي السبب بظهور موجات العنف يف 
مجيع أحناء الشرق األوسط: هذه الظاهرة هي اهنيار النظام االستعماري املفروض يف هناية احلرب 
العاملية األوىل. ان هذا النظام، الذي رسم حدودا ومهية،يهدف إىل تقسيم اهلويات القبلية أو 
قمعها و اليت كان من املمكن ان تنتهي بعد احلرب العاملية الثانية )جنبا إىل جنب مع املستعمرات 
الربيطانية والفرنسية( و لكن احلرب الباردة مجدت تلك التقسيمات بشكل مؤقت .حينما اهنار 



230

حصاد البيان

االحتاد السوفييت ، اهنارت معه احلرب الباردة  و كذلك نظام األمن الدويل الذي مت إنشاؤه بسبب 
تلك احلرب و الذي استمر ملا يقارب نصف قرن. و تال هذا االهنيار تشتت يف القوة الدولية و 
كذلك حتطم الكتل القوية، و استمر اهنيار احلدود والسلطات يف منطقة الشرق األوسط �� األمر 
الذي أدى إىل تفاقم هذه العملية هو غزو جورج بوش للعراق عام 2003 ، و الذي اخل موازين 
القوة بي الدول و الطوائف و القبائل و اليت أبقت على الِسلم اهلش بي الشيعة والسنة، ليس 

فقط يف العراق بل يف مجيع أحناء املنطقة، بينما عّمت موجات االضطراب يف املنطقة.
جندي   )10.000( ال�  إلبقاء  طريقة  وجد  لو  فيما  أوباما  منتقدي  من  بعض  يدعي 
أمريكي يف العراق عام 2011  بدال من االنسحاب الكامل ، فان جتدد العنف الطائفي و 
ظهور داعش كقوة مللئ الفراغ يف السلطة مل يكن سيحدث أبدا. و لكن هذه الفرضية مستبعدة 
للغاية ، بالنظر إىل انه يف عهد سابق فقد استخدم ما يقارب ال� )170.000( ألف جندي 
إجراءات استثنائية ملنع مٍد  طائفي مماثل، وحىت يف ذلك احلي كانت قادرة فقط على القيام 

بذلك بشكل مؤقت.
  )SOFA( مل يكن ألوباما أي خيار فيما خيص هذا املوضوع ، إذ ان اتفاقية وضع اجلنود
واليت وقعها جورج بوش عام 2008 و اليت تنص على ان  ”مجيع القوات األمريكية جيب ان 
تنسحب من األراضي العراقية يف موعد أقصاه 31 كانون األول عام 2011( . و يف الواقع فان 
أوباما كان يرغب بإبقاء )5.000( جندي ملدة طويلة يف العراق و إرسال مبعوثي أمريكيي إىل 
بغداد للتباحث بإمكانية متديد االتفاق، و لكن التنقيحات على هذه االتفاقية و اليت تتضمن 
متتع القوات األمريكية باحلصانة من القانون العراقي تطلبت موافقة الربملان العراقي، و مل يكن 
هناك أي كتلة يف الربملان ستصوت لصاحل بقاء األمريكان ما عدا األكراد. )لقد متكن أوباما من 
إرسال قوات عسكرية إىل العراق فقط ألن اتفاقية ))SOFA قد انتهت بعد ثالث سنوات(.

و بالنسبة ألفغانستان  ، احلرب األخرى اليت وعد أوباما و حاول ان ينهيها، فما زالت 
مسَتِعرة. يف شهر تشرين األول عام 2015 ، أعلن أوباما و معاكسا لسياسته السابقة ،اليت 
هتدف إىل سحب مجيع القوات األمريكية من أفغانستان قبل انتهاء فرتته يف احلكم، انه سيبقي 
عمليات  وإلجراء  وجتهيزها  األفغانية  القوات  تدريب  ملواصلة  هنالك  جنديا   )5.500( حنو 

عسكرية للقضاء على اإلرهاب.
صرح أوباما عن هذا التغيري بعد وقت قصري من استيالء مقاتلي طالبان على مدينة قندوز 
الشمالية لكن وفقا ملسؤول كبري يف مكافحة اإلرهاب فان أوباما قد أعلن عن هذا التغيري قبل 
أشهر. قد طلب الرئيس األفغاين اجلديد، أشرف غاين ، من أوباما بعدم سحب مجيع القوات 
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األمريكية ، إذ وّقع على اتفاق أمين ثنائي و الذي منح القوات األمريكية احلماية القانونية ) 
األمر الذي رفض الرئيس السابق، حامد كرزاي، ان يأخذه بعي االعتبار( و وعد بإصالحات 
شاملة و القضاء على الفساد. و يف الوقت نفسه، ال زالت اجلماعات اإلرهابية تتزايد باستمرار 
على احلدود مع باكستان. مل يعارض احد يف جملس األمن القومي على إبقاء قوة  مكافحة 
بناًء  و  أفغانستان.  قائمة يف  قواعد عسكرية  إذ عرض هلم غاين ثالث  املنطقة،  اإلرهاب يف 
عليه فقد أقام رئيس هيئة األركان املشرتكة آنذاك، اجلنرال مارتن دميبسي، دراسة مشرتكة بي 
الوكاالت توصل من خالهلا إىل ان املهمة ستحتاج دعم )5.500( جندي، و هكذا مت اختاذ 
القرار.         إّن استعادة اجلنود األفغان ملدينة قندوز و بشكل سريع هو احلدث الذي منع من 

صدور االعرتاضات السياسية.
الراكدة يف  القتال  انه يرغب باالبتعاد عن ساحات  البداية ،  مأساة أوباما تكمن منذ 
احمليط  آسيا- و  مناطق  اهتمامه يف  ان يكرس  أراد  و  احمليطة هبا،  املناطق  و  األوسط  الشرق 
اهلادئ بسبب إمكانية منوها الديناميكي ، و التجارة و كما هي احلال يف ) الصي(  اليت متتلك 
قوة توسعية حباجة إىل ان يتم اجتذاهبا حنو االقتصاد العاملي و حباجة أيضا إىل احتواء عسكري 
فوري. و قد أطلق على هذا االهتمام بآسيا ب� ) احملور ( أو )إعادة التوازن( و لكن أوباما أدرك 
أمهيتها و ناقشها يف فرتة تعود إىل أيام محلته االنتخابية عام 2008. لقد فهم أوباما ، و ال 
يزال، ان االهتمامات املستقبلية للواليات املتحدة األمريكية تكمن يف مناطق آسيا – و احمليط 

اهلادئ ، و لكن أزمات العامل القدمي اليت ال تنتهي وتسحبه باستمرار إىل الوراء.

مصاحل حمدودة، خماطر حمدودة
املرة  املنطقة بسبب داعش، ظهرت أزمة جديدة ، و هذه  الوضع سوءاً يف  ازداد  فيما 
املتمثلة حبزمة  و  يانوكوفيتش،  ،فيكتور  األوكراين  للرئيس  بوتي رشوة  قدم  ان  بعد  أوكرانيا.  يف 
مساعدات و ذلك ملنعه من التوقيع على اتفاقية مع االحتاد األورويب األمر الذي أدى إىل اندالع 
احتجاجات شعبية يف كييف. وعندما حاول يانوكوفيتش قمع هذه االحتجاجات، أخذت هذه 
االحتجاجات بالتزايد األمر الذي اجربه يف هناية األمر على اهلروب. و تدخل بوتي بإرسال 

قوات روسية لالستيالء على شبه جزيرة القرم ودعم التمرد االنفصايل يف شرق أوكرانيا.
يف اجتماعات جملس األمن القومي الذي عقد الختاذ قرار بشأن كيفية الرد على اخلطوة 
تعزيز  و  واستنكارها،  أوكرانيا  الروسية يف  اخلطوة  أوباما و بسرعة على شجب  وافق  الروسية، 
املناورات العسكرية األمريكية يف مناطق أعضاء حلف الناتو ألوروبا الشرقية و املناطق احمليطة هبا 
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)خصوصاً دول البلطيق(، وسلسلة من العقوبات االقتصادية على روسيا.
اجليش  بتزويد  ذلك  من  أكثر  إجراءات  يتخذوا  ان  أرادوا  البنتاغون  يف  الضباط  بعض 
األوكراين ب� ”أسلحة دفاعية قاتلة“ و خاصة الصواريخ املضادة للدبابات )TOW( . و وفقا 
للمسؤولي يف جملس األمن القومي، فقد أّيد و بشدة نائب الرئيس، جو بايدن، هذا االقرتاح 
التزام أخالقي ملساعدة األوكرانيي يف الدفاع عن  قائاًل ”ان على الواليات املتحدة األمريكية 
أنفسهم، مضيفاً إّن هناك مصلحة إسرتاتيجية متمثلة بإجبار بوتي على دفع الثمن الستيالئه 
على األرض و منعه من ان يتعدى أكثر من ذلك. )و مع ذلك مل يوافق احد يف اجتماع جملس 
األمن القومي على تزويد األوكرانيي بأسلحة هجومية أو على نشر قوات أمريكية يف أوكرانيا(.

يف هناية األمر ، وافق أوباما على مساعدة األوكرانيي بتقدمي معدات عسكرية غري قاتلة 
مثل أجهزة الرادار و الرؤيا الليلية و تدريب احلرس الوطين األوكراين ، و قد عارض أي إجراء آخر. 
كان لدى الواليات املتحدة مصلحة يف أوكرانيا، و لكنها ليست حيوية. هناك أسباب منعت اثني 
من الرؤساء السابقي من دعوة قادة كييف لالنضمام إىل الناتو؛ أوال : أشارت استطالعات الرأي 
إىل ان أقل من نصف عدد األوكرانيي أرادوا االنضمام حللف الناتو. و ثانيا: املصاحل الروسية يف 
أوكرانيا، و على عكس الواليات املتحدة، كانت حيوية. إذ ان روسيا و أوكرانيا يتشاركان حدودا 
مشرتكة و هلما تاريخ طويل يف التجارة و التبادل الثقايف و كذلك قيام دولة مشرتكة بينهما. وبناًء 

على ذلك فلن يسمح أي رئيس روسي باحنراف  أوكرانيا عن الفلك الروسي.
يفضل أوباما ان يستبق األمور خبطوتي أو ثالث. ) يرى منتقدوه ان أسلوبه هو طريقة 
لكي يتجنب استخدام القوة، ويرى آخرون انه وسيلة لصنع قرار عقالين (. بإمكان موسكو 
وباستطاعتها توفري أسلحة مطابقة و رمبا أكثر تفوقا من تلك األسلحة القاتلة املقدمة من الغرب 
لكييف. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ إذا أرسل الغرب املزيد من األسلحة ، فانه من احملتمل 
ان تتورط يف سباق للتسلح، مما سيشتد العنف بشكل اكرب . و إذا مل ترد الواليات املتحدة على 
موسكو باملثل ، فان الغرب سيخسرون السباق و سيبدو أوباما أضعف و روسيا أقوى، مما لو 

مل يرسل أي أسلحة يف املقام األول.
كان ذلك مبدأ أوباما الرئيس يف مجيع النقاشات بشأن هذه األزمة؛ إذ انه مل يكن على 
استعداد باجملازفة حبرب مع روسيا من اجل أوكرانيا. و قال يف إحدى اجللسات “ إذا أردت ان 
أغزو كندا أو املكسيك، فال ميكن ألحد ان يفعل الكثري بشأن هذا األمر“ كما هو احلال مع 

بوتي و أوكرانيا.
مع ذلك، وضع أوباما قيماً عالية لتطبيق املعايري الدولية. إحدى هذه املعايري كانت حرمة 
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احلدود.وقال إنه يرى أنه من الضروري أن جيعل روسيا تدفع الثمن النتهاكها األراضي األوكرانية. 
السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف؟ إّن التصعيد العسكري ، سيكون يف هذه احلالة كلعبة تنتهي 
بفوز روسيا، و لكن هناك حالة واحدة و اليت من املمكن ان تفوز هبا الواليات املتحدة و هو 
تصعيد العقوبات، لو استطاع أوباما ان جيتذب الدول األوروبية جلهته، و الذي يعد حتدياً كبرياً 
له ، و ذلك ألن العديد من الدول األوروبية كانوا أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية من 
اعتمادهم على الواليات املتحدة و بالتايل هم أكثر عرضة النتقام روسيا منهم اقتصاديا. كما 
عارضوا و بشدة الدخول يف حرب خطرة بسبب أوكرانيا.إذا بدا أوباما بالتصعيد العسكري مع 

روسيا، فانه على دراية من أن الدول األوروبية ستنسحب من نظام العقوبات.
لدى أوباما عقاًل قانونياً متقداً مكنه من إزالة الثغرات يف احلجج املزيفة لسياسته احملفوفة 

باملخاوف
الرغم من جهود بوتي  أوباما ، على  2015 جنحت سياسة  و أخرياً يف خريف عام 
لتقسيم احللف األطلسي فقد متسك أعضاء احللف بنظام العقوبات، و يف شباط مت التفاوض 
كذلك على إيقاف إطالق النار يف ”مينسك“ .كان هدف بوتي يف أوكرانيا و الذي جنح به 
هو إلضعاف احلكومة املركزية يف البالد ومنعها من االقرتاب من الغرب. و إذا رغب أوباما و 
الدول األوروبية بالرد على اجلبهة األوكرانية، فان عشرات املليارات من الدوالرات من املساعدات 
االقتصادية ستعين لألوكرانيي أكثر من بضع املئات من الصواريخ املضادة للدبابات. و جبانب 

منحة صندوق النقد الدويل القليلة نسبيا، فال احد منهم يرغب بأن يسلك ذلك االجتاه.

الصرب والواقعية
إذن كيف تكّون سجل أوباما؟ و قد حوصر الرئيس بأزمات السياسة اخلارجية، و ق�ُّيد 
بتضاؤل التأثري األمريكي،و تعرضه لضغوط من قبل املعارضي يف الداخل وحلفائه يف اخلارج 
الختاذ اإلجراءات الالزمة وإظهار القيادة، و كذلك تعامله مع املشاكل املستعصية. و من خالل 
عمله تعزز احلذر يف شخصية أوباما بسبب التدخل املشؤوم يف الشأن اللييب. و كان يف بعض 
األحيان يتحدث جبرأة اكرب من األعمال اليت يقوم هبا، مما خلق فجوة ال داٍع هلا بي أقواله و 
أفعاله.و بالنسبة للجزء األكرب من الصورة ، فقد بقي أوباما وفياً للفكرة اليت ذكرها يف خطابه 
يف حفل جائزة نوبل للسالم. و اليت تتمثل باهتمامه بالصورة الكاملة يف حي ركز العديد على 
األجزاء الصغرية. و قد بدا أوباما حكيما حي اخذ احليطة قبل الشروع يف التدخالت العسكرية 
غري الضرورية و رغبته بتجنب التصعيد العسكري. و قد اثبت أوباما انه شخص صبور و خاصة 
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يف التعامل مع املفاوضات الدبلوماسية طويلة األمد، و حىت تلك اليت كانت من غري املرجح ان 
تأيت أُكَلَها . بعض تلك املفاوضات كانت ؛ حمادثات السالم اإلسرائيلية – الفلسطينية ) و اليت 
كان املتوقع أهنم لن يصلوا ألي نتيجة( ، و لكن هناك مفاوضات القت جناحاً واضحاً مثل 

تطبيع العالقات مع كوبا واالتفاق النووي مع إيران.
جنمت هذه النجاحات واإلخفاقات بشكل جزئي من التفاؤل الصلب لوزير اخلارجية،كريي، 
يف والية أوباما الثانية. من املشكوك فيه ان وزيرة اخلارجية السابقة ، كلينتون، أو معظم الوزراء 
السابقي لن يقضوا مدة طويلة يف احملادثات النووية مع إيران كما فعل كريي . و كما ان كلينتون 

لن تبذل جهدها و وقتها يف احملاولة يف البدء بعملية السالم املتعثرة يف الشرق األوسط.
إىل  خارجيا  مبعوثا  بصفته  وظيفته،  باجتاه  لتصورات كريي  السلبية  األمور  إحدى  ان 
معظم األزمات امليؤوس منها، انه يرتك معظم الدول األخرى يف حالة كبرية من القلق. و كان 
هذا ينطبق بشكل خاص على حلفاء الواليات املتحدة يف منطقة آسيا و على وجه اخلصوص 
)اليابان( و الذي يطلب قادته و باستمرار الدعم من أمريكا. خالل حقبة أوباما األوىل فإن 
كورت كامبل، مساعد وزيرة اخلارجية لشؤون شرق آسيا واحمليط اهلادئ ، كان يتصل هاتفياً 
مع نظريه يف طوكيو و بشكل يومي و كذلك كان يلتقي مع السفري الياباين يف أمريكا ثالث 
مرات يف األسبوع. قال املسؤولون الذين يتعاملون مع الشؤون اآلسيوية؛ انه بعد رحيل كامبل، 
و استالم كريي ملنصب وزارة اخلارجية و الذي ركز جل اهتمامه يف بعثات السالم ذات األمهية 

الكربى ، فقد أحس اليابانيون باإلمهال.
ومع ذلك، هذا ال يكاد يرقى إىل أزمة. أواًل: بدأت بكي باستعراض قوهتا يف حبر الصي 
اجلنويب، األمر الذي أدى إىل اقرتاب اليابان ) و اسرتاليا و كوريا اجلنوبية( من واشنطن أكثر من 
أي وقت مضى، و مع ذلك فقد شعر اليابانيون باإلحباط أحيانا. ثانيا: فان اجلزء األكرب من 
عالقات الواليات املتحدة مع آسيا تتضمن و ببساطة ”املشاركة“، وعلى الرغم من أن مساعد 
وزير اخلارجية يف كثري من األحيان قد ال يتصل هاتفيا بنظريه يف طوكيو ، فان أوباما وكريي كانا 
يشاركان يف مجيع القمم اآلسيوية لألمن و االقتصاد. ان القلق من اإلمهال مازال مستمرا، فقد 
كان عامال لعقود من الزمن، على األقل منذ انسحاب الواليات املتحدة من فيتنام و مد يدها 
سرا للصي خالل مدة رئاسة ريتشارد نيكسون.لكن عثرات أوباما، و اليت أزعجت احللفاء يف 
الشرق األوسط، مل تؤثر على اإلطالق يف شرق آسيا. و يقول دانيال سنايدر، املدير املساعد 
لألحباث يف مركز أحباث والرت شورنستاين لشؤون آسيا واحمليط اهلادئ يف جامعة ستانفورد، عند 
اجتماعه مع العشرات من القادة السياسيي والعسكريي من اليابان وكوريا اجلنوبية بشكل سري 
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: )مل اسع أبداً أي منهم يقول كلمة واحدة عن“ اخلط األمحر“يف سوريا(.
يف نيسان عام 2015 . ألقى الرئيس كلمة محاسية يف اجلامعة األمريكية إذ دافع عن 
االتفاق النووي مع إيران حيث ساعدته بالتفاوض مخس قوى عاملية . و ملرات عدة اقتبس أوباما 
عبارات شهرية من خطاب كنيدي يف اجلامعة األمريكية عام 1963 إذ دعا لوضع حد لعقلية 
احلرب الباردة و وضع إسرتاتيجية جديدة تقوم على ”الواقعية“ و ”السالم احملتمل“ و اليت تقوم 
على ”تطور تدرجيي يف املؤسسات اإلنسانية و هي سلسلة من اإلجراءات امللموسة واالتفاقات 

الفعالة، و ليس على الثورة املفاجئة يف الطبيعة اإلنسانية“.
و يف وقت الحق من ذلك اليوم ، عقد أوباما يف البيت األبيض جلسة نقاشية علنية على 
الطاولة املستديرة و حبضور عشرة كّتاب أعمدة . و حينما جاء دوري يف طرح سؤال ألوباما : 
أشرت إىل ان كنيدي كان يلقي خطابه بعد شعوره بان مستشاريه كانوا خمطئي حيال العديد 
من األزمات و كان عليه ان يثق أكثر بإحساسه. و سألت أوباما ، ما الدروس اليت تعلمتها من 
تلك األزمات؟ و ما القرارات اليت كان من املمكن ان تتخذها بشكل خمتلف لو كنت تعرف 

حينئذ ما تعرفه اآلن؟ أجاب أوباما:
“ كنت ثابتا حول نظريت الشمولية لكيفية استخدام القوة األمريكية و إننا نقلل من شأن 
القوة األمريكية عندما حنصرها بالقوة العسكرية فقط … ال يوجد أدىن شك و بعد مضي ستة 
سنوات و نصف ،إنين واثق من مجيع القرارات اليت اختذهتا .. و بإمكاين اآلن التنبؤ باألحداث 
بطريقة أسرع منذ بداية عملي يف البيت األبيض. جيب ان تعمل خارج احلدود املرسومة على 

اخلريطة للحفاظ على امن البالد.
و بالنسبة للقرارات اليت اختذهتا، أنا اعتقد إنين على دراية أفضل من السابق ان العمل 
العسكري ممكن ان يؤدي إىل تبعات غري مقصودة. وإنين واثق و بشدة بأنه يف معظم األحيان 

يتم اختاذ القرارات بناًء على الِنَسب.. و لذلك سيكون هناك بعض التعقيدات .
اليوم إنين على ثقة اكرب بنفسي ويف الوقت نفسه إنين شخص متواضع جدا. وهذا جزء 
من السبب،عندما واجهت مشكلة ك� ) احتمالية وجود صفقة نووية مع إيران( ،إذ بإمكاننا ان 
حنقق هدفنا و بقية العامل متحد معنا و كذلك احلفاظ على أمننا يف حال فشل هذه املفاوضات. 

و انه سيكون من الغباء إذا ختلينا عن هذه الفرصة التارخيية للوصول هلذا لالتفاق.“
املصدر :

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-07/obamas-way





اوراق بحثية
وسيط باكستاين يضخ صادرات نفط كردستان العراق

95اجنيلي رافال
تنظيم الدولة اإلسالمية جيين عائدات النفط رغم احلملة اليت تقودها الواليات املتحدة

احلياة يف “الدولة االسالمية” ، غنائم للحكام ومرهبة للمحكومني

99 محزة هنداوي و قاسم عبد الزهرة
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املقدمة:
يتعلق  فيما  خاصًة  الدولية،  السياسة  حمافل  يف  اهتمام  حمل  موضوعاً  املستدامة  الزراعة  أصبحت    
الزراعية  التنمية  فكرة  كانت  العامل.  سكان  عدد  وزيادة  املناخ  بتغري  املقرتنة  املخاطر  تقليل  بإمكانية 
بأن  املتنامية  املالحظة  إىل  استجابة  الثمانينات،  يف  تبلورت  اليت  األفكار  إحدى  املستدامة  والريفية 
اإلقتصادية  املسائل  من  جمموعة  على  تنطوي  أن  ينبغي  والدولية  احمللية  الزراعية  والربامج  السياسات 
والبيئية واإلجتماعية - الثقافية أوسع نطاقاً من اجملاالت التقليدية لإلنتاجية الزراعية، واألمن الغذائي. 
وقد اتضحت أمهية فكرة التنمية الزراعية والريفية املستدامة، وتأكدت يف مؤمتر قمة األرض الذي عقد 
يف الربازيل عام 1992 ، وكجزء من التوصيات اليت تقدمت هبا اللجنة املعنية بالزراعة املستدامة وتغري 
املناخ لواضعي السياسات بشأن حتقيق األمن الغذائي يف مواجهة تغري املناخ، حثت اللجنة على دمج 

الزراعة املستدامة يف السياسة القومية والدولية على حٍد سواء.
يف  جذرية  تغريات  حدثت  ولقد  واحدة.  لعملة  وجهان  مازاال  الغذائي  األمن  وانعدام  الريفي  فالفقر 
الزراعي يف االقتصاد ككل،  النسبية لإلنتاج  الريفية وأدوارها، واألمهية  الزراعة، مثل تكوين اجملتمعات 
ودور احلكومة يف التغريات التكنولوجية واإلدارة. ومع ذلك، ورغم هذه املالحظة األخرية، فمن املهم 
أن تكون السياسات العامة ”صحيحة“، نظرا لألشكال اجلديدة من الشراكة وامللكية واالتفاقيات مع 
اجلهات الفاعلة غري احلكومية، واجملتمعات احمللية، والقطاع اخلاص. ومازال على احلكومات أن تلعب 
للمواطني مجيعاً، وباألخص مصاحل اجملموعات احلساسة  العامة  رئيساً، وعليها أن متثل املصاحل  دوراً 

واملناطق احلدية اليت ال تعرف من صناعة القرارات واألعمال سوى ما تقوم به اإلدارة العامة.

الدعم الحكومي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العراق
أحمد ضياء عبد الزهرة  *

*  ماجستري هندسة زراعية، اللجنة العليا للمبادرة الزراعية
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1-1 -  تعريف التنمية املستدامة 
هي ضمان حصول البشر على فرص التنمية من دون التغاضي عن األجيال املقبلة وهذا يعين ضرورة 
)مؤسسة(  بالتايل  حيتم  ما  وهو  التنموية،  السياسات  رسم  عند  األجيال  بي  التضامن  مببدأ  األخذ 
يف  تساهم  جيعلها  مبا  احلكومية  وغري  احلكومية  املؤسسات  خالل  من  الشامل  مفهومها  يف  التنمية 
االمكانيات  فسحة  وزيادة  الرفاهية  يراعي  الذي  التطوير  اىل  اإلستدامة هتدف  التنمية.  دميومة 
اآلن.   نستغلها  اليت  الطبيعة  وقيم  البيئة  مبوارد  التنعم  من  ستمكنهم  واليت  القادمة،   لألجيال 

ان عملي�ة تطوير األرض واملدن واجملتمعات وكذلك األعمال التجاري�ة جيب أن تلب�ي احتياجات احلاضر 
بدون املساس بقدرة األجيال على تلبية حاج�اهتا ، ويواج�ه العامل خطورة التدهور البيئي الذي جيب 

التغلب علي�ه مع عدم التخل�ي ع�ن حاجات التنمية اإلقتصادية وكذلك املساواة والعدل اإلجتماعي. 

1 - 2 - العناصر االساسية لالستدامة
تلبية  مبعىن  املستدامة  التنمية  مصطلح   1992 عام  بالربازيل  األرض  قمة  يف  الدويل  اجملتمع  اعتمد 
احتياجات اجليل احلايل دون إهدار حقوق األجيال القادمة يف احلياة يف مستوى ال يقل عن املستوى 

الذي نعيش فيه هذا وقد حدد اجملتمع الدويل ابعاد التنمية املستدامة على أهنا:
1-2-1 - البعد اإلجتماعي: )بناء القدرات، مبا يف ذلك الدعم املؤسسي(

إن بناء القدرات قد يكون عدمي الفائدة إذا مل تكن هناك مؤسسات فعالة تسمح باستغالل مثل هذه 
القدرات. وقد دخلت احلكومات والوكاالت الرسية تدرجييا يف خمتلف أحناء العامل إىل أنواع جديدة من 
الشراكة مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، فالنمو السريع للمنظمات غري احلكومية، وإحتادات املزارعي 
وعمال الزراعة، وأشكال النقابات اليت تقوم على اجملتمعات احمللية اليت تضم جمموعة من العناصر الفاعلة 

احمللية، تبي كلها مدى إتساع هذه التغريات.

والتنمية  اإلبداع  االقتصادي،  النمو   ، التنافس  اإلقتصادية،  )التنمية  اإلقتصادي:  البعد   -  2-2-1
الصناعية ، حشد وتوجيه املوارد املالية حنو اإلستثمار يف اإلقتصاد الريفي(

إن تشجيع التنمية الزراعية والريفية املستدامة، وبناء القدرات، حباجة إىل إستثمارات من القطاعي العام 
واخلاص. أما متويل القطاع العام، سواء كان من مصادر حملية أم من املعونة اخلارجية، فشحيح للغاية، 
إقتصادية  مع وجود مشاكل  اإلستثمارات جاذبية خصوصاً  بالنسبة ألكثر  حىت  معدوماً  يكون  ورمبا 
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وتدهور يف أسعار بعض املنتجات األساسية اليت تعتمد عليها إقتصاديات بعض البلدان مثل النفط. إن 
جذب استثمارات حملية أو أجنبية مباشرة لإلستثمار يف التنمية الزراعية والريفية املستدامة يتطلب خلق 
ظروف لظهور مشروعات عملية، وهي مهمة ليست بالسهلة. ولكن جمرد السماح للزراعة بأن تكون 
أكثر رحبية، بتعديل سياسات التجارة واإلستثمارات العامة السابقة اليت كانت حتايب املدينة، سيكون 
خطوة مفيدة. وهناك فرصة مل تستغل بعد حلشد املدخرات الريفية احمللية إلستثمارها يف التنمية الزراعية 
والريفية املستدامة. ولكي حيدث ذلك، فرمبا احتاج األمر إىل إصالح واسع النطاق للسياسات من أجل 

حشد املدخرات وجعل اإلستثمارات الريفية أكثر رحبية وضمانا بالنسبة ”للمدخرين احملليي“.

1-2-3 - البعد البيئي )تكنولوجيات وسياسات للنهوض باإلنتاجية الزراعية وإدارة البيئة الطبيعية( 
من أهم مالمح الزراعة، اليت متثل يف أغلب األحيان احملرك الذي يدفع املراحل األوىل للتنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية، هو قدرهتا اهلائلة على زيادة اإلنتاجية. ولكن الكثري من العاملي بالزراعة يقعون أسرى 
مصيدة بيئتهم الريفية. فاإلنتاجية لن تتحسن إال باستخدام تكنولوجيات حديثة، مبا يف ذلك إستخدام 
وزيادة  وبعده،  احلصاد  قبل  للمحاصيل  أفضل  ورعاية  احملسنة،  واحليوانية  النباتية  واألصناف  اآلالت، 
يتعدى مستوى  بإنتاج ال  املياه قبل كل ذلك. ولن يتحقق ذلك  اإلستثمارات وفرص احلصول على 
الكفاف. فبعض العبارات مثل ”الزراعة هي الطريقة التقليدية للحياة“ أو ”زراعة احليازات الصغرية هي 
العمود الفقري للمجتمع“ هي - سواء بالنسبة للبلدان النامية أم املتقدمة - جزء من حني الريف إىل 
املاضي، ال عالقة هلا بالواقع. فالواقع هو أن الغالبية العظمى من األسر أصحاب املزارع الصغرية يودون 
لو استطاعوا أن يزيدوا من دخلهم وينوعوا من مصادر هذا الدخل وحيسنوا مستواه، مع احتفاظهم يف 

الوقت نفسه هبويتهم اإلجتماعية والثقافية اخلاصة.
واملوضوع املشرتك هلذه اجملاالت الثالثة هو ضرورة التعاون بي احلكومات والقطاع اخلاص ومنظمات 

اجملتمع املدين.

2.الزراعة يف العراق
القطاع الزراعي يف العراق يعاين من تدهور ومشاكل اساسية بسبب عدم وجود البىن التحتية الالزمة 
للزراعة ومنذ زمن طويل، وعدم وجود التنمية املستدامة يف القطاعات الزراعية املختلفة يف االزمنة املاضية. 

فيمايلي أهم املشاكل واملعوقات اليت تواجه النهوض بالقطاع الزراعي:
شحة املياه الواردة اىل العراق بسبب إنشاء دول اجلوار للسدود واهلدر يف اإلستخدام.• 
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تدين إنتاجية األرض بسبب متلح وتغدق الرتبة وختلف العمليات الزراعية وضعف برامج التسميد • 
ومكافحة اآلفات الزراعية.

ختلف وسائل الري وزحف الصحراء والكثبان الرملية.• 
استخدام •  وضعف  والبزل  الري  شبكات  وختلف  الزراعية  باملشاريع  اخلاصة  التحتية  البىن  تدهور 

املكننة احلديثة فضاًل عن الضعف الشديد يف تقنيات مابعد احلصاد )املخازن ووسائل النقل املربده 
، مكائن الفرز والتعبئة...اخل(.

جديده •  مدخالت  بإستخدام  تعويضها  دون  من  واحليواين  النبايت  بشقيها  الزراعية  الثروة  تدهور 
إلنعاشها )بذور، اسدة، مكافحة حيوية، وسائل تقني املياه(.

تعارض قواني احليازة وملكية األرض وتعددها.• 
النخيل •  وإنتاج  البستنة  واقع  على  واضح  بشكل  اثر  سكنيه  وتقسيمها كقطع  البساتي  جتريف 

والفاكهة يف كثري من حمافظاتنا.
ضعف التسويق واتباع األساليب التقليدية يف ظل قلة الصناعات التحويلية للمنتوج احمللي.• 
ابتداًء من •  املختلفة  القطاعات  لإلنتاج يف  املختلفة  املراحل  ناقصة يف  أو  وجود حلقات مفقودة 

الفالح او املزارع ووصواًل اىل املستهلك امام النهوض بالقطاعات الزراعية املختلفة.
انعدام التنسيق مابي اجلهات ذات العالقة يف القطاع الزراعي.• 
املركزية •  العالقة يف احلكومتي  الزراعية وتعدد اجلهات ذات  القرارات  إختاذ  عدم وجود مركزية يف 

واحمللية.

3.التكامل الصناعي – الزراعي
  أن موضوع التكامل الصناعي – الزراعي يعد من املوضوعات املعقدة واملتعددة اجلوانب، الذي ميتلك 
فإن  ولذا  اإلجتماعية،  الطبيعية  األوجه  اىل  فضاًل  وتكنيكية  وتنظيمية  وإقتصادية  تكنولوجية  أوجهاً 
تطوير العالقة املتبادلة وتغيري أشكال اإلدارة اإلقتصادية املعربة عن التطابق العضوي بي القطاع الزراعي 
والصناعي وغريها من املشاكل الكثرية املتعلقة هبذا األمر كان وال يزال من املشاكل اليت تستأثر بإهتمام 
اإلقتصاديي وعلماء االجتماع واهلدف تغيري اشكال العالقات املتبادلة  بي اجملالي الرئيسي لإلنتاج 
املادي للخريات ومن مث إخضاع نتائج تكامل نشاطاهتما حلل املشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية املعقدة 
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اليت تواجه املدينة والريف والعمل على إلغاء الفوارق بينهما.
التحدي الرئيس امام صناع القرار الزراعي يتمحور يف كيفية ادارة احللقات املختلفة واليت تبدأ من الفالح 
الصناعي –  التكامل  امام  املفاصل  أو  احللقات  انواع  نبي  املستهلك وفيمايلي  اىل  املزارع وصواًل  أو 

الزراعي والنهوض بالواقع الزراعي:
 

3 - 1 -  احللقة األوىل: املستثمر الزراعي )الثقافة الزراعية(
مصطلح املستثمر الزراعي يطلق على كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم املوارد املتاحة الطبيعية 
نشاطاً  ينشئ   هلا حيث  يتعرض  اليت  املخاطر  مع حجم  يتناسب  عائد  على  احلصول  والتمويلية يف 

اقتصادياً إنتاجيا زراعياً والفالح أو املزارع و املريب يعد مستثمراً زراعياً.
ان النظم التقليدية املوجودة يف البلدان النامية واملتقدمة على السواء، نظم هلا كفاءهتا وبساطتها يف آٍن 
واحد. وإال ملا استمرت وحظيت بدعم الكثري من األجيال بأكثر األدوات بدائية. ومع ذلك، ففي 
أغلب األحيان ال تلقى اليوم اعرتافاً مبا قدمته. وكما هو احلال مع الكثري من األنظمة الزراعية، فإن هذه 
األنظمة تقف يف وجه التطور السريع، والتوسع العمراين، والكوارث الطبيعية، وتأثريات تغري املناخ. كما 
أن عليها أن حتارب فكرة أن النظم التقليدية ال تتالءم مع اإلنتاج الزراعي احلديث الذي له كفاءته. 
ان الدور احلكومي يتبلور يف مدى استطاعته على نقل االساليب الزراعية وكذلك التكنولوجيا احلديثة 
واملتطورة للمستثمر )اإلرشاد الزراعي( من اجل التاثري على كمية ونوعية املنتجات الزراعية وحصوهلم 
الزراعية  األسواق  العاملي يف  التنافس  املستثمرين يف ظل  أولئك  األكثر إلستدامة مشاريع  الربح  على 

العاملية.

3 - 2 - احللقة الثانية: العوامل املؤثرة على اإلنتاج الزراعي
يعد  اإلنسان.  تنفع  اليت  واحليوانية  النباتية  احملاصيل  وإنتاج  لصناعة  وفن  علم  اهنا  تعرف الزراعة على 
تعريف الزراعة علماً حديثاً ألن الزراعة قدميا كان ينظر إليها على أهنا جمرد عميلة بذر البذور يف الرتبة 
مث ترك البذور للنمو حتت الظروف الطبيعية إىل ان يأيت موعد حصادها ليعمل املزارعون على حصادها 
ويتم تصنيف الزراعة العاملية إىل زراعة متقدمة وزراعة متخلفة أوزراعة تقليدية وزراعة نامية، اما الزراعة 
إشباع رغبات  أدى إىل  إنتاجية جديدة عصرية مما  أساليب  فيها  اليت يستخدم  الزراعة  املتقدمة فهي 

السكان، ومن العوامل املؤثرة على اإلنتاج الزراعي:



244

حصاد البيان

3 - 2 - 1 - العوامل الطبيعية )املناخ، الرتبة ومكوناهتا، املياه(
3 - 2 - 2 - العوامل اإلقتصادية ) السوق، األيدي العاملة، رأس املال، تسهيالت النقل(

3 - 2  - 3 -  العوامل السياسية )التوجه السياسي للحكومة واحلروب والفيضانات ..واخل(
3 - 3 - احللقة الثالثة: آلية التسويق للمنتجات الزراعية 

تعد عمليات التسويق الزراعي من أهم العمليات اإلقتصادية يف الدول املتقدمة والنامية على حد سواء 
اليوم لعملية تسويق الغذاء بنظرتي خمتلفتي على الرغم من أهنما مرتبطتي  العامل  وقد أتسمت نظرة 
الغذاء واىل أي  تنظيم طرق تسويق  فيها  يتم  اليت  الكيفية  إىل  األوىل  النظرة  البعض وتشري  ببعضهما 
مدى تؤدي هذه الطريقة مهامها اإلقتصادية واإلجتماعية بكفاءة وكيف تتغري مبرور الزمن وهذه نظرة 
اإلقتصاديي واحملللي وتسمى بالنظرة الكلي���������ة، والنظرة الثانية وهي اليت يتبعها متخذو القرار سواء املنتج 
وهي نظ����رة تتعلق خبيارات م��اذا ين��تج ومت���ى وأي��ن ومت�ى يشرتي أو يبيع أي أهن�����ا تتعلق خبطة اسرتاتيجية 

معينة إلرضاء املستهلك مقابل حصول املنتج على الربح.
لقد كانت وظيفة التسويق الزراعي تبدأ عند إنتاج السلع أو بعدها وتصاحبها إىل أن تنتقل ملكيتها 
النهائي . ولكن مع التطور يف اإلنتاج واتساع األسواق وتعددها وشدة حدة املنافسة  إىل املستهلك 
أصبحت وظيفة التسويق ذات أمهية كبرية وأمست احلاجة ملحة إىل أن تسبق وظيفة التسويق عملية 
اإلنتاج ، أي أن تبدأ قبل اإلنتاج بتجميع أكرب قدر من املعلومات واحلقائق عن السوق واملستهلك 
األخري وحاجاته كماً وكيفاً وغري ذلك من املعلومات عن املنافسي والوسطاء ووسائل النقل والتخزين 

ووسائل اإلعالم والرتويج .

3 - 4 - احللقة الرابعة: الصناعات التحويلية
إىل  األولية  املواد  حتويل  على  نشاطها  ينطوي  صناعات  عن  عبارة  بأهنا  التحويلية  الصناعات  تعرف 
منتجات هنائية أو منتجات وسيطة. كما ميكن تعريفها بأهنا: األنشطة اليت تعاجل املواد اخلام املستخرجة 
الصناعة  منه.  قابل لإلستفادة  والنباتية واحليوانية وحتويلها إىل شكل آخر  الزراعية  الطبيعة واملواد  من 
التحويلية هي احد فروع القطاع الصناعي، واليت تتوىل مهمة حتويل املواد اليت تأيت من قطاع الصناعات 
اإلستخراجية والقطاع الزراعي لغرض هتيئتها حبيث تكون مفيدة تشبع احلاجات اإلنتاجية او اإلستهالكية.
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3 - 4 - 1 -  أمهية الصناعات التحويلية 
- ان قطاع الصناعة التحويلية ميكن أن خيفض مسامهة قطاع النفط اخلام يف الناتج احمللي والتشغيل 
واإلستثمار وميزان املدفوعات وميزانية احلكومة، إذا ما مت رفع مسامهته يف الناتج احمللي، األمر الذي 

سيسمح برفع مستوى عملية التنمية وحتقيق التغري اجلذري يف البنيان اإلقتصادي.
- ان وجود قطاع صناعات حتويلية ناضج ومتكامل سيعمل على تعزيز االستقالل االقتصادي وتقليص 
التجارية  التبعية  معدالت  لتقليص  ذلك  وسيمهد  أنواعها،  بكافة  املصنعة  السلع  استرياد  معدالت 

والتكنولوجية للدول الصناعية املتقدمة.
- أن معدالت منو إنتاجية العمل يف القطاع الصناعي أسرع من القطاعات األخرى، ويعود ذلك إىل 
التدريب  التقين، فضال عن وجود عمليات  التقدم  القسم األكرب من منجزات  قابليته على استيعاب 

والتطوير املستمر للكوادر البشرية العاملة يف ميدان اإلنتاج واإلدارة يف هذا القطاع.
- إن قطاع الصناعة التحويلية أكثر قطاعات اإلقتصاد القومي ديناميكية. لكونه ميتلك القابلية على 

حتريك القطاعات األخرى وحتفيزها عن طريق خلق الرتابطات اإلنتاجية.
- أن قطاع الصناعة التحويلية أكثر القطاعات مسامهة يف عملية الرتاكم الرأسايل، فاإلنتاجية املرتفعة 
هلذا القطاع وقابليته على خلق التشابك اإلنتاجي سيؤدي إىل رفع مستوى الفائض االقتصادي املتحقق 
يف هذا القطاع مقارنة بالقطاعات األخرى، وال تقتصر العملية على توفري األموال الالزمة لإلستثمار، 
عملية  يف  تستخدم  اليت  األخرى  الصناعية  والتجهيزات  اإلنتاج  وسائل  هتيئة  إىل  ذلك  تتعدى  وإمنا 
اإلستثمار ،األمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات اليت تواجه عملية اإلستثمار، وتقليص معدالت 

اإلسترياد للسلع اإلستثمارية.

3 - 5 -   احللقة اخلامسة: ثقافة املستهلك
اختيارات اإلستهالك والتصرفات  املستهلك“ هي مدرسة فكرية تسويقية هتتم بدراسة  نظرية ”ثقافة 
من وجهة النظر اإلجتماعية والثقافية ألهنا معارضة لوجهة النظر اإلقتصادية أو النفسية. فهي ال تعرض 
نظرية موحدة كربى لكنها ”تشري إىل جمموعة من وجهات النظر النظرية اليت تعاجل العالقات الفعالة 
ثقافة املستهلك بوصفها أهنا ”تنظيم  الثقافية“. ويُنظر إىل  بي تصرفات املستهلك والسوق واملعاين 
اجتماعي تتوسط األسواق من خالله يف العالقات بي الثقافة احلية واملوارد اإلجتماعية من جهة وبي 
الطرق املفيدة للحياة واملوارد الرمزية وموارد املواد اخلام اليت يعتمدون عليها“ واملستهلكي كجزء من نظام 
التواصل املرتابط للمنتجات والصور املنتجة جتاريًا واليت يستخدموهنا لتكوين هويتهم وتوجه عالقاهتم 
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مع اآلخرين.
تعد ثقافة االستهالك للمنتجات الزراعية يف اجملتمعات املختلفة من املواضيع احليوية اليت باتت اليوم 
عنواناً كبرياً تستهوي كثرياً من الباحثي واإلعالميي، لكوهنا تلعب دوراً مهما يف رقي اجملتمعات وتطورها 

وكذلك اإلنتاج الزراعي وطبيعة الصناعات التحويلية الغذائية.

4. سياسات الدعم احلكومي
النمو  يف  ألمهيتها  وذلك  الزراعية  للمشاريع  الدعم  سياسة  يف  الدول  تتبعها  اليت  األساليب  من    
االقتصادي واستغالل االمكانيات والطاقات املوجودة من اجل محاية املنتجي الزراعيي من التقلبات 

السعرية وبالنتيجة زيادة اإلنتاج. 
تسعى الدول اىل حتقيق العديد من األهداف من خالل سياسة الدعم ، اذ ان مسؤوليتها اإلقتصادية 
الصناعات احمللية وحتسي  تنمية  الزراعية وكذلك تشجيع عملية  املشاريع  إقامة  تفرض عليها تشجيع 
نوعية املنتجات واخلدمات املقدمة للمواطني. كما تعكس سياسة الدعم للقطاع الزراعي موقف الدول 
جتاه املنتجي الزراعيي وخاصة يف ظروف الدول النامية باعتبارها جزء من السياسة اإلقتصادية لتقليل 
االزمات اإلقتصادية اليت قد تواجه البلد فهي تعمل على تقليل التقلبات اليت تتعرض هلا األسعار من 
اجل حتسي دخول املنتجي الزراعيي وزيادة اإلنتاج وبالتايل تقليل االستريادات وزيادة الصادرات اذاً 
عمل سياسة الدعم على مجلة اهداف الغاية منها خلق حمفزات تشجيعية للمنتج واملستهلك وحتقيق 

الرفاهية للمجتمع.
  ان مشكلة الدعم من الناحية العملية هي استخدام مبالغ الدعم يف غري حمله الصحيح مما سيقلل من 
فاعلية تلك السياسة يف مسامهتها يف زيادة اإلنتاج الزراعي، او قد يؤدي زيادة الدعم اىل زيادة األسعار 

وظهور مشاكل اقتصادية مثل التضخم.
تتبع الدول سياسات خمتلفة لغرض دعم القطاع الزراعي ونظراً ملا هلذه السياسة من امهية بالنسبة للمنتج 

واملستهلك وللدولة لذلك سيتم بيان هذه األشكال واألساليب اليت تدعم هبا الدولة القطاع الزراعي.

4 - 1 -  اشكال واساليب الدعم احلكومي للقطاع الزراعي 
4 - 1 - 1 - دعم املدخالت: 

ويتمثل تقدمي مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة أو استريادها من قبل الشركات احلكومية ألصحاب 
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املشاريع مع حتقيق املنافسة التامة وذلك ألسباب إما عدم توافرها أو ارتفاع أسعارها يف األسواق. تقوم 
احلكومة بتوفري مستلزمات اإلنتاج كأصناف البذور اجليدة واألسدة واألدوية واملكائن واملعدات الزراعية 
عن طريق استريادها من اخلارج فضاًل عن إنتاج قسم منها حملياً وتعمل على بيعها من خالل منافذها 
التسويقية أو بشكل مباشر عن طريق الوسطاء مبنحهم وكاالت مرخصة لغرض البيع اىل املستفيدين. 

العملية اإلنتاجية بعد محالت  لقد زاد االقبال على استخدام مستلزمات اإلنتاج وخاصة احلديثة يف 
اإلرشاد املكثفة اليت قامت هبا وزارة الزراعة العراقية خالل احلصار اإلقتصادي الذي سبق عام 2003 
بتوفري مستلزمات اإلنتاج بأسعار مدعومة لغرض إنتاج احملاصيل الداخلية ضمن البطاقة التموينية وبعد 

تطبيق مذكرة التفاهم بي العراق واألمم املتحدة عام 1996. 

4 - 1 - 2 - دعم املخرجات: 
ويتم عن طريق قيام احلكومة بدعم سعر املنتج النهائي واإلعالن عنه مسبقاً هبدف اما استقرار املنتجي 
يف إنتاجهم أو أن هتدف الدولة بتشجيع إنتاج حمصول معي دون غريه ألغراض اإلكتفاء الذايت كدعم 
الطبيعية  واملؤثرات  بالظروف  ويتأثر  موسي  الزراعي  اإلنتاج  لكون  الرئيسة،  احلبوب  حماصيل  أسعار 
)احلرارة واألمطار( هلذا سيتذبذب اإلنتاج من موسم اىل آخر ويسبب ذلك تذبذباً يف األسعار الزراعية 
وباجتاه معاكس لتذبذب اإلنتاج أي تزداد األسعار ويقل اإلنتاج وهذا ناتج عن طبيعة الطلب غري املرن 
على السلع الزراعية. وعليه يتم دعم املنتوج النهائي بتحديد أسعار تشجيعية للمنتجات الزراعية قبل 
املوسم الزراعي وتقوم احلكومة باستالم احملاصيل هبذه األسعار واليت يتم مراجعتها دورياً هبدف الوقوف 
على مدى فاعلية السعر يف توجيه اإلنتاج وحتقيق الرتابط الفعلي بي سياسة الدعم السعرية والسياسة 
اإلنتاجية الزراعية إذ ان السياسات الزراعية مرتابطة مع بعضها فلكل منها تأثري على األخرى وبالتايل 

على السياسة اإلقتصادية العامة للبلد.

4 - 1 - 3 - اعتبار النهوض بواقع الزراعة مشروع حكومي 
النهوض بواقع الزراعة كمشروع حكومي وليس مشروع وزارة الزراعة بسبب تعدد اجلهات ذات العالقة 
النفط،  الكهرباء،  خاصة  وبصورة  الدولة  وزارات  أغلب  ونتاج  بنشاطات  وارتباطه  الزراعي  بالقطاع 
الصناعة، التجارة، البيئة، املوارد املائية، التعليم العايل والبحث العلمي، الداخلية، املالية والنقل فضاًل 
عن القطاع اخلاص ومن خالل اعتماده كمشروع عمل للحكومة بالتعاون مع الوزارات واجلهات املعنية 
بالقطاعي الزراعي واإلروائي. حيث يتم دعم املدخالت واملخرجات على وفق سياسات زراعية خاصة 
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وصواًل اىل التنمية املستدامة. تعدد مراكز اختاذ القرار والتداخل يف العمل املشرتك مابينهم يعد من أهم 
العقبات امام التطور والتنمية يف الزراعة لذا فان اعتبار النهوض بالواقع الزراعي كمشروع حكومي واعطاء 
أمهية قصوى وإجبار الوزارات واجلهات ذات العالقة بالعمل على إجناح املشاريع باملستوى نفسه هو 
مفتاح النجاح يف هكذا دعم ويتبلور من خالل تشخيص مواقع اخللل والسعي للتنسيق مابي اجلهات 

املختلفة واستعمال مبالغ الدعم يف املدخالت واملخرجات مبا يتناسب بأهداف التنمية املستدامة.

5. جتارب ناجحة
اتباع منهج  الزراعي وحل املشكالت واملعوقات جيب  القطاع  التنمية املستدامة يف  النجاح يف  لغرض 
لوصوهلم  النجاح  وخطط  األساليب  ودراسة  األخرى  البلدان  جتارب  من  واإلستفادة  وعملي  علمي 
اىل مرحلة اإلكتفاء الذايت وهنا نعرض جتارب ناجحة يف جمال اإلكتفاء الذايت لقطاع زراعة احملاصيل 

اإلسرتاتيجية)احلنطة( وإنتاج الزيوت النباتية وقطاع صناعة األلبان.

5 - 1 - احلنطة
جتربة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف اإلكتفاء الذايت حملصول احلنطة

إستوردت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف عام 2000 )6.8( مليون طن من حمصول احلنطة وبعد 
مضي مخس سنوات إستطاعت يف عام 2005 أن تنتج )14( مليون طن من احلنطة والوصول اىل 

مرحلة اإلكتفاء الذايت ) الرسم البياين رقم 1 (.

الرسم البياين )1( اإلنتاج، املساحة املزروعة، اإلسترياد واإلستهالك للمحصول احلنطة يف ايران )1961 
)2006 -
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5 -  1 - 2 - خطوات اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية للوصول اىل مرحلة االكتفاء الذايت:

5 - 1 -2 - 1 -  اخلطوات اإلسرتاتيجية:
مت تأسيس مكتب تنفيذي ملشروع الوطين إلنتاج للحنطة وبعضوية مجيع اجلهات ذات العالقة من اجل 
توحيد مراكز القرار وحتديد وتعيي أهم املشاكل واملعوقات اليت تواجه إنتاج احلنطة وحتديدها. مث وضع 
ومنها  اإلنتاج  تدابري حتسي كفاءة  تنفيذ  وكذلك  ومتكاملة  موحدة  سياسة  وصياغة  اإلسترياتيجيات 
حتديد أصناف احلنطة ذات اإلنتاجية العالية واملالئمة مع بيئة البلد والرتكيز على التوسع العمودي )زيادة 

إنتاج الغلة يف الدومن( بداًل من التوسع االفقي )زيادة املساحات الزراعية( يف زراعة احلنطة.
5 - 1 - 2 - 2 - اخلطوات العملية:

رفع سعر شراء احلنطة من املزارعي ) دعم املخرجات ( وخفض تكاليف اإلنتاج ) دعم املدخالت(• 
إعادة الربجمة والتخطيط  لغرض زيادة كفاءة اإلنتاج يف وحدة املساحة.• 
خفض تكاليف اإلنتاج .• 
إستخدام بذور حمّسنة ومالئمة لظروف املناطق املختلفة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.• 
استخدام تقنيات الري احلديثة )الري بالرش( ضمن حزمة التقنيات املتكاملة.• 
مكننة الزراعة وتطوير معمل إنتاج تراكتور سازي تربيز )فوركسن االملاين( الذي هو من اكرب املعامل • 

إلنتاج الساحبات واحلاصدات يف الشرق االوسط.
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توفري كميات كافية ونوعيات جيدة من االسدة )إنشاء وتطوير معامل إلنتاج األسدة كاليوريا(.• 
خلق بيئة مناسبة لدخول استثمارات القطاع اخلاص يف اإلنتاج، الشراء والسايلوات والتسويق.• 
إنشاء سايلوات كافية لتخزين الكميات املستلمة من املزارعي.• 
إجياد برنامج موحد ومشرتك ما بي وزارة الزراعة ووزارة التجارة لشراء احلنطة من املزارع وتعيي سعر • 

جمزي للفالحي واملزارعي والشركات املنتجة.
إرشادي •  برنامج  وإعداد  الزراعية  واملعاهد  الكليات  يف  العلمية  والبحوث  التعليم  يف  اإلستثمار 

وتثقيفي مكثف للمزارعي وكذلك إستخدام املهندسي الزراعيي يف املزارع.
حتسي نوعية اخلبز للحد من اهلدر يف الغذاء.• 
إدخال احلنطة يف دورات زراعية مالئمة لكل منطقة زراعية.• 
حتديد نوع احملاصيل الزراعية الصيفية: من أهم الفقرات يف برنامج اإلكتفاء الذايت للحنطة ومن • 

الضروري مراعاة الدورة الزراعية العلمية واالصولية يف هذا الربنامج. 
يتم زراعة الذرة العلفية )السايلج( يف املوسم الصيفي وختزينها يف سايلوات الذرة العلفية لتغذية ابقار 
احلليب واللحم إذ ان الذرة العلفية )السايلج( تغطي إحتياج احليوان بشكل أساسي وقابلة للتخزين بأقل 
كلفة وملدة أكثر من سنة  وأقل فساداً قياسا لالعالف اخلضراء اجلت والربسيم وهلا فوائد غذائية كثرية 

للحيوان فضاًل عن كلفة اإلنتاج املنخفضة.

5 - 1 - 3 - اسرار النجاح
الرغبة السياسية للحكومة والربملان يف حتقيق االكتفاء الذايت.• 
ووضع •  وحتديدها  املشكالت  تعيي  لغرض  للحنطة  الوطين  للمشروع  التنفيذي  املكتب  تأسيس 

اإلسترياتيجيات املناسبة و املوحدة خلطة تنفيذ الربنامج وتقييم دقيق للمقرتحات املقدمة وسياسة 
ختطيط فعالة وصالحيات واسعة لتنفيذ خطة الربنامج.

تنفيذ الربنامج بالتوقيتات املناسبة والدقيقة.• 
كسب ثقة الفالحي يف املراحل االوىل من الربنامج من خالل تقدمي مساعدات مضمونة فيما • 

خيص املدخالت األساسية ،التمويل ودعم األسعار ورغبة الشعب يف دعم ومساندة هذا الربنامج.
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توفر نتائج البحث العلمي والتكنولوجيا مع وجود حوافز اضافية للبحث والتعليم والتدريب.• 
ارشاد زراعي مناسب وآليات متابعة كفوءة.• 
تقييم دقيق للمقرتحات املقدمة وسياسة ختطيط فعالة. • 

5 - 2 - الزيوت النباتية
5 - 2  1- التجربة اهلندية يف إنتاج الزيوت النباتية

ارتفاع الناتج الكلي يف الزيوت النباتية من )11( مليون طن سنة 1986 - 1987 اىل )25( مليون 
طن سنة 1996 - 1997 أي خالل عشر سنوات فقط لتتحول اهلند من دولة مستوردة للزيوت اىل 

مصدرة هلا ومن خالل:
رغبة اقتصادية واجتماعية وسياسية قوية لدى احلكومة والربملان لتصبح اهلند دولة مكتفية ذاتياً.• 
حوافز جذابة للفالحي فيما خيص سياسة دعم املدخالت واملخرجات.• 
دعم مؤسسات البحث العلمي من قبل الرأي العام واهليئات والقطاع اخلاص.• 
تنفيذ فعال ومتابعة كفوءة وتقومي دوري لربامج نقل التكنولوجيا.• 
تفاعل وظيفي متكامل وفعال وكفوء وشفاف بي الفالح والبحث العلمي والصناعة والسياسة.• 
 •

5 - 3 - صناعة األلبان
الكربى  الدول  العديد من  العاملي، تستهلك  الصعيد  األلبان على  إنتاج  هناك اختالف كبري يف منط 
املنتجة لأللبان معظم اإلنتاج حملًيا، بينما تصدر بعض الدول األخرى نسبة كبرية من إنتاجها )خاصة 
اجلزء  يدخل  بينما  الطازج،  احلليب  الداخلي يف  اإلستهالك  يتمثل  األحيان  نيوزيالندا(. يف كثري من 

األكرب من التجارة العاملية يف صناعة منتجات األلبان مثل احلليب اجملفف.
متتلك معظم الدول املستهلكة لأللبان مزارع لصناعة األلبان احمللية، وتُبقي معظم الدول املنتجة لأللبان 
على التعرفات الكمركية حلماية املنتجي احملليي من املنافسي اخلارجيي، ومع ذلك، ال تطبق الدول 
الكربى املصدرة لأللبان بعد وصوهلم اىل التنمية الزراعية املستدامة يف صناعة األلبان أي دعم مايل مباشر 
إلنتاج احلليب وصناعة األلبان. جدول رقم )1( يبي كمية إنتاج احلليب ألكرب عشر دول يف العامل يف 

إنتاج احلليب حىت عام 2013 وأدناه نشرح سياسات الدعم احلكومي لبعض الدول.
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جدول رقم )1( أكرب عشرة بلدان إلنتاج احلليب يف العامل )طن( 
201120122013الدولةت
89,015,23590,865,00091,271,058الواليات المتحدة االمريكية1
57,770,00059,805,25060,600,000الهند 2
36,928,89637,784,49135,670,002الصين3
32,096,21432,304,42134,255,236البرازيل4
30,323,46530,506,92931,122,000المانيا5
31,385,73231,500,97830,285,969روسيا6
24,361,09523,998,42223,714,357فرنسا7
17,339,00019,129,00018,883,000نيوزيلندا8
13,802,42815,977,83716,655,009تركيا9
13,849,00013,843,00013,941,000المملكة المتحدة10
616,956,092630,183,853635,575,895العالم11

5 - 3 - 1 -  الواليات املتحدة
مليون   )91( تقدر  وبكمية  احلليب  إنتاج  يف  اهلند  بعد  دولة  ثاين  األمريكية  املتحدة  الواليات  تعد 
طن سنوياً وهناك اكرب مخس واليات منتجة لأللبان وهي، بناء على إمجايل إنتاج احلليب، كاليفورنيا 
الصناعات املهمة يف فلوريدا  إنتاج احلليب من  وويسكنسن وأيداهو ونيويورك وبنسلفانيا وتعد مزارع 
املتحدة. وعلى  الواليات  األلبان يف  ومينيسوتا وأوهايو وفريمونت. هناك )65.000( مزرعة إلنتاج 
إنتاج احلليب، ، إذ  اليت تعتمد بشكل كبري على مزارع  الوالية  الرغم من ذلك، فإن بنسلفانيا، هي 
تعدها الصناعة األوىل وتشمل بنسلفانيا وحدها على )8500( مزرعة إلنتاج احلليب و)55.000( 
بقرة حلوب، وقدر إنتاج بنسيلفانيا من صناعة األلبان حبوايل )1.5( مليار دوالر أمريكي من دخل 
مزارع إنتاج احلليب سنوياً، ويباع إنتاجها من احلليب اىل واليات شىت مشال الساحل الشرقي وجنوبه.

عندما اهنارت أسعار األلبان يف عام 2009، اهتم السيناتور بريين ساندرز شركة دين فودز بالتحكم يف 
نسبة )40 %( من سوق األلبان يف البالد وطلب النائب العام للواليات املتحدة مبواصلة التحقيقات 
ملكافحة اإلحتكار واعلنت شركة دين فودز أهنا قامت بشراء )15 %( من احلليب اخلام يف البالد، 
ويف عام 2011 وافق القاضي الفيدرايل على غرامة )30( مليون دوالر ل�)9.000( مزارع يف مشال 

شرق البالد.
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بينما  الغريب،  الغريب واجلنوب  الساحل  املتحدة حوايل )1200( يف  الواليات  القطيع يف  يبلغ حجم 
توجد املزارع الكبرية املألوفة اليت يصل عددها إىل )50( مزرعة يف مشال شرق البالد، إذ تعد األرض هي 
العامل األساسي احملدد حلجم القطيع ويبلغ متوسط حجم القطيع يف الواليات املتحدة حوايل )100( 

بقرة يف كل مزرعة.
لذا اتباع آليات خاصة لدعم احلكومي لكافة احللقات اخلاصة بصناعة األلبان إذ  مت الرتكيز على نقطتي 

اساسيتي يف دعم املدخالت واملخرجات:
 اواًل: توازن األسعار مابي املنتج واملستهلك، من خالل تشكيل هيئات للتسويق يف كل والية للتأكيد 
مباشرة  تعويضية  مدفوعات  دفع  وكذلك  األسواق  يف  األلبان  ملنتوجات  والطلب  العرض  على كمية 
ألصحاب احلقول املتضررة. يف نظام متشابه يف كندا يتم تعيي حصص إلنتاج احلليب من خالل ختمي 
كمية اإلستهالك وتقدير الطلب من قبل هيئة التسويق يف كل حمافظة وبالتايل كل احلصص على نطاق 

الوطين تتعي من قبل اللجنة اإلدارية واملركزية للحليب يف كندا. 
ثانياً: رفع املستوى العلمي يف اجلامعات واملراكز البحثية وكذلك الرتكيز على اإلرشاد الزراعي والسيطرة 

على كافة األمراض. 

5 - 3 - 2 - روسيا
بلغ إنتاج احلليب يف روسيا قبل اهنيار اإلحتاد السوفييت وتعديل سياسات الدعم للقطاع الزراعي )55.7( 
مليون طن/سنه. وذلك بشروع األزمة املالية يف عام 1998 اخنفض إنتاج احلليب اىل )32.2( مليون 
طن يف عام 2000. وخالل اعوام )1990-92( اخنفض عدد األبقار احللوب من )20.5( مليون 

اىل )9( مليون رأس )اخنفاض 56.1 %(. 
بدأ الدعم احلكومي لصناعة األلبان بدأ منذ عام 1999، يف حينها كان كلفة اإلنتاج لكل )1( كغم 
من احلليب اجملفف يف روسيا )100 - 110( روبل ولكن كلفة اإلنتاج لكل )1( كغم من احلليب 

اجملفف يف بالروسيا )70( روبل. فيمايلي أهم السياسات التنموية من قبل اجلكومة الروسية:
نصب جتهيزات احملالب واجهزة تربيد احلليب يف احلقول وتأمي املكائن اخلاصة لألعالف من قبل • 

كبار معامل األلبان بشرط ان يتم تسليمهم احلليب من قبل املربي.
دعم وزيادة سعر شراء احلليب املنتج من )1272( روبل لكل طن يف عام 1998 اىل )10410( 

روبل يف عام 2009 ) يعين منو 818 %(.
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الكلفة املدفوعة من قبل املستهلك تتقسم على: 50 % للمنتج – %30 للمصانع و 20 % لعوامل 
السوق والربح النهائي للمنتجي كان يرتفع باستمرار ويف عام 2007 وصل اىل 25 %.

دفع مبالغ خمصصة وحمددة لكل رأس من البقرة احللوب واللقاحات اخلاصة للتلقيح اإلصطناعي • 
وعمليات التحسي الوراثي.

دعم أصحاب مصانع األلبان من خالل دفع )30 %( من كلفة شراء التجهيزات واملعدات.
دعم املربي من خالل قروض ميسرة وبدون فوائد.• 
تعيي تعرفة كمركية عالية للحد من إسترياد األلبان.• 

5 - 3 - 3 - نيوزيلندا
تعد نيوزيلندا من اكرب املصدرين ملنتوجات األلبان يف العامل بعد اإلحتاد األورويب و)20 %( من ايرادات 
نيوزيلندا هي من خالل تصدير منتوجات األلبان. احلكومة النيوزيلندية هي الوحيدة يف العامل اليت ال 
تدعم  هذا القطاع ال يف التصدير وال يف التسويق احمللي وبشكل عام ال يوجد اي دعم رأس مايل هلذا 

القطاع من قبل احلكومة.

5 - 3 - 4 -  تركيا
احلكومة الرتكية من خالل تركيزها على دعم املخرجات ملريب األبقار وكذلك دعم للمفاصل احلساسة يف 
املدخالت كاللقاحات واالمراض استطاعت ان تصل اىل  قدرة إنتاجية حوايل )16( مليون طن/ السنة 
وتستقر يف التسلسل التاسع عامليا يف عام 2013. على الرغم من التطور احلاصل يف صناعة األلبان 

لكن الزالت تركيا ال تستطيع تصدير منتوجاته اىل الدول االروبية بسبب الضعف يف قضايا الصحية.
دفع مبلغ )300( لرية ألجل إنتاج كل طن من احلليب اجملفف.

دفع مبلغ )1( لرية لكل كيلوغرام للماشية املذبوحة اليت وزهنا اكثر من )190( كغم.
دفع )60( لرية لكل والدة حتصل من التلقيح اإلصطناعي.• 
دفع )20( لرية  للقاح الربوسيلوز لكل عجل مولود.• 
تعيي مبلغ لشراء االباكري احمللية )%35( و )%25( لشراء االباكري املستوردة ألجل التوسعة يف • 

احلقوق.
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تعيي  تعرفة كمركية )%150( إلسترياد احلليب ومشتقاته.• 
تعيي تعرفة كمركية )%225( إلسترياد اللحوم احلمراء.• 
حتديد استرياد املواشي واأللبان فقط من ثالث دول )أوروغواي، اسرتاليا، نيوزلندا(• 

6  . دور احلكومة يف النهوض بالواقع الزراعي
وتوجيه  االجراءات  من  حزمة  اختاذ  خالل  من  الزراعي  بالواقع  النهوض  يف  احلكومة  دور  يتجلى 
التخصيصات املالية باجتاهي، اواًل تشخيص احللقات املفقودة والسعي الكمال تلك احللقات وثانياً 
ربط تلك احللقات لرسم خطة اسرتاتيجية زراعية ذات رؤية واضحة املعامل والنهوض بواقع الزراعة ألن 
التنمية حينما تكون مستدامة والتكامل الصناعي – الزراعي متكامل مع األخذ بنظر االعتبار التجارب 
الناجحة لدول اخرى واالستفادة من تلك التجارب مبا يتالئم مع بيئتها وقوانينها تعمل مجيع احللقات 

بانسيابية.
 

6 - 1 - من املسؤول يف احلكومة على النهوض بالواقع الزراعي ؟ 
  تعدد اجلهات ذات العالقة بالقطاع الزراعي يف العراق وقلة اإلرتباط واإلنسجام ما بي تلك اجلهات 
تعد من اهم املعوقات يف اختاذ القرارات وتنفيذها امام النهوض بالواقع الزراعي، فعلى سبيل املثال يف 
قطاع األلبان تقدمي اإلرشاد والبحوث واخلدمات الزراعية من واجبات وزارة الزراعة، عمل مراكز مجع 
احلليب ومعامل األلبان حتت سيطرة وزارة الصناعة واملعادن وكذلك منح القروض الزراعية يتم من خالل 
اللجنة العليا للمبادرة الزراعية للحكومة العراقية ووزارة املالية املتمثلة باملصرف الزراعي التعاوين و..اخل. 
عليه جيب اعتبار النهوض بواقع الزراعة يف العراق كمشروع حكومي وليس مشروع وزارة الزراعة لوحدها 
من خالل اعتماده كمشروع عمل للحكومة بالتعاون مع الوزارات املعنية بالقطاعي الزراعي واإلروائي 
واحلكومات احمللية واجلهات ذات العالقة بالقطاعات الزراعية املختلفة مبا يوجه ويسهل عملية النهوض 

بالقطاع الزراعي. 
6 - 2 - مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي للمشاريع الزراعية

  التخطيط اإلسرتاتيجي للمشاريع الزراعية هو ختطيط بعيد املدى يأخذ بنظر االعتبار املتغريات الداخلية 
واخلارجية وحيدد القطاعات والشرائح السوقية املستهدفة وأسلوب املنافسة. وجييب على سؤال ”إىل أين 
حنن ذاهبون“. البيانات واالحصاءات والتوثيق متثل القاعدة املتينة للتخطيط السليم والتحليل العلمي 
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واجراء الدراسات والبحوث واختاذ القرارات ومعرفة مسارات تنفيذ األنشطة املختلفة وحتديد االحنرافات 
النتائج لتحديد جوانب اخللل والفعل االجيايب. ان التخطيط اإلسرتاتيجي للقطاعات الزراعية  وحتليل 

املختلفة يتم على ثالث مستويات هي البلد ،املنطقة واحملافظة.

6 - 2 - 1 - التخطيط اإلسرتاتيجي على مستوى البلد
واستخدام  وإعدادها  االقتصادي  للنشاط  املنظمة  القرارات  وضع  بأنه  االقتصادي  التخطيط  يعّرف 
األساليب  وضع  مع  معينة  أهداف  حتديد  هو  أو  اجملتمع.  ينشدها  اليت  األهداف  لتحقيق  املوارد 
على  يعرف  كما  ممكنة.  بأقل كلفة  األهداف  هذه  بتحقيق  الكفيلة  واإلجراءات  والتتنظيمات 
فهو  ممكن.  إشباع  أقصى  على  احلصول  حيقق  مبا  اجملتمع  يف  املتاحة  النادرة  املوارد  إستخدام  أنه 
األساليب  وحتديد  معينة  أهداف  حتقيق  إىل  تسعى  الدولة(  تدخل  طريق  )عن  منظمة  حماولة 
من  بداًل  ممكنة  إجتماعية  بأقل كلفة  األهداف  هذه  بتحقيق  الكفيلة  واإلجراءات  والتنظيمات 
فائدة. بأية  اإلقتصاد  على  اليعود  قد  مما  األموال  وإنفاق  اجلهد  بذل  إىل  يؤدي  قد  الذي   اإلرجتال 
ميكن تعريف التخطيط الزراعي: بأنه عبارة عن العمل التنبؤي الواعي العلمي جلميع العاملي يف القطاع 
الوطين  االقتصاد  متطلبات  اإلعتبار  بنظر  األخذ  مع  املمكنة  اإلنتاجيات  أعلى  إىل  للوصول  الزراعي 

وضرورة إستغالل كافة املوارد عن طريق إعادة حتديد العملية اإلنتاجية يف املستقبل. 

6 - 2 - 1 - 1 -  الربنامج الوطين لتنمية زراعة احلنطة يف العراق 
ان حتقيق اإلكتفاء الذايت يعين اإلعتماد على اإلمكانيات الذاتية للبلد، وحتريره من أهم قيود اإلرتباط 
بتقلبات السوق العاملية وباألخص للمحاصيل اإلسرتاتيجية وإن املؤشرات احلالية تدل على إن العامل 
مقبل على ازمة غذاء، حيث سريتفع الطلب على املواد الغذائية ويف مقدمتها احلنطة ويتناقص اخلزين 
العاملي والكميات املعروضة يف اسواق العامل ، وبالتايل سرتتفع األسعار العاملية هلا ومبا ان اخلبز هو أساس 
سلة الغذاء للمواطن العراقي هلذا السبب فأن زراعة وإنتاج احلنطة تنال األولوية بالنسبة لبقية احملاصيل 
اإلسرتاتيجية من قبل قيادة القطاع الزراعي وخمططيه. إن حل مشاكل احلنطة يعين حل مشاكل بقية 

احملاصيل كالرز والشعري والذرة الصفراء والقطن وزهرة الشمس و..اخل.
يهدف الربنامج اواًل: االرتقاء بإنتاج احلنطة وعلى احملاور اإلنتاجية والبحثية كافة ومبا يتطلبه من تغيريات 

مناخية. 
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باستمرار تطوير زراعة احلنطة وتوفري األصناف اجليدة ومتحملة  بناء قاعدة علمية وحبثية تعين  ثانيًا: 
للظروف البيئية واآلفات.

ثالثًا: يهدف املشروع للوصول اىل إنتاجية ال تقل عن )1( طن بالدومن لكل األراضي.
جدول رقم )2( تنفيذ اخلطة الزراعية حملصول احلنطة

الموسم
المساحة 
المنفذة /

دونم
الكميات 

المسوقة / طن
نسبة التغطية 
من الحاجة 
الفعلية %

المواقع المنفذة فعاًل

2011 – 2010183411846

نينوى, كركوك, االنبار, واسط, 2011113000201580661 – 2012
القادسية

نينوى, كركوك, االنبار, صالح الدين, 2012643000315709973 - 2013
بابل, واسط, القادسية, المثنى

2014 – 20131200000
كربالء المقدسة, النجف األشرف, ذي 
قار, نينوى, كركوك, األنبار, صالح 
الدين, بابل, واسط, القادسية, المثنى

من خالل عد الربنامج الوطين لتنمية زراعة احلنطة يف العراق كمشروع حكومي وليس مشروع وزارة 
الزراعة وكذلك الزام كافة اجلهات ذات العالقة بتنفيذ القرارات الصادرة لنجاح هذا املشروع سبباً يف 
جناح هذا املشروع وارتفاع منتوج احلنطة وزيادة التوسع العمودي واالفقي وكما مبي يف جدول رقم )2(. 

6 - 2 - 1 - 2 -  مشروع استخدام تقانات الري احلديثة 
استخدام  وسوء  املياه  مقدمتها شحة  يأيت يف  حتديات خطرية،  يواجه  العراق  يف  الزراعي  القطاع  أن 
املتاح منها واتباع االساليب البدائية وتدهور خصائص األراضي الزراعية لذا مت تنفيذ مشروع استخدام 
تقانات الري احلديثة من قبل احلكومة منذ عام 2008 ومستمر حلد اآلن ويف مجيع العراق ماعدا اقليم 

كردستان. 

6 - 2 - 2 - التخطيط اإلسرتاتيجي على مستوى األقاليم واملناطق
تتوفر يف العراق معظم أنواع الطقوس واملناخات اليت تعطيها مرونة زراعية كبرية، وطاقة إنتاجية عالية 
تفيد يف حتسي الدخل وأستغالل املوارد الزراعية والطبيعية. ممايزيد يف األمكانيات املتاحة لتطوير الزراعة 
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وتنميتها وفق قواعد علمية سليمة.
العراق)7(  أقاليم مناخية زراعية  بأنه يوجد يف  العريب  الوطن  الزراعي يف  املناخ  نتائج دراسة  أظهرت 
حتوي ) 14 ( منوذجا مناخيا زراعيا تتوافق على أساس املشاهبات املناخية الزراعية يف األقاليم املختلفة، 
هذا فضاًل عن املناخات احمللية اليت تتوفر يف مناطق األهوار واملسطحات املائية الكبرية مما يساعد يف 
تدعيم التكثيف الزراعي ودفع عجلته اىل األمام وأدخال احملاصيل اجلديدة والرتاكيب احملصولية احملسنة 
ميكن  املتحدة )FAO( فأنه  لألمم  والزراعة  األغذية  مبنظمة  واملياه  األراضي  شعبة  تقرير  .وحبسب 

تقسيم العراق اىل أربع مناطق زراعية – بيئية وهي:  
أ.املناطق اجلافة وشبه اجلافة ذات املناخ املتوسطي حيث ميتد موسم الزراعة يف هذه املناطق ل�)9( أشهر 
تقريبا، ويفوق منسوب األمطار الشتوية  ال�)400( مليمرت، أما صيفها فيرتاوح بي املعتدل والدافئ، 
وتضم هذه املنطقة أساسا احملافظات الشمالية للعراق وتشمل أهم حماصيلها القمح والشعري، ميارس الري 

أحيانا ويعتمد أمجاال على الينابيع واجلداول واحلفر. 
ب.السهوب اليت يرتاوح منسوب األمطار فيها خالل فصل الشتاء بي )200( و )400( مليمرت 
سنويا. صيفها حار جدا وشتاؤها بارد . تقع هذه املنطقة بي املنطقة املتوسطية واملنطقة الصحراوية، 

وهي تشمل مساحات إنتاج الشعري العلفي واإلنتاج احملدود للقمح كما إن الري فيها حمدود .
ت.املنطقة الصحراوية ذات حر شديد يف الصيف و يقل منسوب األمطار شتاًء عن )200( مليمرت 
يف السنة، ومتتد هذه املنطقة من مشال بغداد اىل احلدود السعودية األردنية وتتسم بكثافتها السكانية 

املنخفضة ومبحاصيل قليلة يف بعض املواقع املروية .
ث.املساحة املروية اليت متتد بي هنري دجلة والفرات من مشال بغداد اىل البصرة يف اجلنوب، وأخطر 
مشكلتي تعانيهما هذه املنطقة مها رداءة الصرف وامللوحة، وتنتج هذه املنطقة النسبة األكرب من إنتاج 

عباد الشمس واألرز يف البالد. 
يف هذا النوع من التخطيط على سبيل املثال تواجد حيوان اجلاموس يف جمموعة املسطحات املائية اليت 
تقع  مثلث  على شكل  وتكون  الرسويب العراقي،  الواقعة يف جنويب السهل  املنخفضة  األراضي  تغطي 
حمافظات ميسان وذي قار والبصرة، يتطلب نوع خاص من التخطيط اإلسرتاتيجي هلذه احملافظات من 
قبل احلكومة. عامل التخطيط يف هذا النوع يكون التشابه البيئي والبىن التحتية ملنطقة خاصة واحياناً 
تشمل عدد من احملافظات اجملاورة. آلية التخطيط للنهوض بواقع اجلاموس يف احملافظات الثالث ختتلف 
عن حمافظة بغداد حيث ان مشكلة مريب اجلاموس يف بغداد يف هتيئة االعالف وليس يف تسويق منتوجه 
)قيمر العرب( لكن مريب اجلاموس يف األهوار اجلنوبية يعانون من تسويق املنتوج بسبب عدم وجود مراكز 
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جلمع احلليب ومعامل األلبان اكثر من هتيئة األعالف. 
 اجلدول رقم )3( يوضح وصفاً لألقاليم املناخية الزراعية حسب توزيعها اجلغرايف والفعاليات الزراعية 

املالئمة حسب كل أقليم
6 - 2 - 1 - 3 - التخطيط اإلسرتاتيجي على مستوى احملافظة 

فضاًل عن خصوصيات كل حمافظة من البىن التحتية ونوعية اإلستثمار الزراعي والصناعي فيها ويف ظل 
نقل بعض الصالحيات االدارية من احلكومة املركزية اىل احلكومات احمللية من الضروري ان يتم الرتكيز 
على نوع خاص من التخطيط االسرتاتيجي واالداري للموارد الزراعية واملائية من قبل صناع القرار يف 
احملافظات. يف جتربة عمل اللجنة العليا للمبادرة الزراعية للحكومة العراقية واليت اطلقت عام/ 2008 
مت اختاذ قرار مهم يف عام/ 2012 بان احملافظ يعترب رئيس اللجنة الفرعية للمبادرة الزراعية وبعضوية كل 

اجلهات ذات العالقة يف كل احملافظة ومن اهم املهام اليت فوضت اىل اللجنة الفرعية: 
اقرتاح املشاريع اليت يتم متويلها من اللجنة العليا للمبادرة الزراعية.• 
اقرتاح اخلطة الزراعية للمحافظة واملشاريع اليت يتم متويلها من ميزانية تنمية االقاليم على مستوى • 

احملافظة.
متابعة تنفيذ قرارات ومشاريع اللجنة العليا للمبادرة الزراعية يف احملافظة.• 
حفظ االنسجام والتنسيق بي كافة اجلهات الزراعية واملائية أو اليت هلا عالقة باإلنتاج الزراعي يف • 

احملافظة.
للمشاريع •  الفنية  الدراسات  باعداد  املستثمرين  وتشجيع  الزراعية  اإلستثمارات  تنمية  على  العمل 

والفرص اإلستثمارية الزراعية يف احملافظة وتسهيل اآلليات وتذليل العقبات اليت تعيق تنفيذها من 
قبل املستثمرين العراقيي واالجانب.

اعطاء األولوية للصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية يف اخلطة اإلستثمارية التنموية يف احملافظة.• 
 •

6 - 2 - 1 - 3 - 1 -  حمافظة البصرة
ضرورة دعم إنتاج حمصول الطماطم الذي يصل يف املوسم الزراعي اىل )3000( طن/يوم يف قضاء الزبري 
احد اقضية حمافظة البصرة ويشكل نسبة كبرية من اإلنتاج الكلي للبالد والذي يعاين من عدم وجود آلية 
متطورة لتسويق احملصول والصناعات التحويلية كمعمل للمعجون من خالل اجياد بيئة استثمارية مناسبة 
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واليت تتهيء من قبل احلكومة احمللية ومبساعدة احلكومة املركزية من خالل التسهيالت املصرفية يف جمايل 
التسويق والصناعات التحويلية.

اجلدول رقم )4( مؤشرات زراعة حمصول الطماطة للسنوات من 2011 - 2013

نسبة التغطية من الحاجة المحليةاإلنتاج/ طنالموسم

2011102388528

2012104036449

2013115052054

6 -  2 - 1 - 3 - 2 -  حمافظة السماوة 
أ. قطاع التمور

ضرورة دعم إنتاج التمور والصناعات التحويلية )معمل كبس التمور وتصنيعها( يف ظل وجود بساتي 
النخيل وحمطة النخيل النسيجية يف بادية السماوة وكذلك حمطة خنيل اخلضر لبيع الفسائل إذ ان عدم 
انشاء  يف  اإلستثمار  عن  الكثريين  عزوف  يف  تسببت  املنتج  لتسويق  واملشجعة  املناسبة  البيئة  وجود 
البساتي وتأهيلها  وعدم شراء الفسائل من تلك احملطات اليت كلفت احلكومة ماليي الدنانري. تشجيع 
املستثمرين من اجل اإلستثمار يف معمل متطور لكبس التمور وصناعتها من خالل احلكومة احمللية وازالة 

العقبات وبالتعاون مع احلكومة املركزية سيسهم يف النهوض هبذا القطاع املهم واحليوي.

ب. قطاع الدواجن
حمافظة املثىن من احملافظات اليت يتواجد فيها اكثر من )100( مشروع  لرتبية الدواجن )اللحم وبيض 
احللقات  من  للحد  والدعم  الرتكيز  اإلنتاجية من خالل  الكلفة  يتم خفض  ان  املمكن  املائدة( ومن 
املفقودة يف عملية التكامل الصناعي- الزراعي كمشاريع االمهات والتفقيس وصناعة االعالف وجمزرة 

يف احملافظة نفسها.
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7 . دور اإلستثمار من قبل القطاع اخلاص يف تثبيت التنمية املستدامة 
ان تطوير القطاع الزراعي يف العراق وهتيئته ملواجهة املتغريات الدولية املتسارعة يتطلب اقامة العديد من 
املشاريع اإلستثمارية التنموية يف جمال اإلنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي واخلدمات املساندة .ويف ظل 
املتغريات الدولية اإلقتصادية والتجارية اليت تستوجب ضرورة وجود أنظمة إنتاجية وتصنيعية وتسويقية 
متطورة وقادرة على اإلستجابة للمتغريات واملنافسة يف ظل العوملة وحترير التجارة العاملية البد من توجه 
احلكومة العراقية لتفعيل قواني تدعم اإلستثمار ومايوفره من مزايا مناسبة خللق بيئة استثمارية مشجعة، 
ولكن تبقى عوامل عدم اإلستقرار السياسي واالقتصادي وتدين مستوى البىن التحتية واخلدمات املساندة 

واألساسية لتطوير القطاع الزراعي من احملددات املهمة يف هذا الصدد.

التوصيات:
أن تعمل املؤسسات احلكومية على األخذ مببدأ التضامن يف أحداث التنمية بي األجيال عند رسم • 

السيسات.
التأكيد على دور القطاعي العام واخلاص يف اإلستثمار مع العمل على جذب اإلستثمار األجنيب.• 
السعي إىل تعزيز دور التكنولوجيا يف العمل الزراعي إعطائه زمخاً مادياً كبرياً ملساعدة البيئة الريفية • 

على تعزيز واقعها الذي عاىن على مدار السني السابقة.
إن كثرة املشاكل واملعوقات اليت تواجه النهوض بالقطاع الزراعي هي السبب االساسي يف تدهوره • 

وعدم قيام بىن حتتية له.
السعي إىل حتقيق الرتابط بي كافة حلقات التكامل الصناعي – الزراعي ومفاصله للنهوض بالقطاع • 

الزراعي.
بعد •  الثالث  احلكومي  الدعم  وسائل  خالل  ومن  حكومي  الزراعي كمشروع  بالواقع  النهوض 

تشخيص مواقع اخللل والسعي لتجاوزها مبا يتناسب واهداف التنمية املستدامة.
أن يكون هناك ختطيط اسرتاتيجي حقيقي على مستوى البلد واالقاليم واملناطق واحملافظات من • 

خالل خلق قيمة مضافة وانتاجية عالية مع األخذ بنظر اإلعتبار متطلبات اإلقتصاد الوطين.
الرتكيز على مشاريع االستثمار التنموي املوجه للقطاع اخلاص يف حتقيق التنمية املستدامة.• 
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