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عن املركز

عن المركز
مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضايا أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز 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 حتاول مالحقة األحداث والقضايا 
اليت  والقوالب  السائد  األسلوب  إطار  خارج  التفكري  على  القدرة  إىل  تفتقر  العراق  يف 
حّددت النظرة إىل العراق خالل العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي 
املركُز  ويوّجُه  واإلبداع،  واملصداقية،  واحليادية،  املوضوعية،  تعتمد  جديدة  نظر  وجهات 
أنشطَتُه يف البحث والتحليل للتحديات اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط بتقدمِي 
بصائَر وأفكاٍر لصانعي القرار عن املقرتبات الناجعة ملعاجلتها على املديي القصري والطويل. 
واإلبداع  واألصالة  املوضوعية  مبادئ  على  قائمة  نظر  وجهات  املركز  ويقدم   
لقضايا الصراع عرب حتليالت، وأعمال ميدانية، وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف 
الشرق األوسط؛ من أجل مقاربة قضايا العراق اليت ختصُّ السياسة، واالقتصاد، واجملتمع، 

والسياسات النفطية والزراعية، والعالقات الدولية، والتعليم.
مهمة المركز:

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

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

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

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

وإلنتاج أفكار جديدة حول مواجهتها.
• تطوير القدرات االسرتاتيجية يف صناعة القرار وصياغة السياسات يف العراق.

• هتيئة خرباء يف املؤسسات السياسية واألكادميية مبهارات يف صناعة القرار واإلدارة.
• إقامة صالت حملية وإقليمية مع املؤسسات االقتصادية والتعليمية والسياسية.

• إنشاء مشاريع حبثية اسرتاتيجية وتعزيزها.
يهتم مركز البيان بالشؤون اآلتية:

• االقتصاد والتنمية: )القطاع املصريف، واملوازنة، والزراعة، والرتبية والتعليم، والسياحة، 	
واالستثمار، وغريها(.

• الطاقة: )النفط، والغاز، والكهرباء(.	
• السياسة اخلارجية والشؤون الدولية: )العوملة، والصراعات الدولية(.	
• األمن الوطين والدفاع: )مكافحة اإلرهاب، وبناء قدرات القوات املسلحة(.	
• الدستور والقانون والدميقراطية: )الربملان، والفدرالية(.	
• احلوكمة وسيادة القانون والسياسات العامة: )منع الفساد، وإعادة تنظيم املؤسسات 	

وتأهيلها، واالنتخابات(.
• اجملتمع واالستبانات: )التعايش السلمي يف اجملتمع، والعنف والطائفية، والرأي العام(.	
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المقدمة 

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

وأهدافها الواضحة.

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

حكمًة دالًة على أمهية هذه الرفقة.    

 

مركز البيان للدراسات والتخطيط
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2017-10-7

هنالك مخس دول تعد من االوائل عاملياً يف جمال التعليم األساس، وقد اعتمد تصنيف هذه 
الدول على تقرير مؤشر بريسون للتعليم واملهارات املعرفية والتحصيل التعليمي العاملي؛ وهو الذي 

بدوره اعتمد حتديد أفضلية الدول بناًء على عدة اختبارات دولية منها:

– اختبار مدى التقدم يف القراءة والكتابة الدويل )بريلز(.

– اختبار االجتاهات الدولية يف الرياضيات والعلوم )تيمس(.

– اختبارات برنامج التقومي الدويل للطلبة )بيزا(.

اليابان يف  أواًل،  النحو اآليت: كوريا اجلنوبية  العشر األوائ���ل على  ال��دول  ترتيب  وق��د ج��اء 
املركز الثاين، تلتها سنغافورة يف املركز الثالث، وهونغ كونغ يف املركز الرابع، أما فنلندا فقد تراجعت 
إىل املركز اخلامس بعد أن كانت متقدمة يف األع��وام السابقة، وجاءت يف املركز السادس اململكة 
املتحدة، وأعقبنها كندا يف املركز السابع، ومن مث هولندا يف املركز الثامن، ومن بعدها آيرلندا اليت 

تبّوأت املركز التاسع، ويف املركز العاشر جاءت بولندا.

نالحظ م��ن خ��الل النتائج امل��ذك��ورة أن أرب��ع دول م��ن ش��رق آسيا ج��اءت متفوقة يف هذا 
التصنيف، واحتلت املراكز األربع األَول من التصنيف. ويعتقد الباحثون أن سبب تفوق دول شرق 
آسيا يعود إىل املواءمة بي وضوح األه��داف والنظام الدراسي، فضاًل عن االختبارات اليت تقيس 
بوضوح قدرة الطلبة على فهم املناهج الدراسية وتطبيقها. وسنطلع على روح األنظمة التعليمية يف 
تلك الدول اليت حتصلت على املراكز اخلمس األّول؛ ومن مث نستفيد من جتارهبا وتطبيقاهتا وافكارها 
الرتبوية من أجل التخلص من روح التخلف واجلهل الذي يبحر بنا بعيداً عن ركب احلضارة والتقدم.

نظـرة إلى أفضـل خمسة أنظمة تعليـم في العالم
أحمد الجعفري*

*  باحث وأكادميي يف اإلدارة والسياسة الرتبوية.
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كوريا اجلنوبية
حينما رحل اليابانيون عن كوريا اجلنوبية كانت نسبة األمية يف هذه الدولة 78%؛ وذلك 
ألن التعليم كان مقتصراً على اليابانيي، ومل يسمح إال لعدد قليل جداً من الكوريي بالتعلم، ومل 
ببناء  اليابان شرعت كوريا اجلنوبية  امل��دارس الكورية. وبعد رحيل  يكن هناك معلمون كوريون يف 
العامل.  نظام تعليمي متطور وحديث على م��دى عقود من الزمن ويوصف اآلن بأنه األق��وى يف 
وميتاز النظام الكوري بالصرامة يف التعليم. وإن مقدار ما يقضية الطلبة الكوريون يف املدارس حنو 
1020 ساعة سنوياً مبعدل 14 ساعة باليوم ملدة مخسة أيام باألسبوع، وهي أعلى نسبة يف العامل. 
وينام الطلبة الكوريون بأقل من 22 دقيقة من أقراهنم يف بقية الدول. ويعمل النظام الكوري مبسار 
العامة، إال أنه خيتلف عنه يف  العراقي من حيث اهليكيلة  بالنظام  3.3.6 وهو نظام شبيه ج��داً 
اإلجراءات. وإن اكثر ما يركز عليه النظام الكوري هو: الرياضيات، والعلوم، واللغة اإلجنليزية. وعلى 
الرغم من أن التعليم جماين يف كوريا إال أن اآلباء ينفقون ما نسبتة 25% من إمجايل دخلهم على 
الدروس اخلصوصية ألبنائهم. باملقابل إن الطلبة الذين ال حيققون توقعات آباهم يعاقبون بشدة، 
وإن عدم حصول الطالب على مقعد جامعي يعدُّ خيانة لعائلته؛ ولذلك يشعر الطلبة الكوريون 

بالضغط اهلائل والتعاسة؛ مما يؤدي إىل حاالت االنتحار.

اليـابـان
يف العام 1868 ثار اليابانيون ضد حكومتهم اليت كانوا يروهنا فاسدة آنذاك. بعدها شرعت 
احلكومة اجلديدة بإرسال وفود إىل  عدة دول منها: بريطانيا، وأملانيا، وفرنسا، وأمريكا؛ من أجل 
االطالع على أفكارهم الرتبوبة؛ وبالفعل مت إنشاء نظام تعليم ياباين مبين على التوأمة بي أفكار 
تلك الدول والثقافة اليابانية. وبدأت اليابان جتين مثار هذا النظام حىت احلرب العاملية الثانية. وبعد 
احلرب توجهت اليابان حنو عدة إصالحات بالتعليم؛ مما عزز التطور االقتصادي والتكنولوجي يف 
اليابان. ويتبع نظام التعليم يف اليابان مسار 3.3.6، ويركز على منهج التعلم الذي يعتمد على العمل 
اجلماعي وحل املشكالت بداًل من التعليم املباشر، ويتعلم الطلبة مناهج دراسية تتعلق بالرياضيات، 
والعلوم، وعلم األخالق لدرجة توازي مناهج األخالق العلوَم األكادميية؛ مما انعكس إجياباً على 
سلوكيات األفراد يف اجملتمع. وتتوقف سعة املدرسة على أدائها األكادميي والسلوكي؛ فعلى سبيل 
املثال إذا ما قام أحد الطلبة بتجاوز القانون، فيتوجب على املعلم املشرف واهليئة التعليمية يف املدرسة 
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تقدمي اعتذار رسي للسلطات، ويرى بعض احملللي األمريكان أن تبين أمريكا لنظام التعليم الياباين 
امل��دارس  ال��يت تعاين منها  سيؤسس جياًل قوياً خيضع ملؤسسة تعليمية قوية، وحي��د من املشكالت 

األمريكية.

سنغافــــــورة
م��ن ج��زي��رة فقرية  م��ن 50 ع��ام��اً حتولت  بأقل  إهن��ا  إذ  تعد سنغافورة قصة جن��اح استثنائية، 
ومعدومة امل���وارد مع غالبية من األم��ي��ة، إىل دول��ة تضاهي ال��دول املتقدمة األكثر ت��ط��وراً. فكانت 
سنغافورة تعاين من حالة التناحر والتنافر بي املكونات واجلماعات العرقية يف ظل االستعمار وبعده. 
وبعد االستقالل عن ماليزيا يف عام 1965 أدرك رئيس الوزراء السنغافوري )يل كوان يو( أن التعليم 
هو السبيل الوحيد الذي ميكن أن يقضي على مشكالت اجملتمع السنغافوري؛ وبالفعل شرع ببناء 
نظام تعليمي يتسم باجلدارة وقد شكل األمنوذج الالزم لتحقيق السياسة االقتصادية اليت وصلت 
عليها سنغافورة اليوم. وميتاز النظام التعليمي السنغافوري باملعلمي واملديرين ذوي الكفاءات العالية، 

والقادة األقوياء الذين يتمتعون بالقدرة على صياغة رؤى بعيدة املدى.

يتبع مسار 2.2.6، ومناهج دراسية معدة بصورة جيدة ومبقاييس  متلك سنغافورة نظاماً 
تتماشى مع أساليب التعليم احلديثة وطرق القياس والتقومي. وقد خضع النظام السنغافوري للعديد 
من حركات اإلصالح وكان أبرزها يف عام 1997 حي أطلقت احلكومة حركة إصالحية عرفت 
باسم )األمنوذج املركز على القدرة(؛ من أجل إنشاء مدارس جديدة عرفت ب��)مدارس التفكري(. وركز 
هذا األمنوذج على أربعة حماور، هي: االستناد إىل نوعية جيدة من املعلمي، واستقالل املدارس، 
وإلغاء نظام التفتيش، وتقسيم امل��دارس على أرب��ع جمموعات. ويف عام 2006 طبقت سنغافورة 
احلركة الرابعة من اإلصالحات حتت نظام جديد عرف ب�� )تعليم أقل، تعلم أكثر(؛ وبفضل هذاين 
النظامي حققت سنغافورة جناحاً باهراً يف االمتحانات الدولية واحتلت مراكز متقدمة بي الدول.

هــونغ كـــونغ
كانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية حىت عام 1997 ولديها نظام تعليم بريطاين، لكن 
بعد جالء االحتالل، ويف عام 2000 بدأت السلطات بتغيري النظام التعليمي والتحول اىل نظام 
جديد يعتمد على مسار 3.3.6، وأدركت السلطات أن التعليم هو البوابة حنو املستقبل؛ لذلك 
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ركزت على املتعلم كونه حمور العملية التعليمية، وركزت على التعلم بداًل من طرق التلقي واحلفظ. 
واهتمت السلطات بشرحية املعلمي؛ مما حفزهم لبذل قصارى جهودهم حنو التعليم، وبفعل ذلك 
أصبح املعلمون ذوي شهره عالية توازي شهرة النجوم حىت يكاد أن ترى صور املعلمي يف الطرقات 

والشوارع تقديراً هلم.

فنلنـدا
عانت فنلندا الكثري من األزمات االقتصادية عرب عقود من الزمن؛ بسبب حمدودية املوارد، 
اشتدت  لكن  امل��اض��ي،  القرن  سبعينيات  منذ  االقتصاد  إص��الح  على  الفنلندية  احلكومة  فعملت 
األزم��ات االقتصادية يف تسعينيات القرن املاضي بعد اهنيار االحتاد السوفييت، وارتفعت معدالت 
الفنلندية أن احملرك  البالد، وأدرك��ت احلكومة  البطالة إىل نسبة 20% وه��ي أعلى نسبة بطالة يف 
األساس للنمو االقتصادي هو التعليم؛ وعلى إثر ذلك قامت احلكومة بوضع اسرتاتيجيات سامهت 
وتأهيلهم،  الفنلندية  اجلامعات  يف  املعلمي  ت��دري��ب  منها  سنة،  منذ 40  التعليم  تطور  يف  ك��ث��رياً 
منها حق  العمل  يف  االستقاللية  وإعطائهم  املاجستري،  على شهادة  املعلمي  واشرتطت حصول 
اختيار املنهج الدراسي مبشاركة الطلبة، ووضعت منهاجاً وطنياً شاماًل لإلصالح، واخت��ذت عدة 
إجراءات هليكلة املدارس والتحول إىل مناهج تعليمية حتفز الطلبة حنو استخدام مهارات التفكري، 
وحل املشكالت، والعمل اجلماعي. يف عام 2000 ُصدم غالبية الشعب الفنلندي حينما علموا 
أن أبناءهم حتصلوا على مراكز متقدمة جداً يف االختبارات الدولية، وقالوا قد “يكون األمر جمرد 
صدفة”، ولكن يف السنوات الالحقة استيقنوا أن هذا التقدم هو انعكاس لتطور التعليم يف فنلندا، 

وبفضل التطور يف التعليم تطور االقتصاد كثرياً وأصبحت فنلندا دولة اقتصادية تنافسية عاملية.

بعد االطالع على جتارب الدول اخلمس األَول يف التعليم جند أهنا عانت كثرياً من املشكالت 
االقتصادية والسياسية واجملتمعية، ولكنها عادت وهنضت من خالل بناء أنظمة تعليم قوية سامهت 

يف منو تلك الدول اقتصادياً وجمتمعياً؛ مما جعلها يف مصاف الدول املتقدمة.

واجلدير بالذكر أن هذا املقال ال يدعو إىل تطبيق التجارب التعليمية والتنموية هبذه البلدان 
حرفياً يف العراق؛ ألن ذلك هو ضرب من العبث التنظريي واخلطأ الفكري واملنهجي، بل الدعوة إىل 
دراسة تلك التجارب؛ من أجل حتفيز التسأول، وإثارة االنتباه حنو حتريك عجلة اإلصالحات يف 
التعليم العراقي، مع تطبيق ما هو مناسب مع موروثنا الثقايف واألخالقي والقيمي واحلضاري هذا من 
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جهة، أما من جهة أخرى فقد جاء العراق يف املرتبة 20 باختبار الذكاء العاملي متفوقاً على مجيع 
دول الشرق األوسط؛ وهنا التساؤل هو: ماذا سيحصل لو أن هذا التفوق يف الذكاء مت استثماره 

يف نظام تعليم حديث ومتطور يف العراق؟

من خالل االطالع على عدة جتارب تعليمية يف دول خمتلفة هناك بعض املقرتحات واألفكار 
تُقّدم للمسؤولي عن الشأن الرتبوي وعلى رأسهم السيد معايل وزير الرتبية احملرتم ميكن أن تساهم يف 
تطور التعليم يف العراق، وبالتأكيد أن تطور التعليم سيصب يف مصلحة النمو االقتصادي واجملتمعي 

كما حصل يف جتارب بعض الدول؛ أما أهم األفكار واملقرتحات فهي:

1- إعادة هيكلة نظام التعليم اإلساس بالعراق مبا يتناسب مع التغريات اليت حتصل يف العامل؛ 
ألن عملية التعلم والتعليم هي ليست عملية تتصف باجلمود، بل هي عميلة ديناميكية متغرية تتصف 
السحري ملشكالت  ليس احلل  العراقي من )3.3.6( إىل )4.4.4( هو  النظام  فتغيري  باملرونة؛ 
التعليم يف العراق، بل إن إعطاء االستقاللية ملديريات الرتبية سيسهم كثرياً يف خلق املنافسة بي 
املديريات العامة للرتبية واملدارس. وكذلك بناء نظام إشرايف جديد يعتمد على روح اإلبداع، والعمل 
على فصل الدوام الثنائي والثالثي، وزيادة عدد ساعات الدوام من 4 ساعات يومياً إىل 6 ساعات 

يومياً على األقل.

2- إعادة تدريب املعلمي ومديري املدارس وتأهيلهم، على أن تكون برامج التدريب يف 
اجلامعات العراقية حتت إش��راف أساتذة كفوئي. ويتوجب إرس��ال وفود من املعلمي للتدريب يف 
كوريا اجلنوبية، واليابان، وسنغافورة، وفنلندا بداًل من إرساهلم إىل مصر ولبنان وغريمها من الدول 
اليت ال فائدة منها. ومن الضروري أن يكون ُمدرسو املرحلة اإلعدادية من محلة شهادة املاجستري 
على األقل بداًل من البكالوريوس؛ وذلك ألمهية هذه املرحلة. فضاًل عن حثِّ مجيع املعلمي على 
احلصول على شهادة البكالوريوس بداًل من شهادة الدبلوم اليت حيملها جيوش منهم، على أن متنح 
اليت تديرها وزارة  املفتوحة  الكليات  العراقية فقط وليست من  البكالوريوس من اجلامعات  شهادة 

الرتبية، واليت ال جتدي نفعاً.

3- إنشاء نظام حوافز جديد يعمل على حتفيز املعلمي واملديرين؛ من أجل بذل قصارى 
ال��ذي حيقق نسبة جن��اح عالية يف  املعلم  امل��ث��ال:  التعليم؛ على سبيل  أثناء عمليات  جهودهم يف 
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االمتحانات العامة يتحصل على منحة دراسية لدراسة املاجستري يف اجلامعات العراقية أو إعطاؤه 
مبلغاً من املال، وكذلك مكافأة مديري املدارس الذين حتقق مدارسهم نسبة أداء عالية يف االمتحانات 

مببالغ مالية كما حيصل يف أمريكا.

4- التحول من نظام التعليم املباشر الذي يعتمد على املعلم يف طرح األفكار واملعلومات إىل 
نظام التعليم غري املباشر الذي يتمحور حول املتعلم بتزويدة مبهارات التعلم الفردي وحل املشكالت 
الدولية  االمتحانات  متقدمة يف  ال��يت حصلت على مراكز  ال��دول  إن مجيع  إذ  اجلماعي؛  والعمل 

والدول املتقدمة تطبق نظام التعليم غري املباشر.

5- إلغاء تطبيق النظام اإلحيائي والتطبيقي؛ ألن هذا النظام غري فعال، وغري مطبق يف كثري 
من الدول املتقدمة.

6- إلغاء االمتحانات العامة احلالية ألهنا امتحانات غري فعالة وإمنا هي امتحانات تقيس 
مدى قدرة الطلبة على حفظ احملتوى فقط، بينما األنظمة العاملية متتلك أنظمة امتحانات تقيس 
امل��واد  الطالب على فهم  ق��درة  م��دى  الذهنية، وتقيس  ق��دراهت��م  للطلبة، وتتحدى  العليا  امل��ه��ارات 

الدراسية وحتليلها وتطبيقها.

7- إجراء تغيريات كبرية يف املناهج الدراسية اليت مل تعد مالئمة لروح العصر احلايل، والرتكيز 
على بناء مناهج دراسية هتتم بتزويد الطلبة مبعلومات وأفكار جديدة تتحدى قدراهتم الذهنية بداًل 
من جمرد ملء عقوهلم مبعلومات ال معىن هلا، هذا من جانب، ومن جانب آخر حنتاج إىل مناهج 
تركز على األخ��الق من أجل بناء جمتمع فاضل يسودة روح االح��رتام والتقدير بي أبناء الشعب 
والسيما بعد مرور اجملتمع بأزمات كثرية وعلى رأسها الطائفية، وحثهم على احرتام االنظمة والقواني 
وطاعتها. فنحن حنتاج إىل تلك املناهج ألن هناك أزمة أخالقية حقيقية يعاين منها اجملتمع العراقي 
على أن ترافق تلك املناهج الطلبة إىل املرحلة املتوسطة. فعلى وزارة الرتبية أخذ دورها الرتبوي يف 

تعزيز األخالقيات الصحيحة والسليمة يف نفوس األفراد.
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2017-11-2

»العراق مركز تقاطع لألمم الثالث )العربية، واإليرانية، والرتكية(، ومتاسكه يعين متاسكاً ألمم 
الشرق األوسط الثالث، وتفّككه يعين بالضرورة إعادة رسم للجغرافيا السياسية للمنطقة برمتها؛ 
فتقسيمه ممنوع، وبقاؤه دولة قلقة غري ممكن؛ فأمنوذج دولة التوازن هو اخليار األفضل له وللمنطقة 

بأسرها«.

العراق اجليوجمتمعي/السياسي
العراق هو البلد املرتكز شرق أوسطياً؛ بسبب موقعه اجليوجمتمعي/السياسي الرابط بي • 

أمم ثالث، هي: العربية، واإليرانية، والرتكية، فهو الدولة الشرق أوسطية الوحيدة الرابطة 
جغرافياً، وجمتمعياً، ودينياً، ومذهبياً، وإثنياً بي إيران، وتركيا، والبالد العربية برابطة التقاء 
اجلغرافيا  متاسك  خارطة  على  مباشٍر  بنحٍو  سيؤثر  النهائي  ومآله  وتشابك،  وتداخل 
اجملتمعية والسياسية هلذه األمم الثالث أو تداعيها؛ فهنا تكمن أمهية العراق متاسكاً أو 
اهنياراً، وهو ما جيب إدراكه وتوظيفه بإدارة العملية السياسية اإلقليمية والدولية الدائرة 

على أرضه.

إنَّ الدولة العراقية -حاليًا- منقسمة على نفسها انقساماً أفقياً كأّمة -إىل أمم فرعية-، • 
وعمودياً كمراكز قوى معربة عن مكوناهتا اجملتمعية، مع مركز حكم يسعى للملمة أمة 
الدولة واحتواء مراكز قوى اجملتمع والدولة؛ ليكون معرّباً عنها وحاماًل هلا لتجاوز نقطة 

االهنيار.

بي اسرتاتيجيات •  منخفضاً جيواسرتاتيجياً  العراق حالياً  الفعلي يشّكل  بسبب وضعه 
األمم الثالث املذكورة؛ لذا فهو حمط صراعاهتا الفعلية. وبسبب تداخل امللفات اإلقليمية 
والدولية فإن العراق -سياسياً واقتصاديًا- هو مورد صراع احملاور الدولية املعنية باملنطقة.

العراق واألمم الثالث
حسين درويش العادلي*

*  باحث وأكادميي.
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إن أه��م االس��رتات��ي��ج��ي��ات الساعية ل��ض��ّم ال��ع��راق إىل جم��اهل��ا احل��ي��وي ه��ي: االسرتاتيجية • 
يف  تتمايز  ال��يت  والفرنسية  األملانية  لالسرتاتيجية  -م��ع خصوصية  واألوروب��ي��ة  األمريكية 
حم��اوره��ا م��ع األم��ريك��ي��ة يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ل��ف��ات-، واالس��رتات��ي��ج��ي��ة ال��روس��ي��ة النشطة يف 
السائرة  العربية  -وال���دول  السعودية  واالسرتاتيجية  اإلي��راين-ال��س��وري،  اإلقليمي  حمورها 
مع خصوصية  الرتكية-القطرية،  واالسرتاتيجية  اإليرانية،  واالسرتاتيجية  منواهلا-،  على 
لالسرتاتيجية اإلسرائيلية-القطرية اليت تعتمد إعادة رسم خارطة املنطقة على املستوى 
اجملتمعي السياسي. وقد تقرتب أو تبتعد أو تتغرّي أجندة هذه االسرتاتيجيات حسب 

تعقيد امللفات وحركة املصاحل املستجدة هنا وهناك.

االسرتاتيجيات اإلقليمية والدولية متماهية مع الداخل العراقي؛ بسبب تداخل اجلغرافيا • 
اجملتمعية، واالشرتاك خبارطة الثروات، وبتقاطع ممّر مصاحل القارات على أرضه، ويرتجم 
هذا التداخل بتبين العديد من قوى الدولة رؤى هذه االسرتاتيجيات وأجنداهتا يف فعل 

الدولة العراقية ومتوضعاهتا، والعكس صحيح.

عوامل أزمة العراق الراهنة
هناك أربعة عوامل تتضافر إلنتاج أزمة العراق الراهنة:

البىن •  ال��يت حطمت مجيع  الصعد  على خمتلف  امل��ب��اد  الصدامي  للنظام  الكارثية  ال��رتك��ة 
وال��دول��ة، وصّعبت مجيع حم��اوالت  النوعية ألنساق اجملتمع  التحّوالت  ال��الزم��ة إلج��راء 

النهوض بالتغيري.

التأسيس، •  إخفاق خنب  بسبب  ناجحة؛  دول��ة  بإنتاج  احلالية  السياسية  العملية  فشل 
وتعارض الرؤى، واختالف السياسات، وتضارب األجندات داخل العملية السياسية 
عينها. إذ إّن جوهر انتكاس العملية السياسية يتمّثل بالنظام التوافقي العرقطائفي احلزيب 
احملاصصي ال��ذي مت اعتماده لبناء ال��دول��ة؛ وه��و نظام ي��ؤدي -على وف��ق االشرتاطات 
أو  اللبناين(،  )األمن���وذج  املتناحرة  والطائفية  العرقية  ال��دوي��الت  نظام  قيام  إىل  احلالية- 
تتعارض لتتماسك بوحدة شكلية )األمنوذج اليوغساليف(، أو تضعف لتنهار )األمنوذج 

الصومايل(.
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الفعل النوعي املضاد ملعظم دول اإلقليم الحتواء التغيري يف العراق وإجهاضه من خالل • 
سياسة: املقاطعة السياسية، واإلرهاب املنظم، واإلعالم املضاد، واالحتواء السليب.

صراع اسرتاتيجيات االحتواء والتوجيه والتوظيف اإلقليمية والدولية الذي أنتج استقطاباً • 
وصراعاً حاداً على أمنوذج الدولة العراقية املراد إنتاجها بعد 2003.

النماذج الثالثة للدولة العراقية
الال  )دول��ة  ه��ي:  احلالية  الصراعات  العراقية كناتج عن  للدولة  من��اذج مفرتضة  ثالثة  هناك 
نتائج الصراع  التوازن االسرتاتيجي(، ويتوّقف وج��ود أحدها على  أمن��وذج، ودول��ة االحنياز، ودول��ة 
تفامهها، وهذه  أو  وتصادمها  والدولية  اإلقليمية  االسرتاتيجيات  احتكاك  وعلى  العراقي-العراقي، 

النماذج هي:

أمنوذج الدولة القلقة: وهو أمنوذج الدولة العراقية احلالية بعد التغيري 2003، وأعين به • 
املعيارية،  سياقاهتا، ومؤسساهتا، ووحدهتا  انتظام  وفشل  الدولة،  غياب شكل  أمن��وذج 
انقسام  بالعودة للمربع األول، وأمن���وذج  امل��ه��دد ك��ل حلظة  اهل��ش  التعايش  أمن���وذج  فهو 
)األمة/الدولة( على نفسها، وأمنوذج الفساد والفشل االقتصادي، والتداخل والتدخل 
واالستالب اإلقليمي والدويل، والتدويل الدائم النايف للسيادة، وتفريغ شحنات التصادم 
السرتاتيجيات املنطقة املتصارعة، وأمنوذج مترير األجندات الدولية خللق أوضاع كونية 
ج��دي��دة، وأمن����وذج ام��ت��ص��اص األزم����ات وتصفية احل��س��اب��ات، وغ���ري ذل���ك. وه���و أق��رب 
ال��ع��راق اجليوجمتمعي  الصمود ك��ث��رياً؛ بسبب موقع  ل��ه  اللبناين، وال ميكن  إىل األمن���وذج 

واجليوسياسي، وبسبب شدة تعارض االسرتاتيجيات واستقطاباهتا.

أمن���وذج دول���ة االحن��ي��از: وه��و أمن���وذج وق���وع ال��دول��ة ال��ع��راق��ي��ة يف اجمل���ال احل��ي��وي إلح��دى • 
االسرتاتيجيات، كأن تكون )منحازة عربياً(؛ لتكون )بوابة شرقية( جديدة ضدَّ احملور 
إيرانياً متقدماً ضد احملور العريب، أو  اإلي��راين، أو تكون )منحازة إيرانياً( لتكون موقعاً 
تكون )منحازة أمريكياً( لتكون حمطة متقدمة للسياسة األمريكية يف املنطقة، وسوى ذلك؛ 

فيعدُّ أمنوذج االحنياز أمنوذجاً انتحارياً يؤدي إىل إعادة إنتاج أزمات العراق واملنطقة.

وامل��ؤدي��ة دور •  ال��ت��وازن الفّعال: وه��و أمن��وذج الدولة العراقية املتوازنة داخلياً  أمن��وذج دول��ة 
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التوازن اإلقليمي والدويل مبا يؤّهل العراق ليكون قوة اسرتتيجية حقيقية متوازنة، وموازنة 
استقراراً  وخيلق  ال��وج��ودي  تصادمها  دون  فيحول  ال��ك��ربى؛  اإلقليمية  لالسرتاتيجيات 

اسرتتيجياً شرق أوسطياً.

ق��ادرة على حفظ  واقتصادياً وعسكرياً  الفّعال يعين “دول��ة عراقية قوية سياسياً  التوازن  إّن 
التوازن اإلجيايب بي اسرتاتيجيات املنطقة”، وهو األمن��وذج األفضل للعراق واملنطقة، فبقاء العراق 
ضعيفاً سيقود -ال حمالة- إىل تصادم وج��ودي بي االسرتاتيجيات الكربى، وتشتته سيؤدي إىل 

إعادة رسم للخارطة السياسية اإلقليمية ألغلب دول املنطقة.

ملحوظة )1(: إن خيار احلياد غري ممكن يف ظلِّ الضعف النوعي الذي يعيشه العراق، • 
ال��دويل على  الصراع  اإلقليمية، وثقل  اجمل��ال احليوي لالسرتاتيجيات  )ت��غ��ّول(  ويف ظل 
إمكانية ممارسة  الفعلي سيقضي على  ال��واق��ع  اش��رتاط��ات  إنَّ  الشرق األوس���ط.  منطقة 
سياسة احلياد، فاحلديث عنه ال ميكن أن يتم إالّ بعد متاسك الدولة، وخلق كينونتها 
الذاتية، وختليق هويتها ومصاحلها املعربة عن أمتها املوحدة، ويتطلب خيار احلياد اإلجيايب 
ضمناً قوة الدولة على فرض سياستها، فيجب أالّ ننسى أن اخليارات بي الدول إمنا يتم 

فرضها من خالل قوة الدولة نفسها.

به •  مسموح  غ��ري  الناجز  فالتقسيم  مستبعد،  ال��ع��راق  تقسيم  خيار  إن   :)2( ملحوظة 
إقليمياً ودولياً على وفق البنية احلالية للخارطة السياسية للمنطقة، وهذا األمر ال يّتصل 
بتطلعات قومية أو طائفية عراقية بقدر تعلُّقه بالعامل اإلقليمي-الدويل، فتقسيم العراق 
)العربية، واإليرانية، والرتكية(؛ وهذا  الثالث  السيادية  يعين -بالضرورة- تقسيم األمم 
يعين إنتاج خارطة سياسية جديدة للمنطقة والعامل، وهذان ال يستطيعان هضم هكذا 

حتّول وتداعياته.

العراق البلد املرتكز شرق أوسطيًا
ال ميكن كسب أمنوذج العراق املتوازن واملوازي من دون مالحظة العوامل اآلتية:

العراق مركز تقاطع لألمم الشرق أوسطية الثالث )العربية، واإليرانية، والرتكية(، ويعدُّ • 
أو  وقوته  وحدته،  أو  فاهنياره  وجمتمعياً،  واقتصادياً  سياسياً  االسرتاتيجي  األم��ين  املركز 



27

مقاالت

ضعفه، سيحدد مصري املنطقة بأسرها، فهو مركز الثقل ونقطة التوازن بي األمم الثالث.

العراق حجز الزاوية ملعادالت نقطة التوازن ومصاحل دول الشرق األوسط، وأي إضعاف • 
أو تقسيم له سيجر هذه األمم والشعوب إىل صراعات كربى، وسنشهد جغرافيا سياسية 
يستوجب  باملنطقة  استقرار  وأي  استحقاقاهتا،  مع  التعامل  العامل  يستطيع  جديدة ال 
خلق عراق التوازن االسرتاتيجي املوازن لالسرتاتيجيات الثالث، واحلائل دون تصادمها 

)املميت(.

وامل��ؤدي��ة دور •  ال��ت��وازن االسرتاتيجي ه��و: أمن��وذج الدولة العراقية املتزنة داخلياً  إن ع��راق 
التوازن اإلقليمي والدويل الفّعال؛ مبا يؤهل العراق ليكون قوة اسرتتيجية حقيقية مساملة، 

وموازنة، ومتوازنة.

إن عراق اليوم مصاب بضعف بنيوي كبري، سببه فشل أمنوذج الدولة العراقية احلديثة • 
باإلدارة واحلكم، واعتمادها سياسة احملاور اإلقليمية الذي ترمجته نظرية البوابة الشرقية؛ 
بسبب نظرية حكم األحزاب، ونظام احملاصصة الطائفي العرقي املتماهي مع اسرتاتيجيات 
املنطقة اليت حتاول ضمها إىل فضائها االسرتاتيجي أو خلق حمميات تابعة هلا للدفاع عن 

مصاحل اسرتاتيجيات دول املنطقة.

إن استقرار املنطقة مرهون باستقرار العراق، وأي احنياز للعراق صوب االسرتاتيجيات • 
اإلقليمية سيمزقه وميّزق املنطقة، وإنَّ استقرار العراق واملنطقة يتطّلب خلق عراق التوازن 
االسرتاتيجي، وهذا األمنوذج حيتاج إىل إعادة نظر بسياساته وإدارته، مع احلفاظ على 
جتربته الدميقراطية ومؤسساته الدستورية فالعراق اليوم حيتاج إىل نظرية الدولة/الرمز املتمثلة 
بنواة صلبة للحكم ُتضِبُط إيقاع الدولة وفعلها وواجباهتا. إنَّ سلب اجملتمع القوة من 
احلكم، واب��ت��الع األح���زاب للدولة، وال��ص��راع التنافسي ال��وج��ودي بي ق��وى ومكونات 
الدولة، واستخدام العنف واإلرهاب كأداة سياسية، والرتهُّل والفساد واالستالب، وغري 
ذلك، كلُّها عوامل أوصلت الدولة إىل ما هي عليه؛ فاملطلب املوضوعي يقول بضرورة 
اعتماد سياسة القوة املتنامية إلعادة عربة الدولة إىل السكة. وتتجلى هذه القوة املتنامية 
مبشروع حكم عادل وحاسم يّتسم بإصالحات جريئة، ومغامرة حمسوبة، وسياسة تعدُّد 
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حماور املواجهة والضبط، وسياسة التوازن السياسي املرن، واالبتعاد احملسوب عن صراع 
الكتل واألحزاب، والبلورة املدروسة لرمزية الدولة احلاكمة وهيبتها وسيادهتا.

خلق عراق التوازن االسرتاتيجي
خللق عراق التوازن االسرتاتيجي حنتاج إىل:

متركز وبلورة وفاعلية للنواة الصلبة للحكم من خالل مشروع الدولة )الرمز( على حساب • 
فاعلية مشروع احلكم )األحزاب(؛ لضمان وحدة الدولة وقوة سلطاهتا ومؤسساهتا، مبا 
يف ذلك إعادة هيكلة فاعلة ومنضبطة للقوى العسكرية واألمنية والسالح، وإعادة اهليبة 
جريئة  للمدن، وخطوات  حازمة  أمنية  وف��رض خطط  القانون،  سيادة  وتعزيز  للدولة، 

لضرب الفساد.

مصاحلة تأرخيية سياسية جمتمعية عراقية تضمن إهناء التضاد القومي والطائفي واإلثين • 
الذي شتت الدولة، وتضمن أيضاً مستوى مقبواًل من الوحدة الوطنية للدولة وسلطاهتا، 
مبا يضمن العدالة واملصاحل جلميع العراقيي مبختلف قومياهتم وأدياهنم وطوائفهم وإثناياهتم.

استمرار اإلصالحات اجلذرية والشاملة واحلاسة جلميع بىن الدولة اإلدارية واالقتصادية • 
والتعليمية والتنموية، على وفق قواعد احلكم الرشيد، وتقوية الشراكة مع القطاع اخلاص.

اعتماد سياسة ختاُدم املصاحل وتؤّمن االحتواء اإلجيايب للمحاور اإلقليمية ومبا يوّلد تفهماً • 
إقليمياً ودولياً بأنَّ عراقاً موحداً وقوياً ومساملاً سيحفظ املصاحل والتوازنات اإلجيابية يف 

املنطقة، وحيول دون التصادم املميت بي االسرتاتيجيات املتصارعة.

فكُّ االرتباط مبلفات املنطقة قدر املمكن؛ فهذا األمر يؤّمن عدم التماهي باجلبهات • 
التأثر املباشر  اجليوطائفية، ويسّهل إدارة األمن��وذج العراقي، وحتقيق مصاحله بعيداً عن 

مبلفات املنطقة املعّقدة.

خارطة طريق واضحة حلماية أمنوذج عراق التوازن االسرتاتيجي من التدمري الذايت، أو • 
االفرتاس اخلارجي؛ حلي وقوف مشروع الدولة على قدميه.
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2017-11-4

ال يُنكر املتابع للشأن اإليراين حقيقة أن إيران تسعى إىل تطوير كفاءهتا القتالية وجهوزيتها 
تتزامن مع  ما  العسكرية وجت��ارب األسلحة غالباً  ي��رى أن مناوراهتا  األم��ر، لكن هناك من  لذلك 
مجلة من املتغرّيات والتحّديات الداخلية واخلارجية اليت تواجهها طهران مثل التهديدات اخلارجية، 
والعقوبات األمريكية، وزيادة نشاط اجلماعات املسلحة ضد قوات األمن وقوات احلرس الثوري يف 

أقاليم كردستان وسيستان وبلوشستان واألهواز.

وقبل مدة ليست بالبعيدة انطلقت املرحلة الثالثة من مناورات “حيدر الكرار” على احلدود 
الغربية إليران ملنطقة “برويزخان” اليت تعدُّ من أهّم بوابات التواصل بي إيران والعراق، استعرضت 
فيها القوات اإليرانية قدراهتا على التحرُّك العسكري واهلجوم، وشهدت املناورات مشاركة وحدات 
التدخُّل السريع، وال��وح��دات اهلجومية املتنقلة، فضاًل عن ع��دد من ال��وح��دات امل��دّرع��ة، ورامج��ات 
ص��واري��خ م��ن ط��راز ن��ازع��ات 10 امل��ع��روف��ة ب��� )N-10(، إىل جانب مشاركة ع��دد م��ن ال��وح��دات 

العسكرية العراقية.

وقال املتحدث باسم القوات املسلحة اإليرانية العميد مسعود جزائري يف تصريح صحفي إن 
“املناورات تأيت يف إطار طلب احلكومة تعزيز التعاون العسكري بي إيران والعراق؛ هبدف سيطرة 
احلكومة املركزية العراقية على املعابر احلدودية”. وقد سبق هذه املناورة اإليرانية كثافة يف النشاطات 

العسكرية، كتجارب للصواريخ البالستية متوسطة املدى، وطائرات مسرية عن بُعد.

إن ما يهمنا يف هذا األمر هو ما دالالت تكثيف إيران ملناوراهتا العسكرية؟ وما الرسائل اليت 
تريد إيصاهلا إىل اخلارج جراء تلك املناورات؟

جُتري إيران ما يقارب 6-8 مناورات سنويّة ما بي بريّة وحبريّة، ومتوسطة النطاق، إىل جانب 
أكثر من 80 اختباراً أجرته يف العام 2016 ألسلحة مستوردة، أو ُمنتَجة حملياً، أو مطّورة من ِقَبل 

المناورات العسكرية اإليرانية: األهداف والرسائل
حيدر الخفاجي*

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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اهلندسة العسكرية. ومعظم هذه التجارب واملناورات تتزامن مع مجلة من املتغرّيات اليت تشهدها 
املنطقة منها: صعود إدارة ترامب، والتلويح باملواجهة مع طهران عسكريّاً، والتهديد مبحاصرة اجملال 
احليوي يف منطقة اخلليج، فضاًل عن إجراء استفاء االنفصال يف كردستان العراق، فكل هذه املسائل 
دخلت مرحلة حساسة وحرجة تنذر باحتوائه من خالل إظهار الدور اإليراين يف املنطقة، وباملقابل 
حاجة طهران إىل إيصال رسائل جلرياهنا تبّي أهنا قوة مهّمة ورئيسة يف منطقة اخلليج، وال تستطيع 

أية قوة هتميشها.

إي���ران العسكريون والسياسيون -ع��ل��ى ح��د س���واء- أن هذه  ق���ادة  ي��رى  ال��وق��ت نفسه  ويف 
املناورات العسكرية حتمل رسائل سالم وأمن لدول املنطقة، من خالل مكافحتها لإلرهاب البحري، 
وإرسال دورياهتا البحرية إىل مشال احمليط اهلندي ملواجهة القرصنة البحرية، وصواًل إىل املناطق القريبة 

من مضيق باب املندب.

ومن املؤكد أن إيران حتاول تطوير كفاءهتا وجهوزيتها القتالية حملاولة إحباط هتديدات أمنها 
الوطين، فهي متثل اهلدف الرئيس هلذه املناورات. يف الوقت الذي ال خيفى على أحد أن منطقيت 
اخلليج واإلقليم تعيشان ظروفاً استثنائية بفعل تدخالت بعض الدول العربية )السلبية( يف املنطقة.

أما ما خيصُّ املناورات البحرية املشرتكة اإليرانية اليت جرت قبل أشهر قليلة مع القوات العراقية 
يف مياه شط العرب -اليت مّتت بإشراف مباشر من قبل احلرس الثوري اإليراين- فقد قال قائد حرس 
احلدود اإليراين العميد قاسم رضائي معلقاً عليها: “إن هذه املناورات تؤكد بأن البلدين لن يسمحا 

ألي طرف ثالث بالتدّخل يف الشؤون السياسّية واألمنّية للمنطقة”.

إن إط���الق امل��ن��اورات األخ���رية وإج����راء االخ��ت��ب��ارات العسكرية ت��زام��ن م��ع استفتاء انفصال 
كردستان العراق، الذي كان يتضّمن هتديدات لألمن الواطين اإليراين؛ ممّا أّدى إىل إثبات األخرية 

قدراهتا العسكريّة يف املنطقة الغربّية هلا.
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اخلامتة
من املؤكد أن إيران تريد إيصال رسالة إىل الدول اجملاورة وعلى وجه اخلصوص دول اخلليج، 
بأّن طهران باتت قوة إقليمّية يف املنطقة، وأن أمن املالحة البحريّة يف منطقة اخلليج -الّ��ذي يعدُّ 
عصب االقتصاد لكثري من دول العامل- أصبح حتت سيطرهتا من مياه اخلليج إىل حبر ُعمان؛ إذ 
ختلق املناورات العسكريّة على حلفاء إيران يف املنطقة نوعاً من اإلجيابّية بشأن مدى قدرة طهران، 
وهذا يؤثّر على صورة تلك القوى يف حميطها السياسّي وإظهارها يف صورة احلليف املتفّوق، وهذا 

األمر ينطبق على احلركات التحرريّة يف العامل.

إي��ران استطاعت أن تتفّوق على بعض الالعبي اآلخرين من خالل  الواقع أن  لقد أثبت 
أدوات السياسة الناعمة، حبيث سامهت هذه السياسة -بنحٍو سريع- يف إعطاء صورة إجيابّية بي 
العام العريب وليس احلكومات العربّية فحسب، فضاًل عن إجيابّية أثر  ال��رأي  قطاعات واسعة من 

املناورات العسكريّة لصاحل إيران والسيما يف حميطها اإلقليمّي.

وميكن القول أيضاً إن إسرتاتيجّية املناورات يف إيران هلا انعكاسات سياسّية واقتصاديّة على 
املشهد السياسّي واإلقليمّي مع الرتكيز يف منطقة اخلليج، والسيما أن الالعبي اآلخرين يف املنطقة 

غري فّعالي أو ليس لديهم الّدراية يف سياستهم اخلارجّية.

ويف احملصلة نرى أن الرسائل اليت تبعث هبا إيران إىل دول املنطقة حتمل عنواناً واضحاً إىل 
املرسل إليه، عنواناً عسكريّاً بامتياز يثبت بأن إيران قادرة على صدِّ أي هجوم أو هتديد يطال أمنها 
القومي، ويؤكد أن طهران -ومن خالل سلسلة املناورات اليت أجرهتا مؤخرًا- هلا القدرة على إقفال 
مضيق هرمز اّلذي يعدُّ أهمَّ ممّر عاملّي للنفط إىل العامل، والسيطرة على املمرّات املائية األخرى يف 

منطقة اخلليج إذا تطّلب األمر.
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مقاالت

أيمن عبد الكريم حسين*

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.

ُعمان ومواقفها اإلقليمية تجاه األزمات في المنطقة

2017-11-8
مرت منطقة الشرق األوسط بتحديات كبرية، وكانت بداية هذه التحديات هو تغيري النظام 
السياسي يف العراق عام 2003، حيث يرى بعض املراقبي أن تلك التحديات أخذت تتسع وتنتقل 
شيئاً فشيئاً بي دول املنطقة، وكانت هذه التحديات على خمتلف املستويات السياسية واالقتصادية 
واألمنية، وتركت آثاراً كبرية يف بنية اجملتمعات داخل بلدان الشرق األوسط، واستطاعت يف بعض 
البلدان يف  تقسيمها على حنٍو مذهيب وطائفي وعرقي وإثين، وسعت بعض  الذهاب حنو  الدول 
منطقة الشرق األوسط إىل درء هذه التحديات ومواجهتها من أجل احلد من آثارها، وكذلك ذهبت 
بعض البلدان إىل حنٍو آخر بالتدخل بشؤون البلدان األخرى، وكانت بعض الدول عاماًل مسامهاً 

يف الصراع القائم يف منطقة الشرق األوسط.

وحي احلديث عن موقف الدول جتاه هذه التطورات من املهم التعرف على سياسة سلطنة 
التحديات وأخذت  املعامل وشفافة جتاه هذه  السياسة واضحة  ُعمان اخلارجية، فقد كانت هذه 
التعامل مع التطورات اليت حصلت وما تزال حتصل سواء على مستوى البلدان اخلليجية والعربية أم 
اإلقليمية على حٍد سواء، وأخذت كذلك على عاتقها القيام مبا هو ممكن من أجل حتقيق السالم 
واالستقرار ملنطقة اخلليج بنحٍو خاص والشرق األوسط بنحٍو عام؛ »فقد شاركت سلطنة ُعمان يف 
تعزيز جهود جملس التعاون اخلليجي ملواجهة التحديات األمنية، وتبنت العديد من املواقف الثابتة 
على الصعيد اإلقليمي والدويل داعية من خالهلا إىل ضرورة نشر السالم«1، ودعت كذلك إىل 

1 - حامت بن سعيد بن حممد مسن، مرتكزات السياسة اخلارجية الُعمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية 2005-2016، رسالة 
ماجستري )غري منشورة( قسم العلوم السياسية – جامعة الشرق األوسط، األردن، 2017، ص: 57.
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ضرورة مواجهة ظاهرة اإلرهاب العاملي الذي أخذ يضرب دول خمتلفة، والعمل على تنسيق اجلهود 
املشرتكة من أجل مكافحة اإلرهاب من خالل قاعدة معلومات وبرامج عمل مشرتكة.

ودعت السلطنة يف كثري من املواقف الدولية واإلقليمية إىل ضرورة احلفاظ على أمن املنطقة، 
املتطرف  الفكر  القضاء عليه من خالل حماربة  السالم، ومكافحة اإلرهاب، والعمل على  ونشر 
الذي ينشره يف املنطقة العربية، وسعت إىل دعم الدول العربية كافة يف جهودها املبذولة اليت ختدم 
اإلنسانية وجتنب الشعوب ويالت احلروب والصراعات، ألن اإلرهاب أخذ يضرب البالد العربية 
ومنطقة الشرق األوسط كلها دون استثناء، وحذرت السلطنة من انتشار الفكر املتطرف وعربت 
عن قلقها إزاء ذلك »ودعت إىل مواجهته ومعاجلة مسبباته والعمل على حتقيق أكرب قدر ممكن من 
التعاون اإلقليمي والدويل؛ حلصر ظاهرة اإلرهاب، واحلد من انتشاره؛ وبالتايل إعادة نشر السالم 

وحتقيق األمن واالستقرار للمنطقة«2.

كانت التطورات السياسية يف منطقة الشرق األوسط تتصاعد حنو التظاهر واملطالبة ببعض   
احلقوق السياسية واملدنية يف بعض الدول، واعتربت البداية هلا عام 2011 يف دول عربية مثل مصر 
وتونس وسوريا وليبيا واليمن، وكانت هذه التطورات حُتدث ثغرات أمنية؛ مما يتسبب خبروقات أمنية 
كبرية يف بعض البلدان، فضاًل عن ظهور الفصائل املسلحة يف هذه البلدان اليت محلت السالح 
داعمة  أدوار  أي  عن  »ابتعدت  فقد  السلطنة  يف  متاماً  مغايراً  الوضع كان  أن  إال  الدولة،  بوجه 
لألطراف املتطرفة واجلماعات املنخرطة واملتهمة بالقيام باألعمال اإلرهابية، ومل متتلك أي جمموعات 

متطرفة على أراضيها أو خارجها، األمر الذي خيتلف عن بعض دول اخلليج األخرى«3.

سعت سلطنة ُعمان إىل احلفاظ على مكانتها اإلقليمية والدولية، وعدم التدخل بالشؤون 

2- عبد اهلل الشمري، سلطنة ُعمان واليمن: املوقف من عاصفة احلزم: قراءة اسرتاتيجية، متاح على الرابط:
  www.sautalyemen.com  

3- حممد عز العرب، املناعة الداخلية: ملاذا ظلت ُعمان حمصنة من هتديدات اإلرهاب، صحيفة األهرام املصرية، العدد 47139، 
2015، ص: 14.
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الداخلية للدول، والتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية للمسامهة يف احلد من انتشار الفكر املتطرف 
واإلرهاب يف منطقة اخلليج العريب بنحٍو عام، »فأخذت بزيادة الوعي الشعيب لدى اجلماهري عن 
خماطر اإلرهاب واإلرهابيي على أمن واستقرار الدولة بكل الوسائل اإلعالمية والرتبوية واالجتماعية؛ 
حلماية األجيال الناشئة من التجنيد يف االجتاه اخلاطئ«4، وأخذت ُعمان على عاتقها املشاركة يف 
املؤمترات واالتفاقات الدولية واإلقليمية اليت ختص مكافحة اإلرهاب وزادت من رقابتها املالية على 
األرصدة، واملساعدات املالية اليت يتم حتويلها داخل السلطنة إىل الشركات واألشخاص واجلمعيات 
اخلريية، فضاًل عن جترمي الطائفية)*( على وفق القانون الُعماين، وهذا ما مييزها عن بقية دول اخلليج، 
فضاًل عن عدم مشاركتها يف أي عملية عسكرية خارج حدودها هتدد فيها أمن املنطقة واستقرارها.

واقتصادياً  سياسياً  فاعلة  جهات  إجياد  الصعب  من  األوسط  الشرق  منطقة كمنطقة  يف 
أحدثت تغيرياً يف واقعها الداخلي جذرياً، فضاًل عن أن الفوضى اليت ضربت منطقة الشرق األوسط 
أثرت على اقتصاديات تلك البلدان، فقد برزت سلطنة ُعمان مبا حققتُه من منو اقتصادي ورفع 
املنطقة  االقتصادي والثقايف أن تكون واحة لالستقرار يف  للمواطن واالزدهار  املعيشي  للمستوى 
امللتهبة، واحلفاظ على ذلك النمو واالزدهار وإدامته دون االجنرار إىل الفوضى يف املنطقة، وامتازت 
أيضاً كوسيط دبلوماسي يف الشرق األوسط عرب سياستها اخلارجية اهلادئة واملتزنة يف إدارة اخلالف. 

وهناك من ينتقد هذا  الدور الُعماين يف املنطقة فهي تبتعد عن القيادة يف بعض األحيان 
وتتجنب مساعدة الدول األخرى إال عرب املفاوضات، فضاًل عن ذلك تقاطعها مع اململكة العربية 
السعودية جتاه قضييت االحتاد اخلليجي الذي دعا إليه امللك عبد اهلل بن عبد العزيز عام 2011 

4- حامت بن سعيد بن حممد مسن، مرتكزات السياسة اخلارجية الُعمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية، مصدر سبق ذكره ص: 62.
)*( أشارت املادة )130( من قانون اجلزاء الُعماين يف ظل جترمي املمارسات اجملتمعية ذات الطبيعة الطائفية إىل )أنه يُعاقب بالسجن 
املؤبد كل من يرتكب فعالً غايته إثارة حرب أهلية يف البالد، ويعاقب بالسجن املؤقت مدة ال تزيد على عشر سنوات كل من روج 
ملا يثري النعرات الدينية واملذهبية أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بي سكان البالد(، للمزيد ينظر: بسمة مبارك 

سعيد، قراءة يف رؤية ُعمان لقضييت التقارب مع إيران واالحتاد اخلليجي، مركز اجلزيرة للدراسات،
 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/2014189038704848.html
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وعدم دعم بعض قرارات جملس التعاون اخلليجي، وقضية التقارب مع ايران اليت ترى فيها السعودية 
بأهنا خطراً يُهدد أمن املنطقة من جهة وزيادة التمدد والنفوذ االيراين إىل الدول اخلليجية من جهة 
أن  إال  اخلليجية،  الُعمانية  العالقات  بارزة يف طبيعة  نقطة  قد شكلت  رمبا  النقطة  أخرى، وهذه 
ُعمان تبدي خماوفها من قضية االحتاد يف توسع النفوذ السلفي يف املنطقة يف حال إقامته، ألنه 
النسيج  السلفية، مما سينعكس من وجهة نظر ُعمانية على  الغالبية  الدول اخلليجية ذات  غالبية 
االجتماعي الُعماين، فضاًل عن التباين يف الرؤى واالهداف بي دول جملس التعاون وبي االولويات 
واملصاحل الُعمانية، واما ما خيص التقارب مع ايران فرتى السلطنة إن الواقع اجلغرايف الُعماين املتمثل 
بالبحار املفتوحة فضاًل عن التاريخ السياسي للدولة الُعمانية فرض عليها إقامة عالقات قوية مع 
للنفط  إقليمية معها وهناك حقول  الدخول يف صراع معها، فهي متتلك حدود مياه  إيران وعدم 
والغاز املشرتكة فيما بينهم، واهنا غري مستعدة ألي مواجهة عسكرية ضد جرياهنا، وهذا ما جعل من 
العربية السعودية تسجل بعض نقاط اخلالف جتاه السلطنة ودعتها إىل االلتزام مببادئ جملس التعاون 
اخلليجي ألهنا وخالل مسرية هذا اجمللس »تفردت سلطنة ُعمان جبملة من املواقف اليت بدت بعيدة 
عن نسق السياسة اخلليجية، والعزوف عن امللفات والقضايا ذات احلساسية اليت شهدهتا منطقة 

اخلليج على وجه اخلصوص وتقدميها منوذجاً للدولة الوسيطة بي األطراف املتنازعة«5.

املوقف الُعماين جتاه األزمة اليمنية   

كانت سلطنة ُعمان وما تزال تدعم حالة االستقرار السياسي يف منطقة الشرق األوسط كون 
هذه املنطقة تشكل عامل استقرار هلا داخلياً، وفضاًل عن ذلك فإن السلطنة تفهم احلساسية السياسية 
على منع اجلهات واألطراف الفاعلة إقليمياً من التدخل يف شؤوهنا الداخلية، وزعزعة أمنها الوطين، 
وقد عربت عن موقفها إزاء األزمات والتطورات اليت حصلت يف منطقة الشرق األوسط عام 2011 

5- مسار االختالف بي ُعمان وجملس التعاون اخلليجي إىل أين؟، وحدة الرصد والتحليل السياسي، مركز صناعة الفكر للدراسات 
والبحوث، 11 يناير 2016، ص2.
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باختالف مواقف دول اخلليج العريب، ومن بي هذه األزمات األزمة اليمنية اليت تعاملت معها سلطنة 
ُعمان على درجة عالية من املسؤولية واحلياد والتوازن يف حلها، فاليمن له حدود جنوبية للسلطنة 
بطول 288 كيلومرتاً فكان من السهل انتقال الصراع بالقرب من حدود السلطنة؛ وبالتايل هتديد أمن 
املنطقة، لكن كان املوقف الُعماين آنذاك بعدم قطع العالقات الدبلوماسية ورفضت قرار احلرب عليه.

»فعلى الرغم من قيام دول جملس التعاون بنقل مقرات سفاراهتا من صنعاء إىل عدن، إال 
أن السلطنة مل تقم بذلك وبقيت متمسكة مببدأ عدم االحنياز إىل أي طرف مهما كلف األمر«6، 
لعدم  تدعو  اليت  اخلارجية  السلطنة  سياسة  يف  األساسية  املبادئ  من  انطالقاً  املوقف  هذا  فجاء 
التدخل بشؤون الدول الداخلية والنأي بالنفس عن الصراعات. واجلدير ذكره هو أن الرؤية السياسية 
للسلطان قابوس يف وقتها كانت حتتم عدم دعم أي طرف، واالكتفاء بالدعوة إىل احلوار البّناء الذي 
على أساسه يتم نزع فتيل األزمة وإهناء الصراع، ولكن ذلك مل حيدث حيُث بدأت الدول اخلليجية 
باستثناء ُعمان بشن عمليات عسكرية يف اليمن ضد قوات احلوثيي وأنصار الرئيس اليمين علي 

عبد اهلل صاحل.

يف املقابل محّلت سلطنة ُعمان املسؤولية كاملة على مجيع األطراف، ودعتها إىل إهناء الصراع 
املتحدة، كل  للحوثيي واألمم  قبل فوات األوان، ورعت أكثر من مفاوضات، واستقبلت وفوداً 
ذلك من أجل عدم امتداد النزاع اليمين إىل دول املنطقة مبا فيها السلطنة، وسعت أيضاً إىل دعم 
أي جهود لدول جملس التعاون اخلليجي من تقدمي أي مبادرات حللحلة األمور، ومل تنُج السلطنة 
متاماً كما  السعودية، إال أن ذلك كان خمتلفاً  قبل  بالتعاطف مع احلوثيي من  من االهتامات هلا 
ادعت السعودية، فالسلطنة من خالل جهودها يف امللف اليمين بينت على لسان وزير خارجيتها 
يوسف بن علوي »أن احلوثيي ألبسهم اإلعالم زياً غري زيهم، فهم ال يستطيعون السيطرة على اليمن 
وحدهم، وقد قاموا بتحالفات مع آخرين يف اليمن بعد أن ضاقوا ذرعاً بالوضع، وأن دول اخلليج 
6- حامت بن سعيد بن حممد مسن، مرتكزات السياسة اخلارجية الُعمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية، مصدر سبق ذكره ص: 49.
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اعتقدوا أن األمر هادئ وأن املبادرة اخلليجية كافية وهذا غري صحيح«7.

تُعد األزمة اليمنية من أبرز امللفات اخلالفية بي سلطنة ُعمان والدول العربية، حيث بينت 
من  واحدة  اليمنية  األزمة  من كون  الرغم  »فعلى  مبكراً،  صنعاء  يف  األزمة  من  موقفها  السلطنة 
أهم امللفات اليت متس أمن اخلليج حالياً، ما دفع اململكة العربية السعودية لتكوين حتالف عريب 
واسع النطاق وشن عملية )عاصفة احلزم( العسكرية ضد املقاتلي احلوثيي يف اليمن، بالتعاون مع 
التحالف العريب املشرتك، إال أن سلطنة ُعمان مارست سياستها التقليدية من احلياد اإلجيايب وعدم 
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول العربية، ورفضت املشاركة بقواهتا املسلحة يف العملية، متجنبة 

انتقال الصراع إىل داخل أراضيها حبكم اجلوار، والتداخل القبلي بي الشعبي اليمين والُعماين«8.

إن اسرتاتيجية مسقط احليادية جعلتها العباً مهماً على صعيد مساعي بعض القوى الدولية 
واإلقليمية حلل األزمة يف اليمن سلمياً، وإعادة االستقرار واألمن للمنطقة، وعدم عسكرة األزمة 
أكثر مما جنحت إليه، والسيما يف ظل ما بدا أنه -على وفق بعض احملللي- حرب بالوكالة بي 
بعض القوى العربية املركزية وطهران على أرض اليمن، فقد تقدمت السلطنة مببادرة من سبع نقاط، 
للتوصل إىل توافق سياسي بي الفرقاء اليمنيي، دون احلاجة إىل تدخل عسكري إقليمي أو دويل؛ 

حلسم الصراع يف اليمن.

وجتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض األسباب اليت جعلت من الوسيط الُعماين يكون له رأي 
مغاير وخمتلف لدول اخلليج؛ فالسلطنة تتمتع بعمق كبري يف العالقة بينها وبي الواليات املتحدة 
األمريكية اليت تسعى إىل حل اخلالف سلمياً، فضاًل عن أن الثقة اليت أعطاها احلوثيون للُعمانيي 
كانت كبرية، وتعدُّ ُعمان املكان األنسب للحوار بينها وبي القوى السياسية اليمنية األخرى، وأن 

. www.mofa.gov.om :7- املوقع الرسي لوزارة اخلارجية الُعمانية، 2016، متاح على الرابط
8- مصطفى شفيق عالم، هنج استقاليل: سياسة ُعمان اخلارجية يف سياقات إقليمية استقطابية، مركز الروابط للبحوث والدراسات 

االسرتاتيجية، 2015، متاح على الرابط:
 http://rawabetcenter.com/archives/13449 .
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قناعة ُعمان نفسها بأهنا قادرة على إدارة احلوار خدمًة لقضايا املنطقة وإحالاًل للسالم والتعاون 
مبستوياته كافة هو عامل آخر يضاف إىل الدور الُعماين الذي كان بارزاً يف ملف األزمة اليمنية، وأن 
ابتعاد ُعمان عن املشاركة يف عاصفة احلزم أعطاها مكانة حيادية متوازنة وهادئة إلدارة امللف اليمين 
أو املشاركة فيه؛ بغية الوصول إىل حل يرضي األطراف املتخاصمة، والعمل على حفظ العالقات 
مع الدول األطراف يف هذه األزمة؛ وهذا ما يؤشر أو يفسر بنحٍو آخر التعاطي الرباغمايت للسلطنة 
يف عالقاهتا اخلارجية مع الدول على خالف بقية دول جملس التعاون، وفضاًل عن ذلك مل تشارك 
ُعمان يف عاصفة احلزم لرتك هامٍش من التفاوض بي أطراف األزمة، فال ميكن ألي طرف أن يطلب 

من ُعمان التوسط إلهناء األزمة إذا كانت مسقط ضمن التحالف.

املوقف الُعماين جتاه األزمة السورية

اختذت سلطنة ُعمان موقفاً حازماً جتاه األزمة يف سوريا منذ اندالعها عام 2011 برفض 
العمليات املسلحة اهلادفة إلسقاط نظام الرئيس السوري بشار األسد، ودعت إىل فتح باب احلوار 
بي األطراف املختلفة للوصول إىل نتيجة سلمية تضمن حقوق األطراف كافة، فضاًل عن ضرورة 
أطراف من  تدخل  الدبلوماسية وعدم  القنوات  األزمة وحلها عرب  لتسوية  السلمية  الطرق  انتهاج 
خارج سوريا؛ كون األزمة داخلية. ويف ظل اعتماد سلطنة ُعمان مبدأ احلياد وانتهاج أسلوب احلوار، 
فقد كان هلا موقف على العكس من دول جملس التعاون اخلليجي جتاه األزمة السورية وأوضاعها، 
فأبقت على سفارهتا مفتوحة لدعم موقفها احملايد، فضاًل عن »أهنا حاولت الوصول إىل حل سلمي 
عن طريق إجراء بعض احملادثات بي كل من وزير اخلارجية الُعماين يوسف بن علوي مع نظريه 

السوري وليد املعلم يف مسقط عام 2015«9. 

9- إسالم تاميز، أداء سلطنة ُعمان يف األزمة السورية بي الوساطة واحلفاظ على العالقات السياسية، مركز نور للدراسات والبحوث، 
2016، متاح على الرابط:

 http://alwaght.com/ar/ 

مقاالت
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ومن املؤكد أّن جتربة ُعمان يف إعادة األمن واالستقرار إىل السلطنة  واحلفاظ على سيادهتا   
ووحدة أراضيها بعد تعرضها حلركة مترد من قبل »جبهة ظفار« يف العام 1975 بعد جميء السلطان 
قابوس للحكم، وإمياهنا بضرورة التصدي للجماعات اإلرهابية يف عموم املنطقة، قد أّهلها لفهم 
أبعاد األزمة السورية فيما لو انتقلت إىل بلدان أخرى يف املنطقة ونيل ثقة دمشق بقدرهتا على أداء 
دور الوساطة للتوصل إىل حل، وتعتقد مسقط أن التهديدات األمنية اليت تواجهها عدد من الدول 
اإلقليمية ومن بينها سوريا قد انعكست تأثرياهتا السلبية على بقية دول املنطقة؛ ولذا دعت السلطنة 

أطراف النزاع يف سوريا إىل بذل املزيد من اجلهود الرامية للحل السلمي.

إن ما امتازت به سلطنة ُعمان بسبب مواقفها احملايدة واملتوازنة والعقالنية يف إدارة األزمات   
أكسبها دور الوساطة يف امللف السوري الشائك، فهي مل تتورط باالحنياز للمحور الروسي-اإليراين 
الداعم لبقاء النظام السياسي يف سوريا من جهة، ومل تدعم احملور الغريب-األمريكي الرافض لبقاء 
لكنها  احملاور  بسياسة  تؤمن  ال  السلطنة  أن  عن  فضاًل  أخرى،  جهة  من  األسد  بشار  الرئيس 
لبقاء  والداعم  الرافض  احملورين  أن األطراف يف  والسيما  ومهماً  حمورياً  تؤدي دوراً  أن  استطاعت 
الرئيس األسد يتقاطعان يف أمور كثرية على املستويات السياسية، واالقتصادية، والعسكرية كافة، 
لكن السلطنة أصرت على البحث عن خطة دبلوماسية جتعل منها وسيطاً مقبواًل إقليميا ودولياً يف 
حل امللف السوري بالنحو الذي يؤدي إىل اإلبقاء على التواصل مع احملورين باستمرار من أجل 

إهناء الصراع الدائر منذ عام 2011. 

وفق  على  وواثقة  متزنة  السورية خبطوات  األزمة  ملف  الواقع يف  مع  السلطنة  تعامل  إن   
مصاحلها االسرتاتيجية يف احلفاظ على أمن املنطقة من جهة، ومعاودة إبراز دورها يف األزمة ميثل 
خياراً اسرتاتيجياً لطرح مشروعها السلمي يف حل النزاعات يف خضم الفوضى األمنية اليت تشهدها 
املنطقة، واملشكالت السياسية بي الالعبي الدوليي يف هذه األزمة من جهة أخرى، فسلطنة ُعمان 
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جتيد التعاطي مع الواقع بنحٍو جيعلها طرفاً حمايداً ومؤثراً يف آٍن واحد جتاه القضايا اإلقليمية10، فهي 
استطاعت التوازن بي عالقتها مع سوريا من جهة ودول عربية داخل جملس التعاون اخلليجي داعمة 
ألطراف النزاع يف امللف السوري من جهة أخرى، وكان ذلك عرب بناء صداقة مع دول املنطقة والعامل 

أمجع يف انتهاج مبدأ احلوار واالحرتام املتبادل.

كانت هناك العديد من املؤشرات اليت تدل على أن السلطنة تبحث حول إمكانية احلل   
املواقف األكثر سلمية وواقعية من أجل  تبين  باجتاه  السورية والدفع  األزمة  السلمي يف  السياسي 
السلطنة  »تبادلت  املثال  سبيل  فعلى  الدماء،  إراقة  وعدم  السورية،  األرض  وحدة  على  احلفاظ 
الزيارات بينها وبي سوريا على مستوى وزراء اخلارجية، فضاًل عن مشاركتها يف املشاورات املتعلقة 
بالشأن السوري اليت ُعقدت يف ڤيينا، وسعي السلطنة إىل طرح العديد من املبادرات يف ظل إجياد 
األزمة  أخذت  إذ  اإلرهاب”11  على  القضاء  يف  ذلك  يساهم  مما  لألزمة؛  سلمي  سياسي  حل 
بالتصاعد وظهور مجاعات مسلحة خارج إطار املعارضة مثل: جبهة النصرة، والدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام )داعش( وغريها من التنظيمات اإلرهابية اليت ترى فيها سلطنة ُعمان خطراً يُهدد 

أمن املنطقة وزعزعة االستقرار فيها.

مل تأُل سلطنة ُعمان أي جهد يف احملافل الدولية واإلقليمية من أجل حل األزمة السورية   
بطرق سلمية، وكذلك دعوة األطراف السورية ودول اجلوار إىل دعم اجلهود الرامية إلعادة األمن 
واالستقرار إىل هذا البلد؛ مبا يسهم يف القضاء على اإلرهاب الذي متكن من إجياد موطئ قدم له 
يف سوريا، وما يشكلُه هذا اإلرهاب من تأثري على األمن اإلقليمي والدويل. وكذلك مثنت ُعمان 
لتجاوز حمنته،  السوري  الشعب  الدولية واإلقليمية يف مساندة  املنظمات  قبل  املبذولة من  اجلهود 

10- حامت بن سعيد بن حممد مسن، مرتكزات السياسة اخلارجية الُعمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية، مصدر سبق ذكره ص: 47.
الثاين  تشرين   3 املصرية،  الدستور  جريدة  ودالالت،  مؤشرات  الُعمانية..  والدبلوماسية  السورية  األزمة  عريف،  أبو  مهند   -11

2015، متاح على الرابط:
 http://www.dostor.org .

مقاالت
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يف  السوري  للشعب  اإلنسانية  املعاناة  عن  التخفيف  أجل  من  املزيد  بذل  على ضرورة  وأكدت 
الداخل واخلارج. وسعت السلطنة إىل إقناع الفرقاء يف األزمة السورية باجللوس على طاولة احلوار 
واالحتكام إىل نتائج تلك املباحثات، من أجل احلفاظ على مصلحة الشعب السوري، وسالمة 

أراضيه ووحدهتا، واالبتعاد عن احلل العسكري.

لقد تعاملت سلطنة ُعمان مع األزمتي اليمنية والسورية انطالقاً من ثوابتها ومرتكزاهتا يف   
السياسة اخلارجية اليت هتدف إىل إجياد مساحة من احلوار املبين على الثقة بي األطراف املختلف 
يف األزمتي، فضاًل عن أخذ دور الوساطة واحلياد الذي من شأنه أن يؤدي دوراً مهماً يف بلورة 
موقف موحد جتاه حل األزمة مهما كانت، وعدم االحنياز لطرف دون آخر أو على حساب طرف، 
فالسلطنة تعاملت مع األزمتي بشقي: األول: كان على أساس اجلوار اجلغرايف مع األزمة اليمنية؛ 
فهي متتلك حدوداً معها، وتشكل خطراً قريباً عليها، وإن العمل على إجياد حل سلمي يضمن عدم 
التأثري على الوضع الداخلي للسلطنة كان أول األهداف اليت سعت إليها يف دورها حلل األزمة، 
وفضاًل عن ذلك فقد كان هلا دور التوازن يف إدارة األزمة، ألن اململكة العربية السعودية كانت تقود 
التحالف العريب ضد اليمن وهي بدورها جزء من جملس التعاون اخلليجي، فهذا من شأنه أن خيلق 
فجوة يف العالقات بي السلطنة والسعودية، لكنها استطاعت وحبكمة قيادهتا أن تتعامل مع امللف 

هبدوء واتزان، وعدم التأثري على العالقات بي البلدين.

أما فيما خيص األزمة السورية فقد تعاملت معها على أساس إبعاد التهديد عن أمن منطقة   
اخلليج العريب والشرق األوسط بصورة عامة، فإن ما جيري يف سوريا هو تقاطع مصاحل لبعض دول 
اخلليج من جهة، وتركيا وإيران من جهة أخرى، فضاًل عن القوى الدولية املتمثلة بروسيا والواليات 
املتحدة، فحرص السلطنة على حفظ أمن منطقة اخلليج العريب بعدم امتداد آثار تلك األزمة إليها 
من جهة، والتزامها مببادئها يف سياستها اخلارجية من حيث عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 
من جهة أخرى، لقد سامهت ُعمان ودعمت حل األزمة سلمياً، وعملت على إبقاء مجيع قنوات 
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االتصال مفتوحة مع أطراف الصراع كافة اليت من شأهنا املسامهة يف تسوية األزمة، والوصول إىل 
حل خيرج البالد من املأزق السياسي الذي كلف البلد كثرياً على املستوى االقتصادي واالجتماعي 
األطراف  فيها  مبا  للجميع  دور  فيها  يكون  جديدة  ملرحلة  بتأسيس  والشروع  والثقايف،  والعلمي 
املتصارعة يف بناء سوريا جديدة قائمة على احرتام حقوق اإلنسان واحرتام احلريات وتعدد الثقافات، 

وهذا ليس باليسري ما مل تتضافر مجيع اجلهود لتحقيقه.

مقاالت
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حيدر الخفاجي*

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.

صادرات الغاز اإليراني للعراق تتخطى 1.2 مليار متر مكعب

2017-12-6
يعدُّ النفُط واحداً من أهم املصادر املتعددة للطاقة، ولعمليات إنتاجه وتسويقه ونقله على 
أمهها  وأطراف كثرية،  وتأثرٌي يف مصاحل جهات  واقتصادية كبرية،  تبعاٌت سياسية  العاملي  النطاق 
الدول املنتج�ة والدول املستهلكة؛ وهنا دائماً نرى إىل أّن هذه األطراف تت�وخى الوصول إىل توازن 
حيقق مصاحلها، ولكن هناك بعض األطراف اعرتهت�ا عدة تطورات بشأن بيع النفط، حيث احتدم 
الصراع بي بعض هذه األطراف واختذ كلٌّ منها اجتاهات وسياسات خمتلفة يف املنطقة اليوم، وال 
شّك يف أّن االستقرارين األمين وال�سياسي عامالن حاسان يف جناح جهود توسيع القدرة اإلنتاجية 
يف الدول املنتجة. ونستعرض هنا كيف بدأت إيران يف تصدير الغاز إىل العراق؟ وما الكميات اليت 
من املمكن أن تصدرها يف املستقبل؟ فضاًل عن عودهتا أسواق الطاقة وأهم الفرص والتحديات اليت 

ستواجهها يف املستقبل.
العراق يبدأ استرياد الغاز من إيران

بدأ العراق استرياد الغاز من إيران منذ أواخر حزيران للعام 2017 من حمطة نفط شهر، 
وحصل العراق حىت اآلن -كونه أحدث مشرٍت للغاز اإليراين- على 1.2 مليار مرت مكعب من 
الغاز من خط أنابيب تصديره إىل بغداد؛ وهبذا يعد العراق ثاين أكرب مشرت للغاز اإليراين باسترياد 
يبلغ حنو 14 مليون مرت مكعب يومياً، وتأيت تركيا يف املرتبة األوىل باسترياد يبلغ حنو 30 مليون مرت 

مكعب يومياً.
وقد أكد املدير العام لشركة نقل الغاز اإليرانية سعيد توكلي أن إيران وقعت على عقدين 
إيران ختطط  قائاًل: “إن  البصرة،  بغداد واآلخر حملافظة  العراقية  للعاصمة  الغاز، أحدمها  لتصدير 
لتصدير ما يصل إىل 25 مليون مرت مكعب من الغاز إىل بغداد كل يوم، ومترير الغاز اإليراين إىل 
حمافظة البصرة”، موضحاً أنه قد مت جتهيز حمطة شلمجة اإليرانية هلذا الشأن، وأّن أنبوب أهواز-
شلمجة قد ُملئ بالغاز فعلياً، وأّن عملية التصدير للبصرة ستنطلق مبجرد إعالن اجلانب العراقي 
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استعداده، مؤكداً أّن تصدير الغاز اإليراين للبصرة سيبلغ حىت مستوى 25 مليون مرت مكعب يومياً 
على غرار بغداد”]1[. 

تعليق تنفيذ مشاريع مد أنابيب الغاز اإليراين إىل العراق
كان سيناريو خط األنابيب اإليراين متذبذباً بعض الشيء على ضوء احملادثات العراقية-
اإليرانية يف السنوات املاضية 2013 و2014، اليت عومت فكرة أنه بإمكان إيران أن تزود خط 

أنابيب حمطة نفط )شهر( وحمطة )شلمجة( املقرتح آنذاك، لكن الوضع األمين حال دون ذلك.
وقيل آنذاك إن مشروع خط األنابيب العراقية-اإليرانية ٌميِنَ بالفشل؛ ألن الوضع األمين مل 
يسمح لإليرانيي االستمراَر يف العمل، لكن هناك تفسريات أكثر واقعية؛ ففي العام 2014، أعلنت 
إيران تعليق تنفيذ مشاريع جديدة إلنتاج الغاز املوجه حنو التصدير، وذلك بعد تسجيل بطء يف 

إنتاج حقل فارس اجلنويب من الغاز.
ومتتلك إيران احتياطات غاز ضخمة يف املنطقة إىل جانب مواردها النفطية، لكن اإلنتاج 
الغاز  احمللي، حبيث يذهب نصف  ازدياد االستهالك  احلفاظ على وتريته مع  واجه صعوبات يف 
اإليراين إىل االستهالك املنزيل، و21% إىل توليد الطاقة، و18% إىل االستخدام املعامل الصناعية 
يف البلد، مبا يف ذلك إنتاج البرتوكيماويات. وتعد إيران رابع أكرب سوق للغاز الطبيعي يف العامل، 
بعد الواليات املتحدة األمريكية وروسيا والصي، مع ذلك فهي بالكاد تكفي ملواجهة النمو يف 
الطلب. وقد تضاعف استهالك الغاز تقريباً إىل 191.2 مليار مرت مكعب يف العام 2015 من 
102.7 مليار مرت مكعب يف العام 2005، على وفق إحصاءات أعدت من قبل شركة بريتيش 
برتوليوم، يف حي ارتفع اإلنتاج خالل الفرتة نفسها إىل 192.5 مليار مرت مكعب من 102.3 

مليار مرت مكعب.
أما اجلانب اإليراين فريى غري ذلك، حيث أفاد مساعد وزير النفط اإليراين محيد رضا عراقي 
بأنه: “على وفق التقديرات ذات الصلة، يتوقع أن يبلغ إمجايل حجم صادرات الغاز اإليراين بنهاية 
اخلطة التنموية السداسية 80 مليار مرت مكعب سنوياً؛ وتعتزم إيران ختصيص 50 مليار مرت مكعب 

من هذا العدد بصادرات الغاز إىل دول اجلوار”]2[.
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ويرى خرباء النفط أن سنوات العقوبات على إيران أعاقت تطوير مشاريع الغاز، وبعد رفع 
بعض العقوبات منذ االتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع جمموعة “5+1”  بدأت مرحلة 

جيدة يف تطوير هذه املشاريع ومنها سوق العراق.
إيران تتخطى مشكالت تصدير الغاز

ختطت إيران يف األشهر األخرية هلذا العام مشكالت تصدير الغاز عرب خط أنابيب حمطة 
نفط شهر إىل العراق، وهي خطوة جعلت إيران يف املرتبة 15 على قائمة أكرب املصدرين يف العامل، 
بزيادة سبع نقاط على مرتبتها السابقة. ومن ناحية أخرى تدرس إيران مدَّ خطوط أنابيب إىل سلطنة 
ُعمان وباكستان واهلند وبلدان أخرى، ويف حديث ملدير التسويق والبيع واألحباث االقتصادية يف 
الشركة الوطنية لتصدير الغاز اإليرانية علي أمرياين قال: “إن شركة تصدير الغاز اإليرانية وشركة 
sage اهلندية أبرمتا اتفاقية مبدئية إلنشاء شبكة أنبوب الغاز يف املياه العميقة لبحر عمان، مشرياً 
إىل أن تكاليف بناء هذه الشبكة سترتاوح بي 4-5 مليارات دوالر”، وإضاف: “أن طاقة هذه 
الشبكة يف مرحلتها األوىل ستبلغ 31 مليون مرت مكعب يومياً، وميكن زيادة تصدير الغاز إىل اهلند 
من خالل إنشاء شبكات مماثلة أخرى”، وأن خيار حمطات تصدير الغاز الطبيعي املسال العائمة، 

هي اعتماد مؤقت لتسييل الغاز اليت عملت عليها إيران يف الوقت السابق.
الكميات اجلديدة من بارس اجلنويب

قال وزير النفط اإليراين بيجان زنكنة يف تصريح له يف السابع من آذار 2017 إن إنتاج إيران 
يف حقل الغاز “بارس اجلنويب” يف اخلليج سيتجاوز إنتاج قطر يف “حقل الشمال” املتصل حبلول 
آذار 2018. وهذا ما يؤكد أّن مراحل تطوير إضافية يف “بارس اجلنويب” سوف متنح طهران جمااًل 
أكرب للصادرات ىف املستقبل، ويف الوقت الراهن نرى أن الدافع إىل زيادة اإلنتاج من الغاز اإليراين 
هو إلعادة حقنه حتت األرض يف خزانات النفط اخلام، “والسيما يف بعض احلقول النفطية املشرتكة 

مع العراق، واحلافز اآلخر هو لتزويد السوق احمللية”]3[.
استهالك  من  يُعدُّ جزءاً  ال  الذي  اآلبار  هذه  املوجود يف  الغاز  إعادة حقن  أيضاً  وميكن 
السوق، أي هناك خطط موضوعة منذ أكثر من عشرين عاماً لتسييل الغاز اإليراين والشروع يف 
أنابيب  مد خط  إىل مشروع  بالنسبة  األمر  التنفيذ، وكذلك  اخلطط وشيكة  تبدو  وقد  تصديره، 
لنقل الغاز إىل واهلند عرب ُعمان؛ إذ تسعى إيران بعد االتفاق النووي إىل إدخال الشركات النفط 
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الدولية لالستثمار يف مشاريع كربى لتوسيع القدرات اإلنتاجية يف قطاعي النفط والغاز، لكن يف 
الواقع هذا يستغرق وقتاً طوياًل لتحقيقة، والسيما مع وجود ختوُّف من جانب الشركات العمالقة 
يف دخول األسواق اإليرانية، مع األخذ باحلسبان القيود املفروضة على موازنات اإلنفاق الرأسالية 

هلذة الشركات.
كميات الغاز اليت تصدرها إيران

تعدُّ إيران أكرب منتج للغاز يف الشرق األوسط، لكّنها أيضاً املستهلك األكرب للغاز؛ فهي 
تصدر عشرة مليارات مرت مكعب )353 مليار قدم مكعب( من الغاز الطبيعي “اجلاف” إىل 
تركيا سنوياً، فضاًل عن العراق الذي صدرت له ما يعادل 1.2 مليار مرت مكعب خالل 6 أشهر 
املاضية. وتعد إيران خططاً مستقبلية لفائضها من الغاز لتصديره إىل باكستان واهلند وأوروبا، حيث 
يرى املختصون يف النفط أن اخليار األسهل هو تعزيز إمكانات اخلط القائم حالياً الذي ميّر عرب 

تركيا لتغذية أوروبا من الغاز يف املسقبل.
اخلالصة

منذ أن رُفعت العقوبات االقتصادية عن إيران بعد توقيعها على االتفاق النووي بات العامل 
يتطلع إىل ثروهتا اهليدروكربونية بعي اإلفادة من تطوير هذه الصناعة اليت بدت حكومة ترامب خائفة 

من نتائجها، إذ إهنا قد تؤدي إىل تعزيز وضع إيران يف املنطقة.
إذ تسعى إيران إىل جذب أكثر من 100 مليار دوالر من االستثمارات األجنبية يف قطاع 
الطاقة، ويف الوقت نفسه إىل زيادة إنتاج النفط اخلام، فإهنا حتتاج إىل الغاز أكثر بكثري من الذي 
تضخه حالياً -أي الغاز املستخدم إلنتاج النفط-، جنباً إىل جنب مع االستهالك احمللي من الوقود، 

حيث إن هذه الكميات ختّفض األحجام والكميات املتاحة للتصدير وقد تضاعفها.
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اهلوامش:
]1[– إيران تصدر 1.2 مليار مرت مكعب من الغاز إىل العراق.

]2[– تعتزم إيران ختصيص 50 مليار مرت مكعب من الغاز إىل دول اجلوار.
]3[ – وافقت ايران واهلند على انشاء  اطول شبكة انابيب لنقل الغاز بطول 1400 كيلومرت 

يف حبر عمان.

املصادر:
قناة العامل: إيران تصدر 1.2 مليار مرت مكعب من الغاز إىل العراق. 2017/12/02– • 

http://www.alalam.ir/news/3157436

دول •  إىل  الغاز  من  مكعب  مرت  مليار   50 ختصيص  إيران  تعتزم  تسنيم:  وكالة 
https://www.tasnimnews.com/ar/ -2017 /12 /04 ر. اجلوا

news/2017/08/22/1499253

بطول •  الغاز  لنقل  أنابيب  شبكة  أطول  إنشاء   على  واهلند  إيران  وافقت  العامل:  قناة 
http://www.alalam.ir/  –2017/12/02 عمان.  حبر  يف  1400 كيلومرت 

news/1543548

 





51

2017-12-7

ال خترج الشركات األمنية اخلاصة -بغض النظر عن التوصيفات والتعريفات اليت توردها عن 
أمنية  تقدم خدمات  التعريفية- عن كوهنا مشاريع جتارية  نفسها يف مواقعها اإللكرتونية ونشراهتا 
وعسكرية يف آن واحد، وتشمل تلك اخلدمات على أشخاص مدربي ومسلحي؛ لتوفري احلمايات 
للشخصيات والعجالت واألبنية واملواقع بأنواعها كافة سواء السكنية أو التجارية أو حىت العسكرية 
وغريها من األماكن. ومن ضمن خدماهتا أيضاً تشغيل منظومات األسلحة وصيانتها سواء الدفاعية 
أو اهلجومية، فضاًل عن احتجاز املسجوني والتحقيق معهم، وتقدمي املشورة للقوات احمللية وأفراد 
األمن وتدريبهم. وقد تزايد الطلب على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة منذ هناية احلرب الباردة 
باقة أوسع من اخلدمات، ويوظف بعض تلك  اقتصادي كبري يقدم  حىت أهنا حتولت إىل نشاط 
الشركات ما يزيد على عشرة آالف موظف دائمي ما عدا عشرات اآلالف من األفراد املتعاقدين.

وعلى الرغم من أّن العامل القدمي قد عرف نظام املرتزقة املقاتلي منذ آالف السني، حيث 
إن التأريخ يسجل أن أكزينفون األغريقي قد قاد عشرة آالف مرتزق من خمتلف املدن األغريقية يف 
محلة لقارة آسيا، وأن سويسرا أيضاً -البلد الذي يعد مضرب األمثال يف احلياد- كان حىت القرن 
الثامن عشر املصدر األساس لتجنيد املرتزقة املقاتلي، ولكن شهادة امليالد احلقيقية لنشاط الشركات 
األمنية اخلاصة مّتت كتابتها على يد وزير الدفاع األمريكي األسبق دونالد رامسفيلد الذي كتب 
قائاًل عام 2002: “لقد قررت تبين أمنوذج جتاري بالبنتاغون يعلن احلرب علي النمط البريوقراطي؛ 

مقاالت

دور الشركات األمنية الخاصة في نزاعات
 منطقة الشرق األوسط

د. زهير جمعة المالكي*

*  مستشار أقدم يف مشروع االحتاد األورويب لتطوير التعليم القانوين العايل يف العراق.
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أطلق عليها  اليت  الرأساليي”. وقد نشر رامسفيلد عام )2006( خطته  املغامرين  لنرتدي ثوب 
)خريطة طريق من أجل التغيري(، ومت فيها تصنيف قوات وزارة الدفاع إىل قوات عاملة، واحتياطية، 

وخدمة ميدانية، ومرتزقة وهؤالء مجيعا يشكلون الكثافة والقتالية لوزارة الدفاع.

عدَّ القانون الدويل منذ عام 1899 صور املرتزقة كافة -سواء االستخدام أو التدريب أو 
التجنيد- عماًل غري مشروع طبقاً للقانون الدويل مهما كان اهلدف منها والسيما املواد من )31/29( 
من اتفاقييت الهاي لعامي 1907/1899 بشأن قواني احلرب الربية وأعرافها واملادة )5( من اتفاقية 
جنيف الرابعة واملادة )46( من الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977 التفاقيات جنيف األربع 
لعام 1949. وكذلك االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة، واستخدامهم، ومتويلهم، وتدريبهم 
الصادرة عن األمم املتحدة، وقد صدرت العديد القرارات عن األمم املتحدة حترم عمل املرتزقة وجترمه 
يف صوره كافة، وإن اجملتمع الدويل َعدَّ عمل املرتزقة جرمية من اجلرائم ذات االختصاص الدويل، ونظراً 
خلطورة هذه اجلرمية نّصت االتفاقية السابقة علي جعل الشروع واالشرتاك فيها جرمية من اجلرائم اليت 
جيب معاقبة من يرتكبها، وجعلتها من اجلرائم اليت تستوجب تسليم اجملرمي حىت يف حالة عدم وجود 
معاهدة تسليم بي الدول، واعتربت اجلرمية وقعت يف أراضي الدولة الذي قبض على املتهم فيها. 
ومن القرارات اليت صدرت هبذا اجملال القرار رقم )74/40 الصادر يف 1985/12/11(، وقرار 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم )43/1986 املؤرخ يف 1986/5/23( الذي دان فيه اجمللس 
تزايد جتنيد املرتزقة، ومتويلهم، وحشدهم، ونقلهم، واستخدامهم. والقرار رقم )102/41 الصادر يف 
1986/12/4( بشأن املرتزقة؛ كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإلعاقة ممارسة الشعوب حلقها يف 
تقرير املصري، الصادر عن اجلمعية العامة يف جلستها العامة رقم )97(، وكذلك أصدرت اجلمعية 
 ،)1994/12/23 يف  الصادر   150/49( رقم  القرار  منها  املرتزقة  بشأن  قرارات  عدة  العامة 
والقرار رقم )138/50 الصادر يف 1995/12/1(، والقرار رقم )83/51( والقرار رقم )83/15 
يف   )70( رقم  العامة  باجللسة  الصادر   112/52( رقم  والقرار   ،)1996/12/12 يف  الصادر 
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1997/12/12(، بشأن استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان، وإعاقة ممارسة حق 
الشعوب يف تقرير املصري. وقد أصدر جملس األمن الدويل عدة قرارات بشأن إدانة أي دولة تعمل 
على إجازة أو إباحة جتنيد املرتزقة وتقدمي التسهيالت هلم؛ هبدف اإلطاحة حبكومات دول أعضاء 
يف األمم املتحدة، منها القرار رقم )1967/239 يف 1967/6/10(، والقرار رقم )1977/405 
الصادر يف 1977/4/14(، والقرار رقم )1997/419 الصادر يف 1977/11/24(، والقرار 
رقم )1981/12/1/946(، والقرار رقم )1982/507 يف 1982/5/28(. وقد أصدر جملس 
األمن القرار رقم )2003/1467 يف جلسته املعقودة يف 2003/3/28( الذي قرر فيه اجمللس 
اعتماد البيان املرفق بشأن األسلحة اخلفيفة واألسلحة الصغرية وأنشطة املرتزقة واألخطار اليت هتدد 

السالم واألمن يف غرب أفريقيا.

وقد دفع التحرُّك الدويل ضد عمل املرتزقة بأشكاله التقليدية كافة واملوجه إىل حماربة قيام 
الدول واحلكومات بتجنيد املرتزقة واستخدامهم بصورة مباشرة إىل ظهور فكرة )عسكرة الشركات 
وخصخصة احلروب(؛ انطالقاً من أن التوجه االقتصادي العام يقوم على حتويل معظم املهام -إن 
مل تكن مجيعها- اليت كانت تقوم هبا الدولة سواٌء أكانت سياسية أم عسكرية أم اقتصادية، وكذلك 
يتم  حبيث  )اخلصخصة(،  بنظام  يُعرف  مبا  اخلاص  القطاع  إىل  واالجتماعية  والتعليمية،  الثقافية، 
التعامل مع تلك املهام على أهنا سلع ختضع لقواني وآليات السوق؛ ومن هذا املنطلق ظهر توجه 
يدعو إىل إسناد كثرٍي من املهام اليت تقوم هبا القوات النظامية اليت ختوض حرباً إىل شركات خاصة 
بصفة مقاوالت، ويؤدي ذلك إىل ختفيف عبء كثرٍي من املهام عن كاهل اجليش، وهذه الفكرة 
فتحت الباب لشركات متعددة تقوم مبهام التموين واألعمال اللوجستية واألمنية، وباتت تلقى قبواًل 

يف صناعة اجليوش احلديثة.
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مع تزايد دور الشركات األمنية اخلاصة ُشكِّلت يف املقّر األورويب لألمم املتحدة جمموعة عمل 
تضم )12( خبرياً دولياً من أجل وضع مدونة حسن سلوك لقطاع األمن اخلاص، وقد اُعنْرُتف فيها 
بأنه  ال ميكن معاملة كل أجهزة األمن املتخصصة باحلماية كمرتزقة؛ لذلك جيب التعامل مع وضع 
موظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف حالة النزاع املسلح على أساس كل حالة على حدة، 
والسيما مع طبيعة املهام اليت يشاركون فيها؛ لذلك يتم التعامل مع موظفي الشركات العسكرية 
واألمنية اخلاصة على أهنم  أشخاص مدنيون ما مل ينضموا إىل القوات املسلحة إلحدى الدول، أو 
توكل إليهم مهام قتالية لصاحل مجاعة مسلحة منظمة تنتمي لطرف من أطراف الن�زاع. أما إذا قام 
موظفو الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة بأعمال ترقى إىل مستوى املشاركة املباشرة يف العمليات 
العدائية فإهنم يفقدون احلماية من اهلجمات يف أثناء هذه املشاركة، وجتوز حماكمتهم إذا وقعوا يف 
األسر جملرد املشاركة يف عمليات عدائية، حىت وأن مل يرتكبوا أي انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين. 
املعلومات  املعادي. وإن مجع  الطرف  يقوم هبا  اليت  العسكرية من اهلجمات  القواعد  وتعد محاية 
التكتيكية العسكرية، وتشغيل نظم األسلحة يف عملية قتالية أمثلة على املشاركة املباشرة يف عمليات 

عدائية قد تشمل أفراداً من الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة.

ينتشر يف العامل عدٌد كبري من الشركات األمنية العسكرية العمالقة اليت تتخذ من القارات 
يف   )G4( الربيطانية  الشركة  تنشط  املثال  سبيل  فعلى  احملموم؛  التدخُّلي  لنشاطها  بؤرة  اخلمس 
)110( دول، وت�َُوظِّف أكثر من )570( ألف موظف، يف حي متارس الشركة السويسرية األمنية) 
سكيورتكس( نشاطها يف )45( دولة، وت�َُوظِّف ما جمموعه )250( ألف موظف، وكذلك الشركة 
أكرب  )داينكورب(  تعد شركة  فيما  وأفريقيا،  آسيا  يف  فروعاً  متتلك  اليت  ) سكوربكس(  الفرنسية 
تتجاوز )200(  أعمال  وهلا  ألف شخص  توظف )17(  إذ  العامل  اخلاصة يف  األمنية  الشركات 
مليار دوالر، وشركة )ميليتاري بروفشيونال رسورسيز(، وكذلك شركة )غلوبال ريسك إنرتناشيونال 
الربيطانية( اليت تستخدم الكوركا من التبت وفيجي، وشركة )غسرت باتلز(، وشركة )إريين(، وشركة 
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)أو يب أس( الفرنسية، وشركة )ساندالين(، وشركة )بنيتل إنرتناشيونال سكيورييت( اليت هلا أربعة فروع 
يف إسرائيل، وفرنسا، والواليات املتحدة، وإيطاليا، وشركة )لفدان(.

وتتخصص كلٌّ من تلك الشركات يف جمال معّي، مثل: تقييم املخاطر وهو اجملال الذي 
املعلومات االستخباراتية والتحليالت، وهناك  لتوفري  فيه شركة مثل )كونرتول ريسك(  تتخصص 
جمال تقدمي االستشارات األمنية الذي تتخصص فيه شركات مثل: )دينكورب، وآرمور غروب(، 
فينال(،  )إ س  وشركة  )إ س ج سكيورييت(،  الربيطانية  الشركة  مثل  القدرات  دعم  تقدمي  وجمال 
وشركة اسرتاتيجيات املخاطر العاملية )غلوبال ريسك(. وهناك من الشركات من ختصصت يف جمال 
محايات لألشخاص مثل: شركة )أوغارا بروتكتيف سريفس(، وشركة )دين كورب األمريكية(، وشركة 
)سيكيور بلوس( اليت كانت تقوم بتأمي رموز تيار املستقبل السين يف لبنان. أما يف ما خيص تأمي 
العامة، ونقل األموال مثل:  املنشآت، فإن بعض الشركات األمنية تؤدي أنشطة تأمي املنشآت 

شركة )آرمور كورب الربيطانية(.

مع تزايد الصراعات واملخاطر يف منطقة الشرق األوسط كثّفت الشركات األجنبية وجودها 
يف املنطقة، ومن بينها شركة )G4S( اليت يعمل فيها )635( ألف موظف يف )125( فرعاً، ومتتلك 
فروعاً يف اليمن، واألردن، والسعودية، والبحرين، ولبنان، والعراق، وإسرائيل. وكذلك شركة )كوين 
واألعمال  واحلراسة،  األمن  أنظمة  منها:  أمور  عدة  يف  تتخصص  اليت  األمن  خلدمات  سريفس( 

البحرية. وشركة )سبيد سريفس( اليت يرتكز نشاطها ىف نقل األموال.

ونتيجة للعديد من املخالفات اليت تورط فيها احلراس األمنيون التابعون لكربيات الشركات 
اخلاصة يف عدة مناطق مثل )جرمية ساحة النسور يف العراق(؛ فقد عمدت تلك الشركات إىل تغيري 
أسائها، أو االستعانة بشركات حملية للعمل من خالهلا؛ حيث إن شركة )بالك ووتر( العاملية قامت 

مقاالت
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بتغيري اسها إىل )Xe( بعد أن قام مديرها التنفيذي السابق ومالك معظم أسهمها إيريك برنس 
ببيعها إىل مستثمرين آخرين لينتقل إىل دولة اإلمارات العربية كما ذكرت التقارير الصحفية. وقد 
جلأت بعض الشركات أيضاً إىل أسلوب لطيف من خالل ترمجة أسائها اإلجنليزية إىل أساء عربية؛ 

لتجنُّب أي مالحقات عن أي خمالفات قد حتصل يف أثناء أداء عملها يف منطقة معينة.

لقد أّدت النزاعات املتكررة يف عدة مناطق بالشرق األوسط للجوء دول املنطقة إىل االستعانة 
الدول،  تلك  مصاحل  عن  للدفاع  ومقاتليها  خرباهتا،  لتقدمي  اخلاصة؛  األمنية  الشركات  خبدمات 
والسيما مع شعور دول املنطقة الغنية بأّن قواهتا املسلحة غري كافية أو غري قادرة على القيام باملهام 
الدويل واإلقليمي؛ حيث أشارت  الوضع  للتعامل مع مستجدات  منها مع غياب اخلربة  املطلوبة 
تقارير نشرهتا صحيفة نيويورك تاميز وذكرهتا قناة )يب يب سي( إىل قيام دولة خليجية بتوقيع عقد 
مببلغ )529( مليون دوالر إلنشاء شركة خاصة مهمتها تنفيذ العمليات اخلاصة مبكافحة اإلرهاب 
داخل الدولة، ومحاية خطوط البرتول، وناطحات السحاب، واملنشآت احليوية، فضاًل عن املشاركة 
يف الدفاع عن هذه الدولة يف حال تعرضها هلجوم خارجي. وقد أعلن املتحدث باسم اخلارجية 
األمريكية مارك تونر لنيويورك تاميز أن وزارته تعكف على التحقيق فيما إذا كان املشروع ينطوي 
على انتهاك للقواني األمريكية اليت تنصُّ على ضرورة حصول األمريكيي على موافقة من احلكومة 

األمريكية قبل ضلوعهم يف تقدمي التدريب العسكري ألي قوات أجنبية.

ومن ناحية أخرى فإن الدول الغنية يف املنطقة وجدت يف أسلوب تأسيس الشركات األمنية 
وسيلة جديدة للتحكم مبسار األمور يف الدول األخرى يف املنطقة من خالل توقيع عقود مع تلك 
واملوانئ،  املطارات،  مثل:  احليوية،  املنشأت  أو  املواصالت  لطرق  احلمايات سواء  لتقدمي  الدول؛ 
وأنابيب نقل الطاقة حيث إن قيام أي دولة بتسليم طرقها احليوية إىل إحدى تلك الشركات جيعل 
للدولة املالكة للشركة القدرة على التحكم بتلك الطرق واملنشآت احليوية، وهذا ما دفع إحدى 
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الدول اخلليجية إىل تأسيس أكثر من شركة بأساء وإدارات عاملية؛ للتمكن من التحكم مبسار األمور 
يف عدة دول تفوقها حجماً ومساحًة وعدد سكان.

وعلى الرغم من حماوالت بعض الشركات يف املنطقة تغطية أسائها احلقيقية أو العمل حتت 
ستار أساء حملية فإن الصراعات بي حكومات املنطقة أّدت إىل الكشف عن العديد من اجلوانب 
آخر  ولعلَّ  تلك،  الدول  سيادة  على  التأثري  يف  تدخالهتا  وحجم  الشركات  تلك  بعمل  املتعلقة 
احلوادث اليت هزت وضع الشركات يف املنطقة هو قيام جمموعة حقوقية تتخذ من لندن مقراً هلا برفع 
دعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية -ليس على الدول اليت تستعي بتلك الشركات كون تلك الدول 
غري موقعة على اتفاقية احملكمة وغري خاضعة لواليتها القضائية، وليس على الشركات ألهنا شركات 
حملية وليست من أشخاص القانون الدويل- على األشخاص العاملي يف تلك الشركات والسيما 
من دول أمريكا الالتينية املوقعة على ميثاق احملكمة اجلنائية الدولية؛ وهبذا مت الدخول من خالل ثغرة 
مل يتم أخذها باحلسبان من قبل الشركات أو الدول، فتلك التحقيقات قد تقود إىل إدانة شخصيات 

كبرية كانت تتوقع أهنا حممية وحمصنة مبناصبها السيادية الوطنية.

من خالل ما ذُِكر آنفاً ميكن أن نقول إن املهمة املعلنة للشركات األمنية اخلاصة ميكن أن يتم 
تغليفها مبصطلحات قانونية براقة ومجيلة من منطلق شعار )تقدمي األمن وحماربة اإلرهاب( من خالل 
عناصر كفوءة ومدربة، ولكن جتاوز تلك األهداف املعلنة واللجوء إىل القوة املفرطة يضع حمددات 
كبرية على عمل تلك الشركات، ويلقي بظالله على أسلوب عملها والسيما أن تلك الشركات 
حتيط عقودها املوقعة بأعلى درجات من السرية والغموض، وإن اللجوء إىل االستعانة بأشخاص 
لسيادة  املباشر- ميثل خرقاً كبرياً  لتأمي احلمايات -وإن كان على سبيل اإلشراف غري  أجانب 

الدولة، وجيعل مقّدراهتا بيد أشخاص ال تربطهم بالدولة سوى آليات السوق من عرض وطلب.
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مقاالت

مبدأ التوازن داخل العائلة المالكة السعودية
أحمد حسن علي*

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.

2017-12-9

يف عام 1744، أّسَس أمري الدرعية يف جند )حممد بن سعود آل مقرن( الدولة السعودية 
األوىل بالتحالف مع احلركة الوهابية، واستمرت تلك الدولة يف التوسع حىت سقوطها عام 1818 
على يد اجليش املصرّي بقيادة إبراهيم باشا. وخالل تلك الفرتة، سيطرت الدولة السعودية على 
القبائل العربية يف جند مستخدمة احلركة الوهابية على أهنا إعادة لنشر رسالة التوحيد وحماربة البدع 

واخلرافات ومظاهر الشرك.

السعودية  الدولة  قبل  من  والسلب  النهب  غزوات  من  سلسلة  املرحلة  تلك  لقد شهدت 
األوىل اعتماداً على مبدأ احلركة الوهابية يف تكفري اآلخرين، فخطورة مبدأ التكفري تكمن يف إباحة 
قتل املخالفي وسلب ممتلكاهتم وسيب نسائهم، وهو ما كانت القبائل العربية تعتمده يف تلك الفرتة 
باجلزيرة العربية، وما كان على األمري حممد بن سعود إال أننْ يتفق مع الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
على إنشاء دولة تشرع القتل والسلب والسيب لتجمع قبائل جند حوهلا؛ وعلى هذا األساس، بدأت 
اإلغارات على القبائل عرب اجلزيرة العربية ووصلت إىل أطراف اليمن واخلليج واحلجاز، مهددة مكة 
إىل جنوب  السعودية  الدولة  العثماين-، ووصلت غزوات  للخليفة  الدينية  السلطة  واملدينة -رمز 
العراق والشام؛ وحينما فشل الوالة العثمانيون يف العراق والشام مبواجهة الدولة السعودية، طلب 
املصري  السعودي، ودخل اجليش  التهديد  العثماين من حممد علي وايل مصر مواجهة  السلطان 
الدرعية بعد معارك انتهت هبزمية السعوديي واستسالم ملكهم، وأَرسَل حممد علي ملَك السعودية 

إىل إسطنبول حيث صلبه العثمانيون بعد التنكيل به.
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وبعد انسحاب اجليش املصرّي، حاول شيخ قبيلة يدعى مشاري بن معمر أن يوحد قبائل 
الدولة  اهلل بن سعود آخر ملوك  لكنه اصطدم بشقيق عبد  جند، وأن يكون حليفاً حملمد علي، 
السعودية األوىل، الذي كان قد جنح يف الفرار من أسر القوات املصرية، ومتّكن ابن معمر من اعتقال 
شقيق امللك مشاري بن سعود، مث تقدم حنو الرياض مركز آل سعود اجلديد بعد أن هرب منها 
حاكمها تركي بن عبد اهلل آل سعود الذي مجع رجال القبائل واستعاد الحقاً الدرعية فالرياض، 

واختذ األخرية عاصمة له.

وبدأ عهد الدولة السعودية الثانية اليت أنشأها تركي بن عبد اهلل آل سعود يف سنة 1824، 
وعلى الرغم من حماوالت حممد علي يف بسط نفوذه على جند إال أنه مل ينجح. ومن بعد تركي 
-وخالل عهد فيصل بن عبد اهلل- أخذ ال سعود العربة من التصادم مع الدول الكبرية اليت انتهت 

بسقوط الدولة األوىل؛ لذا أقام ابن عبد اهلل عالقات طيبة مع الدولة العثمانية ومصر.

ولكن بعد وفاة امللك فيصل بن عبد اهلل يف عام 1865، ظهرت الصراعات الداخلية يف 
العائلة املالكة بي ويل العهد وأخيه الطالب للملك، وتطور الصراع إىل مواجهة عسكرية، وقد طلب 
ويل العهد من وايل العراق التدخل عسكرياً فأرسل الوايل رجال القبائل العراقية ملساندته، وانتهت 
املعركة بعد تدخل العراقيي هبزمية شقيق ويل العهد، إال أنَّ الوايل العثماين ضمَّ منطقة جند إىل اإلقليم 

العراقي وأطلق عليها اسم متصرفية جند.

امللك سعود بن  العائلة احلاكمة لسنوات حىت وفاة  املسلحة داخل  املواجهات  واستمرت 
فيصل يف عام  1875، وتوىّل احلكم شقيقه عبد الرمحن بن فيصل، لكنه دخل يف صراع مع شقيقه 
حممد بن فيصل؛ انتهى بتويل األخري احلكم، وطالب عبد اهلل بن فيصل عم امللك حممد بن سعود 
بن فيصل باحلكم، واستنجد مبحمد بن رشيد حاكم دولة آل رشيد الذي قام باحتالل الرياض، ومل 
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يسّلمها إىل عبد اهلل بن فيصل بل عّي عليها حاكماً من طرفه. وثار عبد الرمحن بن فيصل -والد 
امللك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الثالثة- يف الرياض على حكم آل رشيد؛ ومتّكن من حكم 
الرياض، وحاول عبد الرمحن التوسع؛ فهاجم القصيم، وأصيب جيشه هبزمية كبرية جداً قتل فيها 
كثرٌي من رجاله، وتسببت تلك املعركة يف استعجال آل رشيد بالقضاء على الدولة السعودية الثانية 
يف عام 1891، وهرب عبد الرمحن بن فيصل مع ابنه عبد العزيز إىل الكويت وجلأ إىل آل صباح.

وبات واضحاً للعائلة املالكة السعودية أن الصراع واحلروب الداخلية بسبب اختالف أبناء 
فيصل بن تركي بن عبد اهلل آل سعود أّديا إىل إضعاف الدولة وسقوطها على يد آل رشيد حكام 
إمارة مشّر؛ لذا تدارك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود مسألة “التوازن يف العائلة” يف الدولة 
الثالثة، مع التغلُّب على معضلة تأثري الدول القويّة يف املنطقة بالتحالف مع بريطانيا مث الواليات 

املتحدة بعد اكتشاف النفط.

وتوّلدت قناعة راسخة لدى أمراء الدولة السعودية الثالثة -اليت بدأت رسياً يف عام 1932- 
احلاكمة  للعائلة  الداخلي  التوازن  مها:  أساسيي  مبدأين  على  يعتمد  اململكة  استقرار  أساس  أّن 
تفادياً ألي صراع بي األمراء، وعدم مواجهة الدول القويّة يف الشرق األوسط؛ وصارت تلك الرؤية 
اسرتاتيجية امللك عبد العزيز قبل إعالن الدولة السعودية الثالثة، وبعدها حىت وفاته يف عام 1953؛ 
وسار امللوك من بعده على هذه االسرتاتيجية يف توزيع املناصب والصالحيات واألموال بي األمراء 
القوية  الدول  السعودية األوىل يف هتديد  الدولة  الوقوع يف أخطاء  تفادي  التوازن، وأيضاً  لتحقيق 

بالشرق األوسط.

وفيما خيصُّ الصراع الذي دار بي امللك سعود بن عبد العزيز وويل عهده فيصل بن عبد 
العزيز، فنجد أن أمراء آل سعود وقفوا مجيعاً إىل جانب فيصل بسبب حماولة سعود كسر مسألة 
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التوازن والتفرُّد باحلكم، وخالل سنوات 1953-1964 يف عهد سعود بن عبد العزيز، قاد مجال 
عبد الناصر محلة إلسقاط الدول امللكية وجنح يف اليمن بإقصاء امللكيي وتويل اجلمهوريي احلكم، 
وهو ما أثار الرعب لدى األمراء السعوديي؛ لذا شهدت اململكة صراعاً صامتاً بي امللك وبقية 
األمراء انتهت بعزل سعود وتويل فيصل؛ ألن االمراء وجدوا يف سعود عدم األهلية يف مواجهة عبد 

الناصر فضاًل عن مسألة التوازن العائلي.

-1982( وفهد   )1982-1975( خالد  بعده  ومن   )1975-1964( فيصل  وسار 
2005( وعبد اهلل )2005-2015( على املبدأين السابقي، فمثاًل كان بإمكان امللك خالد عزل 
األمري عبد اهلل عن قيادة احلرس الوطين ولكنه مل يفعل، وأيضاً كان باستطاعة امللك فهد رفض تويّل 
عبد اهلل والية العهد واختيار أحد إخوته الستة األشقاء املعروفي باجلناح السديري ولكنه مل يفعل؛ 
تطبيقا ملبدأ التوازن. وحىت امللك عبد اهلل كان مبقدوره عزل سلمان وعهد والية العهد لولده متعب 
قائد احلرس الوطين، ومل يفعل، فكل أمري من األمراء األقوياء يرتبط بعالقات قبلية ومصاحل سياسية 
واقتصادية جتعل من عزله استهداف لطبقة متنفذة وقوية قد تقود لصراعات داخلية مشاهبة ملا حصل 

يف هناية الدولة السعودية الثانية.

الوطين، توىّل قيادهتا امللك عبد اهلل منذ عام  فاجليش املعروف يف السعودية باسم احلرس 
1963، وصارت قوة أمنية داخلية أشبه جبيش مواٍز مُيّثل حصناً يف وجه أي حماولة انقالب حمتملة، 
ومهزة الوصل الرئيسة بي القبائل ذات النفوذ يف البالد واحلكومة، ويصل تعدادها إىل مئة ألف من 

وحدات قبلية تدين بالوالء لعبد اهلل ومن بعده ملتعب منذ 1963 وحىت 2017.

واجلدير بالذكر أن امللك عبد العزيز آل سعود -مؤسس الدولة- اعتمد يف سياسته لبسط 
األمن إىل جانب القوة مبدأ املصاهرة مع القبائل القويّة، وكل قبيلة دخلت يف مصاهرة مع امللك عبد 
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العزيز ترتبط يف حتالف مع قبائل أخرى حسب املناطق والعالقات التأرخيية، وكل أمري من األمراء 
إقصاء هؤالء  فإن  لذا  قبيلة والدته وقبائل أخرى مناطقية؛  األقوياء حيتفظ بعالقات متجذرة مع 
األمراء وجتاهل زعماء تلك القبائل قد يعود باململكة إىل عهد مشابه إىل أواخر الدولة السعودية 

الثانية.
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2017-12-16
قّيمة لدى مجيع احلكومات، ففي عامل  تعدُّ أجهزة االستخبارات ذات أمهية اسرتاتيجية 
متقلب وحماط باهلواجس والشكوك ال ميكن معرفة القيمة احلقيقية لالستخبارات إالَّ بعد اختبار 
عملها األمين، فاالستخبارات ليست امليدان األمين الوحيد للحكومات، لكنها تستخدم من قبل 
القابعي على عملية صنع القرار؛ من أجل تعضيد تصوراهتم حول الغموض الذي يشوب البيئة 

األمنية )الداخلية، واخلارجية( انطالقاً من حيثيات التناغم والتنافر مع احمليط اخلارجي.
االنتكاسات  نتيجة  العراقية بعد عام 2014؛  تعاظمت أمهية دور أجهزة االستخبارات 
األمنية اليت ألقت بظالهلا على خمرجات نشاطات هذه األجهزة وعملها يف ميدان البيئة األمنية 
اليت تتحدث عن صعود األدوار االستخباراتية  من نظرية )االنبثاق واألفول(  الداخلية، انطالقاً 
أسلوب  على  فعال  بنحٍو   2014 عام  ألحداث  األمين  الضغط  انعكس  وقد  واحنسارها. 
واألداء  واألسلوب،  والتنظيم،  اهليكلية،  يف  النظر  إعادة  من خالل  االستخبارات  أجهزة  إدارة 
االستخبارايت الوطين؛ فإعادة النظر بأسلوب اإلدارة واألداء جاء نتيجة احلاجة امللحة إىل دور 
فعال هلذه األجهزة متاشياً مع حجم التهديد االستخبارايت واألمين الذي عصف بالداخل العراقي 
والذي متثل باتساع دائرة االعتداءات اإلرهابية؛ وبالنتيجة فإن جمال عمل هذه األجهزة ينعكس 

سلباً على واقع البيئة األمنية الوطنية.
من الضروري جداً أن تتبع مؤسسة االستخبارات العراقية يف املستقبل القريب اسرتاتيجية 
الدفاع ب�)العمق اإلقليمي( اليت هتدف إىل كسر مصدات األجهزة واملنظمات الداعمة لنشاطات 
وصفها  ميكن  اسرتاتيجية  هو  العمق  يف  الدفاع  فمبدأ  الوطين،  العمق  يف  اإلرهابية  التنظيمات 
بأهنا األنضج واألصلح ألداء مؤسسات االستخبارات العراقية من خالل تفعيل نشاطاهتا وتقليل 
جوانب ضعفها. ومن دون شك أن أي إخفاق يشوب عمل هذه األجهزة هو انعكاس سليب 

دور أجهزة االستخبارات الوطنية في إدامة الزخم
 األمني العراقي

علي زياد العلي*

* باحث متخصص يف الشؤون الدولية واالسرتاتيجية.
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يعصف بدميومة البيئة األمنية يف العمق االسرتاتيجي الوطين للعراق.
النشاط  العراقية من  اآلمنة ألجهزة االستخبارات  انتقلت االسرتاتيجية  بعد عام 2014 
لتشمل  نشاطاهتا؛  رقعة  توسيع  من خالل  املوسع  اإلقليمي  التكتيك  إىل  حملياً  واحملدود  احملجم 
املنشأ واملنطلق االستخباري املضاد والسيما أن العراق اليوم يعاين من عزلة أمنية-إقليمية بأبعاد 
جزئية؛ بسبب املواقف واألدوار اليت ترتبت على منطلقات السياسة اخلارجية، لذا فالزخم األمين 
ناحية  من  والسيما  اجلزئية،  االرتقاء  مبرحلة  بات  الوطنية  االستخبارات  ألجهزة  االسرتاتيجي 
على  العسكرية  فاالنتصارات  املستقرة؛  األمنية  البيئة  ومنعكسات  األداء،  تأثري  منحنيات  قياس 
على  ثقلها يف جممله  يقع  ملرحلة جديدة  بداية  بالتأكيد  هو  املعركة عسكرياً  )داعش(، وحسم 
املواجهة املكشوفة إىل  الصراع من  انتقال حلبة  الوطين، من خالل  العامل االستخبارايت  كاهل 

املواجهة االستخباراتية األمنية.
ومن هنا يأيت دور البعد االستخبارايت لرصد املعلومات يف املناطق احملررة وتعضيدها، ورأب 
التصدعات األمنية، فضاًل عن إدامة االخرتاق املعاكس للمناطق الرخوة أمنية والسيما يف منطقة 
التأثري األمين للعاصمة بغداد، اليت تعين خط املواجهة األول استخباراتياً، اليت متثل بوابة  عمق 
املوجهة والتحدي األمين مع التنظيمات اإلرهابية، فاستخبار احلدث قبل انطالقه ومن مث معاجلته 
بتكتيكات أمنية خاصة بعيدة عن العمل العسكري املكشوف إعالمياً هو من صلب التكتيكات 

االستخباراتية املتبعة يف الوقت احلاضر.
تنصب  اسرتاتيجيي  مبدخلي  املقبلة  املرحلة  يف  العراقية  االستخباراتية  أجهزة  دور  ويربز 

اجتاهاهتما على الصعيد الداخلي واخلارجي، مها:
املدخل االسرتاتيجي الداخلي )البيئة الداخلية(:

1- حتطيم حاجز اجلمود االخرتاقي للتنظيمات اإلرهابية من خالل تفعيل أدوار العمالء 
املهجني للحصول على املعلومة الدقيقة.

صياغة  إعادة  هذا  شأن  ومن  مستقيمة؛  معلوماتية  برؤية  العراقي  القرار  صانع  رفد   -2
القرارات االسرتاتيجية بصورة صحيحة على صعيد األمن االسرتاتيجي وعلى الصعيد السياسي.
العناصر  بي  املسافة  فجوة  تضيق  خالل  من  )املكتيب(  االستخبارايت  اجلمود  3- كسر 
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االستخباراتية والبيئة األمنية )الداخلية واخلارجية(، الذي من شأنه االنعكاس على حسن األداء 
االستخبارايت.

متثل  املأهولة، حيث  األماكن  من  البعيدة  املناطق  يف  االستخباراتية  اجلهود  تكثيف   -4
هذه املناطق دوائر رخوة للبيئة اآلمنة الوطنية انطالقاً من البعد اجلغرايف الذي يعد نقطة مفصلية 

يف دائرة األمن االسرتاتيجي الوطين.
)االخرتاق  اسرتاتيجية  طريق  من  زائفة  مبعلومات  إمداده  خالل  من  العدو  تضليل   -5
املنظمات  داخل  مزيفة  تكتيكية  معلومات  زرع  من  االستخباراتية  األجهزة  متكن  اليت  الزائف( 

اإلرهابية.
املعلومات  على مجع  عملها  يقتصر  اليت  االستخباراتية  املبكر  اإلنذار  هيئة  تشكيل   -6
العليا  باهلياكل  مباشرة  ترتبط  اليت  األفكار(،  )صناديق  والتقصي  البحث  دوائر  من  املستقبلية 
الداخلية  األمنية  البيئة  هليكلة  ذهنية  تصورات  إعطاء  أجل  من  الوطنية؛  االستخبارات  ألجهزة 

واإلقليمية، وهو بالتأكيد سيساهم بنحٍو كبري بكسر حاجز الصدمة األمنية.
املدخل االسرتاتيجي اخلارجي )البيئة اإلقليمية – الدولية(:

1- تنسيق اجلهود االستخباراتية احمللية مع األجهزة االستخباراتية اإلقليمية، من خالل 
املؤسسايت احملسوب،  والتنسيق  األمين  بالتعاون  املسيطر عليه  والتعامل  والنفوذ  االرتباط  تكثيف 
من دون أن يؤثر هذا التنسيق على عمل االستخبارات يف الداخل باالبتعاد عن االتكال على 

األجهزة اخلارجية بنحٍو كبري يف اقتناص املعلومة.
ضرورة  فمن  )املتنفذة(،  الدولية  االستخبارات  مع  االستخبارايت  التنسيق  تعضيد   -2
األجهزة  مع  والتعاون  الرتابط  من  نوع  إجياد  هو  الوطنية  االستخباراتية  أجهزة  بعمل  االرتقاء 
االستخباراتية الدولية العريقة الذي يعطي استفادة من اإلمكانيات احلديثة يف استقصاء املعلومة، 
البيئة األمنية  التعاون من أجل تبادل املعلومات الذي سينعكس إجياباً على  فضاًل عن تكثيف 

الوطنية.
الوطين  األمن  على  التأثري  بوصلة  لكشف  اإلقليمية  لالستخبارات  املضاد  االخرتاق   -3
العراقي، وكسر حاجز العمل يف الداخل، وإجياد نوع من التوازن لرفع مستوى اجلهد االستخبارايت 
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اخلارجي؛ ليوازن حجم اجلهد اخلارجي.
أن  مبدأ  من  انطالقاً  والدويل،  اإلقليمي  اخلارج  يف  االستخبارايت  اجلهد  تكثيف   -4
الدولية؛ وبالتايل ال بدَّ من تكثيف اجلهود  البيئة  ترابطية مع متغريات  الداخلية هلا عالقة  البيئة 
على  الداخلي  اجلهد  تغليب  عن  االبتعاد  وضوررة  والدولية،  اإلقليمية  الدائرة  يف  االستخباراتية 
األمنية  البيئة  على  تأثري  ذات  هي  اخلارجية  البيئة  انعكاسات  أن  فبالتأكيد  اخلارجي،  اجلهد 

الوطنية.
أجهزة  دور  إن  القول  ميكن  الورقة  هذه  مظانِّ  يف  واقرتاحات  معلومات  من  ذُِكَر  ومما 
االستخبارات العراقية يف الدائرة األمنية الداخلية واإلقليمية ال يقتصر عمله على الكشف املبكر 
عن االعتداءات اإلرهابية يف الداخل الوطين واالخرتاق املضاد، ولكن يتبلور عمل هذه األجهزة 
ليشمل رفد اجلهات العليا مبعلومات اسرتاتيجية تعضد وجهة نظر صانع القرار ببعض املعلومات 
حول املسائل االسرتاتيجية الداخلية واخلارجية، وإن ارتقاء دور هذه األجهزة هو انعكاس وظيفي 
املستقبلي  فالدور  الوظيفي،  الوطين  األمن  صياغة  حنو  االستخباراتية  اإلدارة  توجهات  لطبيعة 
هلذه األجهزة يف البيئة الداخلية الوطنية جيب أن يتم على وفق رؤية وطنية شاملة تعكس طبيعة 
املطلوب  املستوى  إىل  األجهزة  االستخبارايت هلذه  الدور  ارتقى  فكلما  والثقايف،  اجملتمعي  الواقع 
عكس أداء األمن الداخلي مستوى سقف الطموحات الوطنية وصواًل إىل اهلدف املنشود املتمثل 

الوطنية. االستخباراتية  بالسيادة 
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2017-12-18
احتالهلا  بعد  القدس  ملدينة  الشرقي  اجلزء  اإلسرائيلية  احلكومة  1980 ضمت  العام  يف 
يف حرب حزيران 1967 وإعالهنا عاصمة هلا، إال أن اجملتمع الدويل مل يعرتف بالقدس عاصمة 
واملسيحية  اإلسالمية  املقدسة  األماكن  على  املدينة  من  الشرقي  القسم  الحتواء  إلسرائيل؛ 
واليهودية على حد سواء؛ وبالتايل صار االعرتاف يعين اإلقرار بيهودية القدس، وجتاهل املسلمي 
واملسيحيي، وجعل مجيع األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية حتت إدارة احلكومة اإلسرائيلية، 
وهتديد وجود مئات اآلالف من الفلسطينيي ممن يعيشون يف القدس؛ وكرد فعل، نقلت معظم 
لقرار األمم املتحدة الرافض لتهويد  دول العامل سفاراهتا من القدس الغربية إىل تل أبيب تأييداً 

القدس.
إىل  أبيب  تل  من  األمريكية  السفارة  نقل  األمريكي  الكونغرس  ناقش   1990 عام  ويف 
القدس، وصدر قانون نقل السفارة عام 1995، وقد تضمن القانون أن تبقى القدس موحدة 
حتت السلطة اإلسرائيلية، واالعرتاف بالقدس املوحدة عاصمة إلسرائيل، وإلزام اإلدارة األمريكية 
بنقل السفارة؛ لكن القانون قد منح الرئيس األمريكي حق تأجيل تنفيذ القرار، وهو ما سار عليه 
الرؤساء األمريكيون من بيل كلينتون وجورج بوش إىل باراك أوباما خشية فشل حمادثات السالم 

بي الفلسطينيي واإلسرائيليي بعد سنوات طويلة من االنتفاضة.
فلسطينية  انتفاضة  باندالع  سيهدد  هذا  األمريكي  القرار  تنفيذ  أن  فيه  شك  ال  ومما 
جديدة، وهو ما يعين حرب استنزاف إلسرائيل يف احتجاجات طويلة هتدد مجيع األطراف يف 
بي  األوىل  املفاوضات  تعهدت يف  اليت  املتحدة  الواليات  على سعة  وتقضي  األوسط،  الشرق 

الفلسطينيي واإلسرائيليي بتحديد هوية خاصة للقدس الشرقية.
إن قرار الرئيس ترامب يتناقض مع السياسة األمريكية القدمية اليت تعدُّ القدس مدينة حمتلة 

تبعات قرار الرئيس األمريكي عن تهويد القدس

أحمد حسن علي*

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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دولية،  منطقة  القدس  عام 1947 جلعل  املتحدة  األمم  اختذته  الذي  التقسيم  قرار  من  كجزء 
وإبقائها لألديان الثالثة. ويناقض هذا القرار أيضاً االلتزام األمريكي باتفاقية أوسلو لعام 1993؛ 
حيث تبقى قضية القدس إحدى القضايا الرئيسة الواجب تسويتها يف مفاوضات السالم النهائية.
إن من الصعب التنبؤ برد الفلسطينيي على هذا القرار األمريكي، وما بات واضحاً هو 
أن هناك غضباً شديداً قد يؤدي إىل انفجار عنيف ذي أبعاد دينية عميقة يف العامل اإلسالمي، 
وقد يدفع الغاضبي اليائسي إىل دعم أيديولوجية داعش؛ وبالتايل ستؤدي اخلطوة األمريكية إىل 

تقوية التطرف بداًل من اجتثاثه.
للوضع  نتيجة  احلجارة، كانت  بانتفاضة  عرفت  ما  أو  األوىل  الفلسطينية  فاالنتفاضة 
املأساوي يف املخيمات الفلسطينية بانتشار البطالة واإلهانات اليومية من قبل اجليش اإلسرائيلي 
ضد الفلسطينيي، فتسبب حادث عّده اإلسرائيليون أمراً هّيناً بقيام االنتفاضة األوىل؛ ففي يوم 
الفلسطينيي على  العمال  إسرائيلي جمموعة من  األول 1987، دهس سائق شاحنة  8 كانون 
اليت  لالنتفاضة  األوىل  الشرارة  احلادث  ذلك  أشعل  إذ  غزة،  قطاع  يف  إسرائيلي  تفتيش  حاجز 
مع  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  بي  أوسلو  اتفاقية  توقيع  مع   1993 استمرت حىت 
أهنا هدأت إىل حد ما يف العام 1991 بعد حرب اخلليج األوىل اليت كانت من نتائجها بدء 

أمريكية. برعاية  الفلسطينية-اإلسرائيلية  املفاوضات 
الفلسطينيون  قتل  فيما  فلسطيين،  االنتفاضة حنو 1300  تلك  اإلسرائيليون يف  قتل  وقد 

160 إسرائيلياً فضاًل عن مقتل حنو 1000 فلسطيين متعاون مع إسرائيل.
لغاية اآلن، فما  قائمة  أهنا  االنتفاضة األوىل جند  اليت أدت إىل  وحي مراجعة األسباب 
بعد حرب 1948 من تشريد وهتجري قسري  له  ملا حدث  متقبل  الفلسطيين غري  الشعب  زال 
األوضاع  ذلك سوء  إىل  ويضاف  اليومية،  واإلهانات  اإلسرائيلية  العنف  ممارسات  استمرار  مع 
املعيشية. ومع إعالن احلكومة اإلسرائيلية للقدس عاصمة هلا يف عام 1980 اختذ اإلسرائيليون 
بعض اإلجراءات مثل تقني الدخول إىل احلرم املقدسي، واألماكن اإلسالمية، واالستيالء على 

بعض األراضي يف القدس لبناء املستوطنات.
وراء  تقفان  بأهنما  إيران وسوريا  اإلسرائيلي حينها-  الوزراء  رابي -رئيس  إسحاق  واهتم 
اندالع االنتفاضة، بينما اهتم نائبه منظمة التحرير الفلسطينية مبسؤولية اندالع االحتجاجات، 
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ويف حقيقة األمر كان هناك إمجاع بأن االنتفاضة كانت عفوية ومل خيطط هلا أحد، ولكن رابي 
وقال  للفلسطينيي،  مبعاناة  تتسبب  وإننْ  احملتلة،  األراضي  يف  بالقوة  والنظام  القانون  فرض  أراد 
كلمته الشهرية “سنكسر أيديهم وأرجلهم لو توجب ذلك”. ونشر مصور إسرائيلي صور جنود 
يكسرون أذرع فلسطينيي باستخدام احلجارة يف نابلس، وتلك الصور أثارت مشاعر التعاطف 

حول العامل مع الفلسطينيي.
النخبة  بقوات  استعانته  من  الرغم  على  االنتفاضة  إهناء  يف  اإلسرائيلي  اجليش  وفشل 
بي  متخفية  دخلت  العربية  تتكلم  إسرائيلية  خاصة  قوات  تنفع  ومل  لبنان،  يف  حاربت  اليت 
احملتجي. ومع أن االنتفاضة كانت سلمية إال أن بعض احملتجي استهدفوا اإلسرائيليي وحتديداً 
طلبة  جتمع  من  نشأت  اليت  حركة محاس  بوالدة  تسببت  فاالنتفاضة  حركة محاس؛  عناصر  من 
الشيخ أمحد ياسي بعد أسابيع من حترك االنتفاضة، وأنشأت احلركة شبكة استخبارات ملالحقة 
املتعاوني مع إسرائيل، مث بدأت مبهامجة اجلنود اإلسرائيليي، وحرق احملال واملزارع  الفلسطينيي 
اململوكة لإلسرائيليي يف قطاع غزة؛ ويف وقت قصري صار حلركة محاس دور فعال نتيجة تطويرها 
املتعاوني،  السكاكي، وقتل  املقاومة خالل االحتجاجات مثل رمي احلجارة، واستخدام  سبل 

واختطاف اجلنود اإلسرائيليي.
“دميونا  عملية  مثل  إسرائيل  على  املؤثرة  العمليات  بعض  األوىل  االنتفاضة  وشهدت 
بالنقب” عام 1988 حينما متت مهامجة موظفي متوجهي إىل مفاعل “دميونة”، واختطاف 
جنود ملبادلتهم بأسرى فلسطينيي. وأدركت القيادة اإلسرائيلية أن احلل العسكري ال جيدي نفعاً 

مع االنتفاضة فتوجهت إىل احلل السياسي وتوقيع اتفاق أوسلو.
ولكن إسرائيل مل تلتزم بتطبيق كل فقرات اتفاق أوسلو واستمرت يف سياسة االغتياالت، 
مع  الفلسطينيي  األسرى  سراح  إطالق  ورفضت  الفلسطينية،  املناطق  واجتياح  واالعتقاالت، 
 ،1967 حزيران  حلدود  االنسحاب  أو  الالجئي  عودة  ورفض  املستوطنات،  ببناء  االستمرار 
مع جتاهل اإلدارة األمريكية لتنفيذ االتفاقيات اليت جرت برعايتها؛ فكل ذلك سبب حالة من 
اإلحباط والغضب لدى الفلسطينيي، ويف خضم تلك األجواء قام رئيس الوزراء أرييل شارون 
بدخول املسجد األقصى والتجول يف ساحاته، وقال إن احلرم القدسي منطقة إسرائيلية؛ فتلك 
الزيارة قادت إىل مواجهات بي املصليي الفلسطينيي واإلسرائيليي يف ساحة املسجد األقصى 

مقاالت
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انتهت مبقتل بعض الفلسطينيي.
بانتفاضة  عرفت  ما  أو  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة  اندلعت  احلادثة،  تلك  إثر  وعلى 
األقصى يف 28 أيلول 2000، وانتهت يف 8 شباط 2005 بعد اتفاق شرم الشيخ؛ وخالل 
وإصابة  الفلسطينيي  آالف  مقتل  يف  تسببت  اليت  املسلحة  املواجهات  االنتفاضة، كثرت  هذه 
اآلليات  عشرات  وتدمري  منهم،  العديد  وإصابة  اإلسرائيليي  مئات  ومقتل  اآلالف،  عشرات 

العسكرية اإلسرائيلية. واملدرعات 
الفلسطينيي من الصف األول، وإحلاق  القادة  الثانية إقصاء معظم  ونتج عن االنتفاضة 
بعد  غزة  قطاع  من  إسرائيل  وانسحاب  املواطني،  وممتلكات  الفلسطينية  التحتية  بالبنية  الدمار 
فشل اجليش اإلسرائيلي يف مواجهة الفصائل املسلحة الفلسطينية، والسيما محاس؛ حيث متكن 

الفلسطينيون من تصنيع أول صاروخ فلسطيين يف غزة، وقاموا بقصف البلدات اإلسرائيلية.
وعلى الرغم من بناء إسرائيل جلدار الفصل بينها وبي املناطق الفلسطينية، سادت حالة 
من انعدام األمن يف الشارع اإلسرائيلي بسبب العمليات االنتحارية مسببة يف هتديد السياحة يف 
املسلحة  الفصائل  القومي اإلسرائيلي، وتطورت قدرة  الدخل  اليت تشكل حنو 6% من  إسرائيل 
املئات من  قتل  اإلسرائيلي، مع  السياحة  واغتيال وزير  األمين،  اجلدار  اخرتاق  الفلسطينية على 

اإلسرائيليي.
إن االحتجاجات الفلسطينية احلالية قد تتجه إىل منحى غري متوقع كما حصل من قبل 
أهداف  منفرد ضد  بنحٍو  يائسون  غاضبون  فلسطينيون  شنها  اليت  املسلحة  اهلجمات  بعشرات 
إسرائيلية دون دراية الفصائل الفلسطينية، ومن املمكن والدة فصائل جديدة تتبىن العمل املسلح، 
ومن غري املتوقع أن تدخل غزة يف حرب جديدة ضد إسرائيل، ولكن إذا قامت انتفاضة جديدة 
وهو  املسلحي،  غري  احملتجي  واألطفال  الفتيان  مواجهة  يف  سيدخل  اإلسرائيلي  اجليش  فإن 

سيناريو مقلق لإلسرائيليي يف سيناريو مشابه لالنتفاضتي األوىل والثانية.
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2017-12-23
من يتابع اإلعالم السعودي والرتكي من كثب يف هذه األيام يرى بوضوح وجود خالف 
حادٍّ غري معلن بي الدولتي بدءاً منذ تغيري تركيا سياسَة العداء جتاه روسيا بعد حماولة االنقالب 
الفاشلة يف متوز 2016، حىت زعامة تركيا املعارضة اإلسالمية ضد قرار الرئيس األمريكي َجعنَْل 

القدس عاصمًة إلسرائيل.
عاجاًل ملنظمة  باستضافتها مؤمتراً  القدس  عن  قادته دفاعاً  الذي  تركيا والتصعيد  فموقف 
التعاون اإلسالمي، وقرارها بفتح سفارة يف القدس الشرقية -وسط موقف سعودي هادئ أمام 
الزعامة  موقع  انتزاع  أراد  الرتكي ألنه  الرئيس  يهاجم  السعودي وجعله  اإلعالم  أغضب  القرار- 

اإلسالمية من السعودية حبسب ما يراه اإلعالم السعودي.
وعلى الرغم من أن القمة اإلسالمية يف إسطنبول مل حيضرها سوى 17 زعيماً إسالمياً من 
أصل 53 دولة إسالمية، إال أّن ذلك أشار بوضوح إىل وجود تنافس تركي-سعودي على قيادة 

اجملتمع اإلسالمي السيّنّ، وانقسام هذا اجملتمع بي مؤيد لزعامة تركيا وأخرى لزعامة السعودية.
إسطنبول  يف  اإلسالمي  التعاون  منظمة  قمة  عن  عهده  وويل  السعودية  ملك  غياب  إن 
احلضور  ولتأكيد  سن�ّّياً؛  إسالمياً  زعيماً  بصفته  مكانته  لتأكيد  أردوغان  للرئيس  الفرصة  أعطى 
القرار  على  فعٍل عربياً ضعيفاً  ما عّده ردَّ  على  انتقاداً  الرتكي  اخلارجية  القوّي وجه وزير  الرتكي 

األمريكي، وأشار إىل خشية بعض الدول العربية من إغضاب واشنطن.
واجتاحت موجة غضب مؤيدة لرتكيا ضد املوقف السعودي يف مواقع التواصل االجتماعي 
العربية موجهًة اهتامات للسعوديي بإمهال القضية الفلسطينية، وانتشرت أحاديث يف هذه املواقع 
إال  ليصدر  ترامب مل يكن  قرار  إن  قائلة:  اإلسرائيلية  العاشرة  القناة  مثل  إسرائيلية  عن مصادر 
على  الضغوط  متارس  السعودية  أن  من  رويرتز  ما كشفته  أو  سعودي-مصري،  أخضر  بضوء 

مقاالت

التنافس التركي-السعودي والمواجهة اإلعالمية

أحمد حسن علي*

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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الفلسطينيي لتأييد مشروع سالم أمريكي جديد يعتزم ترامب اإلعالن عنه يف عام 2018، وهذه 
األحاديث املنتشرة يف وسائل التواصل االجتماعي زادت من الغضب السعودي.

وقد بدا الغضب السعودي جلياً يف كتابات الصحفيي املقربي من دائرة القرار السعودي 
الذين هامجوا السيد أردوغان على استضافته الرئيس اإليراين يف القمة، مشبهي إسرائيل بإيران، 
بل يرون أن إيران تشكل خطراً أكرب على اجملتمع السين فيما ال تفعل إسرائيل. وعلى الرغم من 
تركيا  عن  يتحدثون  السعودي  اإلعالم  ومضى ُكّتاب  اإليرانيي؛  بيد  يده  أردوغان  وضع  ذلك 
قائلي: ال يوجد فارق كبري بي خطط إيران التوسعية وخطط تركيا الراغبة يف اهليمنة على املنطقة 
العربية واخلليجية حتديداً عرب حماولتها استمالة مشاعر اجلمهور العريب، وإظهار قادة دول اخلليج 
مبوقع غري املكرتث للمقدسات اإلسالمية، بإطالق شعارات من القرن العشرين تسببت بكوارث 

الفلسطينية. للقضية 
العالقات اخلارجية يف  ووصل الغضب السعودي يف اإلعالم إىل درجة أنه سح ملسؤول 
السبيل  هي  احلرب  إن  قائاًل:  تركيا  ملهامجة  مقاٍل يف صحفها  بنشر  الكردستاين  العمال  حزب 
الوحيد مع أنقرة. واجلدير بالذكر أن الوزير السعودي ثامر السبهان زار يف شهر تشرين األول 
املاضي الريف الشمايل حملافظة الرقة السورية اليت تسيطر عليها الفصائل الكردية، برفقة مبعوث 
الرئيس األمريكي بريت ماكغورك؛ وهو ما عّده اإلعالم الرتكي مبنزلة دعٍم أمريكي-سعودي معلن 

حلزب العمال الكردستاين.
الكردي  الدميقراطي  االحتاد  حزب  زعيم  مع  حواراً  السعودية  الصحف  بعض  وأجرت 
القومي- وحتدث  أمنها  على  تركيا أن حزبه يشكل هتديداً  السوري صاحل مسلم، -الذي ترى 
مسلم لصحيفة الشرق األوسط عن “األحالم العثمانية وكراهية األتراك للعرب”، واهتم مسلم 
تركيا وقطر بدعم تنظيم داعش والنصرة، وأنه ال حيق لرتكيا إنشاء قاعدة عسكرية يف قطر، وأن 

أردوغان “جلب املصائب للشرق األوسط” وطالب باختاذ خطوات مباشرة ضّد تركيا.
الرتكية  للحكومة  معادية  شخصيات كردية  السعودية  اإلعالم  وسائل  استضافت  وقد 
بالتزامن مع محالت منظمة على مواقع التواصل االجتماعي طالب من خالهلا مغردون خليجيون 
بالرّد على املوقف الرتكي من األزمة اخلليجية بتقدمي الدعم إىل األكراد يف سوريا، ودعم تكوين 

دولة لألكراد يف تركيا.
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وسعودية  أمريكية  شخصيات  إن  فيه  قالت  تقريراً  الرتكية  شفق  يين  صحيفة  ونشرت 
وإماراتية اجتمعت مع اإلدارة الذاتية الكردية يف مشايل سوريا لتقدمي الدعم املطلوب، رداً على 

الدعم الرتكي املباشر لقطر يف األزمة اخلليجية.
لقد دفعت احلملة اإلعالمية السعودية واإلماراتية ضد الرئيس أردوغان على خلفية مواقفه 
الصمت  لينتهي عهد  اهلجمات؛  باملثل على هذه  الرّد  إىل  الرتكي  اإلعالم  القدس  من  األخرية 
العدالة والتنمية احلاكم قد  البلدين حيث كان اإلعالم الرتكي املقرب من حزب  اإلعالمي بي 

توقف عن توجيه انتقادات للمملكة يف حماولة إلعادة األمور إىل نصاهبا.
تلقي  عن  أردوغان  الرئيس  من  املقربة  شفق  يين  صحيفة  حتدثت  املثال،  سبيل  على 
اإلعالميي السعوديي تعليمات من األمري حممد بن سلمان تآمرهم بعدم توجيه االنتقاد إلسرائيل 
يف  الصحيفة  وقالت  اإلسرائيلي.  واجليش  الفلسطينيي  احملتجي  بي  جتري  اليت  املواجهات  يف 
موضع آخر: إن السلطات السعودية اعتقلت رجل أعمال أردين خالل زيارته للسعودية بسبب 
غضب السعوديي على ملك األردن الذي حضر قمة إسطنبول للتعاون اإلسالمي بشأن القدس 

ورفض القرار األمريكي.
للتفاوض  جلسوا  العرب  املسؤولي  إن  متلفز:  حديث  يف  شفق  يين  حترير  رئيس  وقال 
العربية املتحدة  العربية السعودية واإلمارات  مع إسرائيل لعقد صفقة عن القدس، واهتم اململكة 
ألن  ستكونان يف خطر؛  املنورة  واملدينة  مكة  إن  وقال:  إسرائيل،  لصاحل  القدس  عن  بالتخلي 
الواليات  مع  والشراء”  “البيع  طاولة  على  القدس  طرحوا  العرب  احلكام  من  الشباب  القادة 
املتحدة وإسرائيل، ومن يتاجر بقضية مقدسة كقضية القدس فإنه لن يرتدد يف األمر نفسه مع 
وإن  تركيا،  ذلك  يف  مبا  الغزو  معرض خلطر  إسالمي  بلد  إن كل  قائاًل:  ومضى  واملدينة،  مكة 
مع  القدس  صفقة  لعقد  مربراً  إيران  مواجهة  قضية  من  اختذت  والكويت  واإلمارات  السعودية 

الواليات املتحدة وإسرائيل ضماناً ألمن مستقبل بالدهم.
إن احلديث اإلعالمي السابق لرئيس حترير يين شفق املقرب من الرئاسة الرتكية وغريه من 
اإلعالميي األتراك، يعكس حالة االستياء الرتكي من التحالف السعودي مع الواليات املتحدة 

وإسرائيل ضد األمن القومي الرتكي والسيما يف دعم املنظمات الكردية املعادية لرتكيا.
فاألول  خمتلفتان،  سلمان  بن  األمري حممد  ومنهجية  أردوغان  الرئيس  منهجية  أن  ويبدو 

مقاالت
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الذي  املعتدل  الوسطي  اإلسالم  مصطلح  انتقد  حينما  مباشر  غري  بنحٍو  للثاين  انتقاداً  وجه 
يستخدمه األخري، وقال أردوغان: ال يوجد شيء اسه إسالم معتدل أو غري معتدل، وال ينبغي 

أن حياول أحد أن يضع اإلسالم يف موقف ضعف.
ولعلَّ الفرق اآلخر بي الرجلي يف املنهجية السياسية أن الرئيس الرتكي يسعى إىل رأب 
الشرخ السين-الشيعي ضد إسرائيل، الذي تعاظم يف عصر الربيع العريب مع أنه كان من عرابيه، 
وهذا التغريُّ يف املوقف الرتكي جاء مغايراً للمصلحة السعودية؛ لذا عمدت وسائل إعالم سعودية 
اإلسرائيليي  بي  استخبارايت  بتعاون  الذي طالب  اإلسرائيلي  األركان  رئيس  مع  لقاء  إجراء  إىل 
والدول العربية يف مواجهة إيران وحزب اهلل واملنظمات الفلسطينية، فيما توّجه وفد حبريين بتوجيه 

حكومي لزيارة إسرائيل يف خطوة حنو التطبيع.
كانت اململكة العربية السعودية تراهن على تشكيل حتالف دول االعتدال السين ملواجهة 
اإلسالمي وجهت ضربة  العامل  قيادة  للسعودية على  تركيا  ومنافسة  القدس  قضية  إيران، ولكن 

للمشروع السعودي بعد قيام حتالف إسالمي آخر غري معلن بي تركيا وإيران.
شهداء  راحيي  القدس  وعلى  إلسرائيل..  واملوت  ألمريكا..  “املوت  مثل  شعاراٍت  وإن 
باملاليي” اليت أطلقها األمي العام حلزب اهلل اللبناين السيد حسن نصر اهلل تعدُّ حتواًل اسرتاتيجياً 
لقيادة  الساعية  السعودية  العربية  اململكة  رؤية  االسرتاتيجية تضعف  فهذه  إسرائيل؛  مواجهة  يف 
حتالف االعتدال السين يف مواجهة تنظيمات عسكرية موازية للجيوش ذات طابع شعيب عقائدي 

مثل حزب اهلل يف لبنان، وأنصار اهلل يف اليمن وحركيت محاس واجلهاد اإلسالمي يف فلسطي.
بدعم شعيب عريب وإسالمي،  فإهنا ستحظى  فلسطي  انتفاضة شعبية يف  قامت  ما  وإذا 
على  تركيا  وستعمل  طويلة.  ملدة  استمرارها  يعين  مما  إقليمية؛  ودول  منظمات  خلفها  وستقف 
تدعم  اليت  املتحدة  الواليات  ضد  سياسية  مكاسب  لتحقيق  االنتفاضة؛  هذه  من  االستفادة 
لقيادة  بسعيها  السعودية  العربية  اململكة  تستمر  فيما  سوريا،  يف  املسلحة  الكردية  الفصائل 
فيه  يقتل  يوم  يف كل  لإلحراج  اململكة  وستتعرض  إلسرائيل،  الصديق  اإلسالمي  التحالف 

اإلسرائيليون حمتجي فلسطينيي مساملي.
لقد كان التقارب الذي شهدته السنوات املاضية بي تركيا والسعودية تقارباً مرحلياً فرضته 
املصاحل املشرتكة يف األزمة السورية، ولوال ذلك لكان التصادم مصري العالقة بي البلدين؛ وتنظر 
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تركيا إىل تقدمي أي نوع من الدعم السياسي أو العسكري إىل األكراد يف تركيا أو سوريا حبساسية 
أن  شأنه  من  لألكراد  دعم سعودي رسي  فإن وجود  ولذا  القومي؛  أمنها  شديدة؛ كوهنا متسُّ 
يُدخل العالقات بي البلدين يف مرحلة الصدام املباشر، متاماً كما هو احلال مع الواليات املتحدة 

اليت اهتمها أردوغان بتقدمي األسلحة والدعم اللوجسيت للفصائل الكردية يف سوريا.
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2017-12-28
       يرتكز النظام االنتخايب جملالس احملافظات إىل نظام التمثيل النسيب الذي ميّكن العديد من 
األحزاب من احلصول على مقاعد مبا يتناسب مع األصوات اليت حصلت عليها؛ مما ينتج جمالس 
غري مستقرة سياسياً. وفضاًل عن ذلك، فإن كل حمافظة هي دائرة انتخابية واحدة، مما يضعف من 

بُعد املساءلة. 

وحيدُّ هذان اجلانبان من قدرة جمالس احملافظات على تنفيذ مهامها الدستورية. ومن املمكن أن يوفر 
نظام الفوز لألكثر أصواتاً “first-past-the-post )FPTP( system” بدياًل؛ خلفضه 
من عدد األحزاب الفائزة؛ مما يقلل من الصراعات السياسية، ويرتكز أيضاً إىل الدوائر االنتخابية 

ذات املقعد الواحد؛ مما يعزز من جانب املساءلة.

       وكما هو منصوص عليه يف املادة 122/ثانياً من الدستور العراقي: “متنح احملافظات اليت مل 
تنتظم يف إقليم الصالحيات اإلدارية واملالية الواسعة، مبا ميكنها من إدارة شؤوهنا على وفق مبدأ الال 
مركزية اإلدارية، وينظم ذلك بقانون”، وعلى الرغم من عدم تطبيق الال مركزية بالكامل، فإن جمالس 
احملافظات ما تزال تؤدي دوراً مهماً والسيما من حيث تقدمي اخلدمات، وترشيح كبار املسؤولي 

داخل حمافظاهتم، وتنفيذ املوازنة.

       وحتد الصراعات السياسية داخل جمالس احملافظات من قدرة اجملالس على تقدمي اخلدمات 
بنحٍو فعال، وتنفيذ مهام أخرى مقررة مبوجب الدستور؛ ويتجّسد ذلك يف اخنفاض معدالت تنفيذ 
املوازنة يف عام  تنفيذ  أن معدل  البياين رقم )1(. ويتضح جلياً  الرسم  املوازنة، كما هو مبي يف 
2010 -أي السنة اليت أعقبت انتخابات جمالس احملافظات يف عام 2009- كان أقل مما كان 
عليه يف عام 2011. وميكن تفسري ذلك عرب احلقيقة اليت تؤكد أن االنتخابات أفرزت عدداً كبرياً 
من األحزاب الفائزة اليت خاضت مفاوضات مطولة لتشكيل ائتالفات حاكمة قادرة على اختيار 
احملافظ. ويبدو أن بغداد كانت حالة استثنائية؛ نظراً ألدائها العايل يف عام 2010؛ ويعود سبب 

معالجة أداء مجالس المحافظات من خالل اإلصالح االنتخابي

هاشم الركابي*

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ذلك إىل أن ائتالف دولة القانون حتّصل على نسبة كبرية من املقاعد )28 مقعداً من أصل 55 
مقعداً(؛ األمر الذي مّكنه من احلصول على منصيب احملافظ ورئيس جملس احملافظة.

      ومن ناحية أخرى، تعاين جمالس احملافظات ضعفاً يف املساءلة، ويتضح ذلك جلياً يف النسب 
املنخفضة من كشف الذمة املالية، على النحو املبي يف الرسم البياين رقم )2(.

الرسم البياين رقم )1(. معدالت تنفيذ املوازنة من قبل احملافظة:2010 مقارنة مع 20111

الرسم البياين رقم )2(. نسب الكشف عن الذمة املالية من قبل أعضاء جمالس احملافظات يف 
النصف األول من عام 20172

1- البنك الدويل، »الال مركزية وتقدمي اخلدمات على املستوى دون الوطين يف العراق: احلالة وسبل املضي ُقُدمًا«، ص: 71.
2- جلنة النزاهة، »ملخص تقرير منتصف السنة لعام 2017«، ص: 18.
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       وتعزى املشكالت املذكورة آنفاً إىل النظام االنتخايب احلايل القائم على التمثيل النسيب، إذ 
إنه شجع الصراعات السياسية، وساعد على إضعاف املساءلة. لكن نظام األغلبية -حتديداً نظام 
الفوز لألكثر أصواتاً )FPTP(- ميكن أن يقدم بدياًل أفضل؛ خلصائصه املتمثلة يف متكي عدد 
قليل من األحزاب للفوز، مما يضمن وجود استقرار سياسي ومساءلة أفضل؛ وهذا يعزز بدوره تقدمي 
اخلدمات. وهذا النظام هو أسهل شكل لنظام األغلبية، حيث إن املرشح الفائز هو احلاصل على 
أغلبية األصوات )دون احلاجة إىل األغلبية املطلقة(، ويستخدم النظام دوائر انتخابية ذات املقعد 

الواحد ويصوت الناخبون للمرشحي بداًل من األحزاب السياسية3.

       وقد جيادل النقاد بأن لدى نظام )FPTP( سلبية تتمثل يف تفضيل األحزاب الكبرية وال 
يقدم متثياًل عاداًل للمجاميع العرقية-الطائفية؛ ومع ذلك، فإن التمثيل مضمون على املستوى الوطين 
)جملس النواب العراقي(، وإن معظم األقليات يف العراق ترتكز يف منطقة دميغرافية معينة، حبيث من 
املمكن متثيلهم بدائرة انتخابية ذات املقعد الواحد أو أكثر. وفضاًل عن ذلك من املهم ختفيف تأثري 
عدم االستقرار السياسي على جمالس احملافظات من أجل تسهيل تقدمي اخلدمات، الذي بدوره يعزز 

من ثقة الشعب، وحيّسن من شرعية احلكومة، ويرسخ عالقات الدولة باجملتمع.

       وترتكز انتخابات البلدية يف لبنان إىل نظام األغلبية على النحو املنصوص عليه يف القانون 
665 لعام 1997، على الرغم من وجود نظام متثيل نسيب قائم على القائمة املفتوحة على املستوى 
الوطين كما هو احلال يف العراق، ومع ذلك فإن تقدمي اخلدمات يف لبنان ضعيف بنحٍو ملحوظ 
مما أّدى إىل اندالع تظاهرات غاضبة؛ لنقص اخلدمات األساسية كجمع القمامة يف عام 2015؛ 
وميكن أن يعزى ذلك إىل أن كل بلدية هي دائرة انتخابية واحدة، وهذا بدوره يضعف العالقة بي 
املرشحي والناخبي، وحيفز املرشحي للرتكيز على حتقيق مطالب جمموعة حمددة من الناخبي دون 
احلاجة إىل تلبية مجيع احتياجات دائرته االنتخابية. وتزيد الدائرة االنتخابية الكبرية من احتماالت 
جلوء املرشح للتمويل غري القانوين لتغطية تكاليف احلملة االنتخابية املكلفة للغاية؛ وكل هذه العوامل 
تضعف جانب املساءلة، ويتم التعامل مع هذه املشكالت عرب نظام )FPTP( ألنه يقسم كل 

حمافظة إىل عدة دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.

3-  Andrew Reynolds et al., “Electoral System Design: The New International 
IDEA Handbook,” 2008, 35
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       إن لدى نظام )FPTP( مشكلًة تتمثل يف ترسيم الدوائر االنتخابية4؛ ومع ذلك، فإن 
العراق ال ميتلك خارطة حزبية واضحة بالنحو الذي ميّكن األحزاب القائمة من استثمارها لرسم 
الدوائر االنتخابية لصاحل أحزاهبم السياسية. وإن املفوضية املستقلة لالنتخابات قد وزعت مراكز 
التصويت على أساس القرب اجلغرايف وعدد الناخبي الذين حيق هلم التصويت. وعلى سبيل املثال: 
كان هناك 20،091،396 ناخباً مؤهاًل للتصويت، و40،551 حمطة انتخابية، و447 مقعداً 
يف انتخابات جمالس احملافظات اليت ُعقدت عام 2013؛ لذلك إذا ستعتمد االنتخابات القادمة 
نظام )FPTP( وكانت قائمة على العدد نفسه من املقاعد والناخبي واحملطات فيجب أن يكون 
هناك 447 دائرة انتخابية ذات مقعد واحد، ويعتمد كل منها على 90 مركزاً للتصويت متثل حوايل 
45،000 ناخب؛ وعليه ينبغي أن يكون تقسيم الدوائر االنتخابية من اختصاص جلنة مستقلة 

بداًل من املشرعي العراقيي الذين قد يكون لديهم مصاحل خاصة.

      إن من شأن اعتماد نظام األغلبية )FPTP( يف انتخابات جمالس احملافظات تعزيز تقدمي 
االنتخايب  النجاح  يعتمد  إذ  اجلغرافية،  املساءلة  وترسيخ  سياسياً  مستقرة  جمالس  عرب  اخلدمات 
للمرشحي على استجابتهم ملطالب ناخبيهم؛ وبالتايل تعزيز الروابط القوية بي الناخبي وممثليهم 

من السياسيي.

4- ويعرف »ترسيم الدوائر االنتخابية« بأنه رسم الدوائر االنتخابية من قبل األحزاب؛ لتحقيق مصاحل أحزاهبم على حساب 
األحزاب األخرى. وتداولت ألول مرة يف اللهجة العامية األمريكية يف عام 1812 حينما وقع حاكم والية ماساتشوستس 
السيد إلربدج جريي وثيقة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية؛ ليتم ادراجها من ضمن القانون ليستفيد منها حزبه على احلزب 
االحتادي، الذي كان لديه أغلبية أصوات الناخبي. للمزيد من املعلومات اقرأ فريد ديوس، »الدليل التمهيدي حول تقسيم 

.https://goo.gl/Yz6mZe ،2017 الدوائر االنتخابية واالستقطاب السياسي،« معهد بروكينغز، 6 آب
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2017-10-14
قبل مدٍة وجيزة أخطأ برنامج تلفزيوين يف إثارته موضوع القوميات ويف طبيعة التعاطي مع هذا 
املوضوع، وسّلط الضوء عليه بصورٍة سلبية. إن من الطبيعي أننْ ينظر كّل شخص هلذه املسألة من 
وجهة النظر اخلاّصة به، إذ يرى بعضهم بأّن املطالب احلّقة وغري املنّفذة هي السبب الرئيس للمطالبة 
باالنفصال، ويؤّكد آخرون على العوامل اخلارجية وعلى مؤامرات القوى األجنبية، ومثّة طرف ثالث 
يرى أّن سلوك احلكومات يؤدي إىل ارتفاع بعض األصوات اليت كانت غري مسموعة، أّما يف املقابل 

فإّن أنصار احلكومة يرون أّن هذه احملاوالت هي مؤامرات لتشويه ُسعة احلكومة.
يف خضّم هذه املعرتك القائم بي اآلراء ال بأس يف أن يقّدم االقتصاديون رؤيتهم االقتصادية 
يف هذا املوضوع. وال غرابة يف مطالبة أقلّية ما باالنفصال، وما مل حتَظ هذه األقلّية باهتمام األكثرية 
فال ُتسبب أيّة خماوف، ولكن حينما ترفع أقلّيٌة ما بعض املطالب ال�ُم�بَعدة واملنبوذة وحتصل على 
الدعم من بعض األطراف، فحينها جيب فوراً أن نطرح السؤال القائل: ما األسباب اليت جعلت 
هذه اجملموعة حتصل على الدعم لرتويج مطالبها؟ ولإلجابة على مثل هذا السؤال قد يسعفنا املنهج 

االقتصادي لنتمكن من تناول املوضوع وحتليله يف إطاٍر مناسب.
إّن األفراد -حبسب الرؤية االقتصادية- إذا أرادوا البقاء ضمن بلٍد ما، أو إذا أرادوا االنفصال 
عنه أو حىّت االنضمام لبلٍد آخر فإهّنم يقومون بتحليل التكلفة والفائدة. وإذا كانت فوائد البقاء 
ضمن دولٍة ما أكثر من التكاليف املتوّقعة إزاء هذا البقاء فسُيهَمل كّل صوٍت يدعو لالنفصال، 
وال أحد يكرتث به، ولكن إذا كانت فوائد االنفصال أو االنضمام لدولٍة أخرى أكثر من تكاليف 

البقاء عندها سيهتم أفراد املنطقة ال�َمعنّية هبذا املطلب ويتحّول تدرجيياً إىل مطلٍب جاد.
ثالثة خيارات أمام األقلّيات:

فلنفّكر يف فوائد هذه اخليارات ويف تكاليفها، ليتبلور لدينا حّل جذرّي ملثل هذه املشكالت:
– خيار البقاء ضمن الدولة األوىل: تتحقق فوائد البقاء ضمن دولٍة ما حينما يتمّتع كّل 
األفراد باخلدمات كافة اليت توفرها احلكومة املركزية؛ ويف الوقت نفسه فإّن البقاء ضمن دولٍة ما يؤّدي 

مقاالت مرتمجة

نظرة اقتصادية للنزعات االنفصالية
علي سرزعيم*

** دكتوراه يف االقتصاد، وعضو اهليئة العلمية يف جامعة العالمة الطباطبائي بطهران.
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إىل أن يكون بيع منتوجات تلك املدينة أو احملافظة يف سائر املناطق بالُعملة الرسية عينها وعلى 
وفق القواني السائدة يف البلد نفسه، ويف اجملموع جيب احتساب حجم التبادل التجاري بي املنطقة 
املعنية وسائر املناطق. فإذا كانت املنطقة املعنّية ُمصّدرة أكثر من كوهنا مستوردة فسيتبلور حافٌز أويّل 
لالنفصال؛ على سبيل املثال: إن الكثري من أهايل مشال إيطاليا يرون أّن الثقل الصناعي للبلد يقع 
يف مشاله وحتديداً يف منطقة ميالن، ولذلك يعتقدون بأهّنم يدفعون الضرائب للحكومة املركزية يف 
روما )جنوب إيطاليا( أكثر من متتعهم خبدماهتا؛ بعبارٍة أخرى يكون الشمال اإليطايل مصّدراً أو 
معطياً أكثر من كونه مستورداً أو مستفيداً. إّن مثل هذه القضية أّدت إىل ظهور بعض األصوات 

الداعية لالستقالل وإلجياد دولٍة جديدة يف مشال إيطاليا.
ويف بلجيكا أيضاً جند الوضع االقتصادي يف املناطق ذات الثقافة واللغة اهلولندية أفضل بكثري 
من املناطق ذات الثقافة واللغة الفرنسية، وهذا ما جعل املنطقة األوىل تشهد مطالبات باالنفصال. 
إذ إّن تكلفة البقاء ضمن دولٍة ما تتبلور غالباً يف تضييع بعض املطالب القومية والعرقية واملناطقية.

– خيار االستقالل: إّن االستقالل يف حد ذاته أمر حمّفز وجّذاب، وتسعى إليه اجملتمعات 
عموماً، ألّن حّق التشريع واالستقاللية يف اختاذ القرار أمر حمّفز للجميع. إّن مثن االستقالل غالباً 
هو الصراع العسكري وترّدي وضع اخلدمات اليت كانت توّفرها احلكومة املركزية. فضاًل عن ذلك 
فإّن املنطقة املستقلة حااًل ستعجز عن االستمرار بالتواصل مع سائر الوسطاء التجاريي يف البلد، 
إاّل بعد دفع الرسوم، وبعبارٍة أخرى يتّم التعامل معها كدولٍة أجنبية جيب عليها دفع الرسوم واحلصول 

على سة الدخول للتواصل مع الدولة اليت كانت تنتمي هلا.
– خيار االنضمام إىل دولٍة أخرى ]دولة بديلة[: من فوائد االنضمام إىل دولٍة أخرى هي 
أن القطّاع الصناعي يف املنطقة املطالِبة باالنضمام يظّن أّن باستطاعته التمّتع مبوارد احلكومة املركزية 
يف الدولة البديلة، ويستطيع جتاوز الرسوم وسات الدخول يف تعامله التجاري مع هذه الدولة. أّما 
تكاليف هذا اخليار فهي عدم التأّكد من أّن الدولة البديلة سرتاعي كّل احلقوق اليت تطالب هبا 

املنطقة املنضّمة قريباً.
السمات االقتصادية للنزعات االنفصالية

ميكن سرد مالحظات مهّمة من السمات االقتصادية للنزعات االنفصالية تتمثل باآليت:
1- كّلما كان القطّاع الصناعي يف منطقٍة ما أكثر ارتباطاً وتواصاًل مع القطّاع الصناعي 
الرئيس يف بلٍد معّي -سواء كان هذا التواصل على صعيد االنتاج أو البيع- ستقّل احلوافز الداعية 
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لالنفصال؛ ألّن االنفصال سريبك القطّاع الصناعي ومينعه من تأمي احتياجاته وحيرمه من سوقه 
وزبائنه؛ إذن كّلما كان النمّو االقتصادي أكثر فاعلية ازدادت حاجة الناس للسلع املنَتجة؛ فلذلك 
جند النمّو االقتصادي يف إيران قد أوجد سوقاً أكرب لتطوير الصناعات يف املناطق اليت رفعت شعار 

االنفصال سابقاً؛ لذا فإن تطوير الصناعة يقلل كثرياً من احلوافز الداعية لالنفصال.
2- إّن النشاط الصناعي الواقع يف املنطقة الداعية لالنفصال قد يفقد سوقه الرئيس يف الدولة 
املركزية، ولكّنه سيحصل على سوق الدولة املنافسة، وبعبارٍة أخرى كّلما كان النمّو االقتصادي يف 
الدولة املنافسة أفضل من الدولة األوىل كانت سوق الدولة املنافسة أكثر فائدة باملقارنة مع سوق 

الدولة األوىل؛ وهذا من شأنه أن يعطي حافزاً أكثر للُمضي يف النزعة االنفصالية.
3- كّلما كان التهديد بارتفاع تكاليف الصراع العسكري الناتج عن االنفصال أكثر تأثرياً 

كانت احلوافز لالنفصال أقّل وأضعف يف األفراد.
4- إذا حتققت مزيد من املطالب القومية يف أطُرها الدستورية كانت تكاليف البقاء يف ضمن 

الدولة األوىل أقل؛ وبالتايل ستنخفض احلوافز الرامية لالنفصال.
5_ كّلما كانت املوارد املالية املستخرجة من املنطقة الرامية لالنفصال أقّل، كانت حوافز 
االنفصال أقل؛ ففي املثال املذكور آنفاً عن مشال إيطاليا اقرُتَح بأن ُتصَرف ضرائب أهايل الشمال 

يف نفس املناطق كي يقّل احلافز لالنفصال.
نظرة يف النزعات االنفصالية يف إيران

بناًء على ما تقّدم ميكن الوقوف على مدى جديّة األصوات املطالبة باالنفصال ومعرفة مدى 
خطورهتا، ولكن قبل كّل شيء جيب االلتفات إىل أّن النزعة االنفصالية حتصل يف املناطق احلدودية 

أكثر من أّي مكاٍن آَخر، إذ ال تنمو حوافز لالنفصال يف املناطق املركزية والداخلية، فمثاًل:
أ- حمافظة خراسان: نظراً للحدود املشرتكة بي خراسان وأفغانستان فلن تربز فيها دعوات 
لالنفصال؛ ألّن من البعيد جّداً أن تنمو أفغانستان خالل العقود القادمة، لذلك لن توجد حوافز 
لالنضمام إىل أفغانستان، فضاًل عن أن االستقالل ألسباب عسكرية وأمنية ليس خياراً الفتاً ومهّماً.
ب- حمافظة سيستان وبلوشستان: ال ترتبط بالداخل اإليراين كثرياً من الناحية االقتصادية؛ 
لذلك ال يكّبدها االنفصال عن إيران أضراراً اقتصادية كبرية، فضاًل عن أن انضمامها إىل باكستان 
-الضعيفة اقتصادياً واملنهمكة باملشكالت الداخلية اليت ُيستبَعد حّلها على املدى القريب- ال ت�َُعد 

مقاالت مرتمجة
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خطوة ذات قيمة. إّن تلبية املطالب املشروعة ألهايل هذه املنطقة، وكذلك تفعيل القطّاع الصناعي 
فإّن  ذلك  على  وبناًء  لالنفصال؛  الداعية  احلوافز  على  بكّل سهولة  املركز سيقضي  مع  املتواصل 

خطورة النزعة االنفصالية يف هذه املنطقة تقيَّم يف مستوى الضعيف أو املتوسط.
ألّن  لالنفصال؛  جاّداً  هتديداً  تواجه  الثالث-  اجلُُزر  -والسيما  اجلنوبية  املناطق  إّن  ج- 
االقتصاد اإليراين مل حيقق جناحاً الفتاً يف تلك املناطق باملقارنة مع النمّو االقتصادي الكبري الذي 
حققته الدول العربية اجملاورة لتلك املنطقة، وأن عدم التواصل االقتصادي بي هذه املناطق واملركز 
قلل كثرياً من العامل االقتصادي اليت حيّثها على البقاء ضمن احلدود اإليرانية. فضاًل عن ذلك فإّن 
وجود النفط والغاز فيها سيضمن هلا مسألة املوارد الطبيعية يف حالة االنفصال، وهذا ما يشدد من 

احلوافز الداعية لالنفصال يف هذه املنطقة.
د- ت�َُق�يَّ�م حمافظة خوزستان ضمن مستوى )املتوسط( من حيث مدى خطورة االنفصال. 
ألنّه على الرغم من وجود مصادر البرتول يف هذه املنطقة اليت جعل سّكان هذه املنطقة يعّدون 
أنفسهم مصّدرين أكثر من كوهنم مستوردين، مما وّلد استياًء شعبياً فيها، ولكن مع ذلك فإّن الوضع 

املرتبك يف العراق قلل احلوافز الرامية لالنفصال إىل حدٍّ كبري.
ه�- تصنَّف حمافَظيَت آذرباجيان يف إيران ضمن مستوى )متوسط عال( من حيث خطورة 
االنفصال؛ ألّن النمّو االقتصادي الرتكي خالل العقد األخري كان عالياً، واألمر كذلك إىل حّد ما 
يف دولة أذرباجيان. يف حي أن النمّو االقتصادي اإليراين يف العقد األخري مّر مبرحلة سيئة؛ وهذا 
ما يعزز احلوافز الرامية لالنفصال يف هذه املنطقة. ولكن جيب االلتفات إىل أن أغلب الصناعات 
املوجودة يف منطقة أذرباجيان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسوق الداخلية يف إيران؛ وبالتايل انفصال هذه 
املناطق سيكّبد أهاليها خسائر اقتصادية فادحة. فضاًل عن ذلك فإن التبادل التجاري بي أهايل 
حمافظيَت أذرباجيان مع سائر احملافظات اإليرانية وكذلك اخلدمات اليت تقّدمها احلكومة املركزية هلاتي 
تكاليفها،  أكثر بكثري من  إيران  البقاء مع  فوائد  وبالتايل جيعل  احملافظَتي هي يف مستوى عال؛ 
وهذا ما جيعل أهايل هذه املنطقة يفّضلون فوائد البقاء على فوائد االنفصال. ومع ذلك يبقى خطر 
االنفصال قائماً فيما لو استمّرت أنقرة وباكو بالنمّو االقتصادي، وبقي أداء االقتصاد اإليراين يف 
تراجع، مع عدم تلبية املطالب املشروعة لدى أهايل هذه املنطقة اليت تشمل جوانب قومية ومناطقية؛ 
مستوى خطورة  وسريتفع  والتكلفة،  الفائدة  معادلة  فستتغري  األمر  هذا  إىل  إيران  تلتفت  مل  فإننْ 

االنفصال من )املتوسط( إىل )الشديد(.
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و- إّن التهديد باالنفصال يف احملافظات الشمالية هو يف مستوى متدّن جّداً؛ ألن وجود 
حبر قزوين وأفعال االحتاد السوفييت السابقة يف هذه املنطقة، وكذلك ضعف األداء االقتصادي لدى 
أّن أهايل هذه  املنطقة على االنفصال، فضاًل عن  البحر ال حيّفز أهايل هذه  الدول اجملاورة هلذا 
املناطق يتمتعون خبدمات الدولة املركزية، وأّن اقتصادها قائم على السياحة، وهي منطقة مستوردة 

أكثر من كوهنا مصّدرة؛ فلذلك لن تظهر فيها النزعة االنفصالية.
ز- مثّة رغبة قدمية لالنفصال يف منطقة كردستان اإليرانية، وإّن النمّو االقتصادي يف إقليم 
كردستان العراق حيّفز أهايل هذه املنطقة على االنضمام لذلك اإلقليم. ولكن جيب االلتفات إىل 
أّن كردستان العراق ميتلك آباراً للنفط، وهذا ترك أثراً كبرياً على طبيعة النمّو االقتصادي يف تلك 
املنطقة، يف حي إّن كردستان إيران ال متتلك ذلك؛ إذن إذا كان األمر جمرد حافز اقتصادي فلن 

تكون الرغبة يف االنفصال جّدية.

 

املصدر:
موقع مركز الدراسات االسرتاتيجية التابع ملكتب رئاسة اجلمهورية يف إيران:

http://www.css.ir/fa/content/112710
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2017-10-17
أمهية املوقع اجليوبوليتيكي

وّلدت احملادثات االقتصادية اليت بدأت يف عام 2014 بي بغداد وإقليم كردستان -حول 
تقسيم املوارد وعائدات بيع النفط- بعض اخلالفات اليت تزامنت مع نفوذ تنظيم داعش وانتشاره يف 
األراضي العراقية. وقد حقق إقليم كردستان طوال العقَدين املاضَيي نوعاً من االستقالل االقتصادي، 
وهو يعمل اآلن على استثمار هذه امليزة؛ مع ذلك ما زال موضوع األرباح احلاصلة عن بيع نفط 
مشال العراق الذي جتنيه كردستان ميّثل إحدى االشكاليات األساسية اليت تزيد يف اخلالفات القائمة 
بي بغداد وأربيل، فقد حصل خالف يف عام 2014 بي بغداد وأربيل حول آلية تسليم األرباح 
احلاصلة عن بيع النفط؛ إذ طالبت كردستان حبّصٍة أكرب من العائدات النفطية العراقية ويكون قسم 
منها من بيع نفط كركوك، وطالبت أيضاً بالتزام احلكومة املركزية بدفع هذه األموال بصورٍة منتظمة. 
ومن جانٍب آَخر رفضت حكومة بغداد دفع هذه األموال لإلقليم؛ مما أثار موجة من االنتقادات 
واالعرتاضات الشديدة من قبل أربيل، وفضاًل عن هذه املشكالت القائمة جاءت هجمة داعش 

واحتالهلا لألراضي العراقية لتزيد من تعقيدات األمور.
لقد استنتج السياسيون الكرد بأّن األزمة املتفشّية يف الساحة السياسية العراقية هي فرصة 
لالنتفاع منها ولرفع سقف مطالبهم والدعوة لالستقالل، ويف الوقت نفسه يعلمون بأّن االستقالل 
ال ميكن حتقيقه من الناحية اجليوبوليتيكية، وأّن املشكالت الراهنة تزيد من تكاليفه. وبعبارٍة أخرى 
للثقافة  الرتويج  من خالل  دولية  مكانة  حتقيق  األول:  إلقليم كردستان:  حيويان  جانبان  هنالك 
من  االمتيازات  من  مزيد  على  احلصول  واآلخر:  الكردي.  الشعب  قيم  على  والتأكيد  الكردية، 
وتركيا(  )إيران  اجلوار  دول  مع  واحلوار  التفاوض  أبواب  من  املزيد  وفتح  العراقية  املركزية  احلكومة 
القياديي  حول قضايا حدودية وامتيازات أخرى؛ وهنا جيب أن نتذّكر بأّن “صاحل مسلم” من 
لدى املكّون الكردي يف سوريا حّذر قبل مدة بأّن استقالل كردستان ليس منطقياً؛ ألنّه يؤدي إىل 

الخالفات ومستقبل العالقات بين إقليم كردستان 
والحكومة المركزية في بغداد

يونس رشيدي*

* خبري يف القضايا السياسية، املركز الدويل ألحباث السالم.



92

حصاد البيان

اصطفافات بي الشعوب واحلكومات.
نادراً ما جند يف القرن الواحد والعشرين أحداً يؤّكد على قضّية الدولة القومية؛ إذ إّن االقتصاد 
السياسي هو املفهوم املهمي على السلوك السياسي يف الوقت احلاضر؛ مبعىن أننْ يف القضية جانب 
فإّن  اجليوسياسي  باجلانب  يتعّلق  وفيما  )جيوسياسي(.  يكون  أن  من  أكثر  اقتصادي(]1[  )جيو 
حكومة إقليم كردستان تعلم بأهّنا حماطة جبرياهنا، وليس هلا منفذ مناسب للتواصل مع العامل، ولذلك 

تسعى لكسب مزيد من االمتيازات.
أثر اجلوانب االقتصادية على رؤية إقليم كردستان للعراق

مع بدء برنامج )النفط مقابل الغذاء( يف العراق إبّان التسعينيات استطاع اقليم كردستان أن 
حيصل على صالحيات عاّمة وكثرية، ومّتت بعض احملادثات بي كردستان وبغداد خالل السنوات 
قدٍر كبري  على  احملادثات  هذه  خالل  وحصلت كردستان  و)1996(،   )1991( بي  الفاصلة 
من االستقالل املايل واحلكم الذايت. ويف الوقت الذي كان جزء كبري من العراق يعاين من أزمات 
اقتصادية ومشكالت دولية استطاع إقليم كردستان أن خيّلص نفسه من األزمة اليت فرضها عليه 
حزب البعث يف العراق؛ فلذلك تعلم حكومة إقليم كردستان أن بقاءها ضمن احلكومة الفدرالية 
العراقية أكثر نفعاً هلا، ولكّنها ما تزال تظّن بأّن ضمان بقائها واستمرارها مرتبط مبطالبتها مبزيد من 
االمتيازات لتقلل من تكاليفها اجليواقتصادية؛ ومن هنا يّتضح سبب تأكيدها الدائم على حّصٍة 
أكرب من عائدات بيع النفط العراقي فضاًل عن ضّم مناطق جديدة مثل كركوك إىل إقليم كردستان.
لقد أثبتت احلكومة العراقية عدم كفاءهتا طوال احلرب مع داعش، واستغّل إقليم كردستان 
هذه الفرصة ملمارسة ضغط أكرب على احلكومة املركزية، فاإلقليم يعلم جّيداً بإمكانيات احلكومة 
املركزية العراقية، ولكن هذا ليس مبعىن عدم إدراك املوقع اهَلش الذي يتصف به إقليم كردستان؛ 
األمر الذي يدعو كردستان إىل بذل مزيد من اجلهود لتدارك هذه اهلشاشة ومعاجلتها، وللحصول 
االعتيادية؛ وإننْ مل  احلالة  العودة إىل  اجلوار، ومن مثّ  املركزية ودول  االمتيازات من احلكومة  على 
يتحقق ذلك فإّن اإلقليم قد دخل يف لعبة تكون نتيجتها اخلسارة املتبادلة ويصعب التنبؤ بتكاليفها 

االقتصادية واألمنية.

 ،Edward LUTTWAK 1. اجليواقتصاد: مصطلح جديد ظهر سنة 1990 مع حتليالت االقتصادي األمريكي
ويعين ارتكاز النظام العاملي اجلديد إىل السالح االقتصادي، عوضاً عن السالح العسكري، كأداة فعالة تستخدمها الدول 

والشركات الكربى لفرض قوهتا ومكانتها يف العامل. 
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مستقبل عالقة إقليم كردستان مع احلكومة املركزية العراقية
على الرغم من أّن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاين يسعى إىل أن يكون زعيماً كاريزمياً 
للشعب الكردي، ولكّنه بسبب اخلالفات القومية وكذلك تنافسه مع حزب جالل طالباين )االحتاد 
الوطين الكردستاين(، واحلزب الشيوعي الكردستاين واحلزب االشرتاكي الكردستاين، وسائر األقليات 
إقليم  السياسية يف  العراق؛ لذلك تسعى األطراف  الزعيم لدى أهايل مشال  يتبّوأ موقع  اإلثنية مل 
كردستان إىل أننْ ال يرتبط مطلب االستقالل بقضية زعامة السيد البارزاين. وبعبارة أخرى تسعى 
النخبة السياسية الكردية إىل أن تدير املوضوع بطريقٍة ما بعيداً عن زعامة البارزاين، فعلى سبيل 
املثال بُِذَلت جهود لنقل إدارة مطارات اإلقليم للحكومة املركزية؛ ألّن املطارات احلكومية الدولية يف 
كّل دول العامل هي حتت إشراف احلكومة املركزية االحتادية. ويف خضّم هذا السجال تسعى حكومة 
اإلقليم إىل أن تعطي بعض االمتيازات الواضحة والبّينة للحكومة املركزية وأننْ حتصل بداًل عن ذلك 
على حّصٍة أكرب من عائدات النفط، واملشاركة يف السلطة السياسية ومؤسسات احلكومة املركزية، 
الدول. فضاًل عن ذلك تعمل  الثنائية مع سائر  العالقات  وكذلك مزيد من الصالحيات إلجياد 
حكومة اإلقليم من خالل مفاوضاهتا مع بغداد بأن حتصل على هذه الصالحيات يف إطار السيادة 
العامل تؤيّد استقالل  بأنّه ال توجد دولة يف  العراقية، إذ إن املسؤولي يف كردستان يعلمون جّيداً 
الوطين  الصعيد  على  مهّمي  العبي  يكونوا  أننْ  على  حيّثهم  ما  وهذا  إسرائيل،  سوى  كردستان 

واإلقليمي بداًل من أننْ يكونوا موضوعاً لألزمة يف معادلة العالقات الدولية.
إقليم  شّجع  يعيشه  الذي  االنقسام  وإّن  منكوب،  بلٌد  هو  إمجالية-  -بنظرٍة  العراق  إّن 
مع  توافق  إىل  املطاف  هناية  األكراد سيصلون يف  ولكّن  االستفتاء.  تفعيل خيار  على  كردستان 
حكومة بغداد، وسيحصلون على املزيد من االمتيازات؛ وإننْ حصل ذلك سيكون اإلقليم مضطرّاً 

لاللتزام بقواني احلكومة املركزية العراقية.
السيناريوهات املستقبلية يف العالقة بني كردستان واحلكومة املركزية

هناك احتماالن يف حتديد السيناريوهات املتوقَّعة: األول: سيصّر مسعود بارزاين وسائر النخبة 
استمرارية  تكون  اإلصرار  هذا  نتيجة  أّن  االستقالل، وال شّك يف  قضّية  على  الكردية  السياسية 
احلصار. ولكن مثّة تساؤالت عديدة عن طبيعة استمرار هذا احلصار؛ ألّن مثل هذا األمر يستحضر 
احلديث عن تعارض بي املصاحل اإليرانية والرتكية على املدى البعيد، وإّن كاّلً من هذين الدولتي 
تسعى لتأمي مصاحلها الوطنية؛ إذن سيفيد السيناريو األول بأن إقليم كردستان سيكون ساحة 
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لسجال دول اجلوار، وسيدفع ضريبة ذلك، وهذا ما حُيّتم عليهم أننْ يعرفوا بأّن هذا األمر ليس يف 
لئال يكونوا ساحة لصراع اآلخرين، فضاًل عن أننْ هذه  صاحلهم مطلقاً وجيب أن يتخذوا طريقاً 

السيناريو سيضّر بكّل األطراف الداخلية واإلقليمية.
أّما السيناريو اآلخر الذي هو أقرب للواقع فيفيد بأن إقليم كردستان سيصل إىل توافق مع 
احلكومة العراقية بعد التفاوض وبعد وساطة دول اجلوار، وعلى إيران أننْ تكون الوسيطة األساسية 
بي كردستان وبغداد. وعلى الرغم من أّن التوافق بي كردستان وبغداد هو اخليار األفضل فيجب 
االنتباه إىل أّن إيران إننْ غفَلت عن النوايا السعودية والرتكية واإلسرائيلية يف احملادثات املقبلة فستكون 

الطرف املتضرر.

 
املصدر:

http://peace-ipsc.org/fa



95

د. إبراهيم رومينا *

مقاالت مرتمجة

2017-10-24
»يواجه احلُلم الكردي يف تأسيس حكومٍة كردستانية مستقّلة حتديات إقليمية ودولية، ويبدو 
أن هذا احلُلم سيبقى حمدوداً بعملية االستفتاء األخرية، وستضطّر القيادة الكردية لتأجيله إىل وقٍت 

آَخر«.
إّن عملية االستفتاء اليت أجرهتا حكومة إقليم كردستان يف شهر أيلول املاضي هي دليل على 
التعقيدات اجليوسياسية اإلقليمية والدولية، وتدّل على ابتعاد األكراد عن حتقيق ُحُلمهم يف تأسيس 
آَخر  اجلغرايف من جانب، ومن جانٍب  الواقع  ناتج عن طبيعة  التعقيد  وأّن هذا  الكردية،  الدولة 
عن عدم انسجام املطالب واملصاحل السياسية لدى الدّول املؤثّرة واملتأثّرة من استقالل كردستان. 
ويتناول هذا املقال التعقيدات اجليوسياسية املرتبطة مبحاولة تشكيل الدولة الكردية املستقلة يف مشال 
العراق، وإّن التحديّات والعوائق اليت تواجهها الدول اإلقليمية واألنظمة السياسية األخرى بإزاء هذا 

االستقالل يتّم تناوهلا يف مقاٍل آَخر.
1- على الرغم من أّن النظام السياسي العراقي مبيّن على دستوٍر يتبىّن الفدرالية، ولكن بالنظر 
هليكلية السلطة وآللية ممارستها يف كردستان العراق، ولعالقتها مع الدولة املركزية فهي عابرة للفدرالية، 
وإّن هذا اجلزء من األراضي العراقية ميتاز بنوٍع من االستقاللية خيتلف عن األنظمة الفدرالية؛ مما 
جعل النشاطات السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية يف هذا اجلزء من العراق متتاز حبريّة أكرب، 
ويف حال تشكيل حكومة كردية مستقلة فلن حيدث تغيري جذري يف احلياة االقتصادية والسياسية 
والعسكرية والثقافية لدى األكراد. فضاًل عن أن هناك أجزاًء من هيكلية احلكومة العراقية احلالية 
كمنصب رئاسة اجلمهورية وبعض احلقائب الوزارية احلساسة واملهمة هي حتت تصّرف األكراد، وأن 

استقالل العراق يعين حرمان املكّون الكردي من هذه املناصب واالمتيازات.
العاملية مهّم جّداً يف استقالل الدول الصغرية، ولكن  2- على الرغم من أّن دور القوى 

استقالل كردستان العراق والتعقيدات الجيوسياسية 
في المنطقة

*  أستاذ اجلغرافيا السياسية، ومتخصص يف القضايا اجليوسياسية يف جامعة “تربيت مدرس” اإليرانية.
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استقالل كردستان وطريق حتقيق احللم الكردي ميّر من طهران وأنقرة وبغداد، وليس من واشنطن، 
فهذا األمر هو واقع جيوسياسي مفروض على األكراد مبا فيه من صعود ونزول وعوائق دائمية، 
وجعلهم أن يبنوا عالقات جّيدة إىل حدِّ ما مع هذه احلكومات اجملاورة، وفيما لو استمّر األكراد 
بإصرارهم على النزعة االنفصالية ستتحالف هذه األنظمة السياسية الثالثة ملواجهة األكراد؛ وهذه 
هي واقعية جيوسياسية متبلورة يف مواقف هذه الدول بإزاء االستفتاء األخري، وقد جتّلت للعيان مع 

إجراء عملية االستفتاء.
من  أكثر  هي  الراهنة  املتأزمة  الظروف  يف  الكردي  احلُلم  حتقيق  احتمال  نسبة  إن   -3
يف  -وحتديداً  آسيا  غرب  جنوب  يف  اجليوسياسي  الوضع  يف  االستقرار  فعدم  املستتبة،  الظروف 
العراق- يكشف عن فجوة يف السلطة، ومن شأهنا أن حتقق احللم الكردي. ولكن هذا الوضع 
خمتلف فيما يتعّلق بإيران وتركيا، فِكال البلدين ميرّان يف ذروة قّوهتما اإلقليمية. فإيران أشبه ما تكون 
بطائر العنقاء، تؤدي دوراً بارزاً ورئيساً يف جمريات املنطقة، وقد عجزت القوى العاملية عن حتجيم 
هذا املّد والنهوض اإليراين، وإن سائر القوى اإلقليمية كالسعودية وإسرائيل على الرغم من اختاذ 
كّل اجلهود ولكّنها عجزت حىّت اآلن عن التصّدي للدور اإليراين. ومن جانٍب آَخر جند تركيا قد 
تبوأت مكانة اقتصادية وسياسية إقليمية وعاملية ال بديل هلا؛ مما جتعل أّي حماولة من األكراد تواجه 
عائقاً كبرياً. فضاًل عن أّن حمور الدول العربية يف املنطقة ينظر بتشاؤم للنزعة االنفصالية الكردية؛ 
مما جعل استحالة بلورة موقف متفائل لتشكيل كردستان مستقلة. أّما احلكومة العراقية فهي اآلن 
متّر بأعلى مستويات القّوة منذ سقوط نظام صّدام حسي، وتتمتع بقّوة عسكرية وشبه عسكرية 
)احلشد الشعيب( متميزة ومشحونة بالقّوة واحلماس على أعقاب انتصارها على تنظيم داعش، وإّن 
بقوى  تعزيزها  تستطيع  اليت  العراقية  احلكومة  العسكرية كّلها حتت تصرف  والقّوة  املعنويات  هذه 

إقليمية ودولية جملاهبة األكراد.
4- إّن السجن اجلغرايف الذي حييط بأكراد العراق هو واقع آخر، وهو بدوره يشّكل عائقاً 
أمام إنشاء دولة كردية مستقلة، فكردستان العراق تعجز عن أن تكون سويسرا الشرق األوسط، 
وإن دول املنطقة ال تنسجم مع مثل هذا الواقع، وحىّت إمكانيات أكراد العراق الراهنة ال توّفر هلم 

مثل هذه الفرصة؛ وإّن ردود األفعال اإلقليمية هي خري دليل هذا الواقع.
تبّي  املنطقة والعامل )باستثناء إسرائيل( هي ضّد إجراء االستفتاء. وقد  إّن كّل دول   -5
اهلدف اإلسرائيلي من تأييد االستفتاء يف خطاب نتانياهو األخري، إذ حتّدث عن إجياد دولة معتدلة 
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كردية بإزاء سائر دول املنطقة، مبعىن آخر مل يكن اهلدف من أجل حصول األكراد على دولٍة 
مستقلة يف األوساط الدولية، إذ أن كردستان العراق – حبسب الرؤية اإلسرائيلية- ستكون مصّداً 

وستجلب قّوات داعش.
العامل، لكن جمرد  أيّة دولة مستقلة يف  الشرط األساس يف تشكيل  6- إن االعرتاف هو 

اعرتاف إسرائيل بكردستان العراق ال يكفي، وال حيقق اعرتافاً دولياً.
7- إن كردستان املستقلة طوال القرن املاضي كانت متّثل احللم الكردي يف الشرق األوسط، 
ولكن جتربة األكراد يف إيران وتركيا وسوريا خالل العقود األخرية غرّي كثرياً يف طبيعة هذا احللم؛ إذ 
أصبح هؤالء منسجمي مع الواقع الراهن، وباتوا يبحثون يف دوهلم عن حقوٍق متناسبة ومتالئمة مع 

مكانتهم وحجمهم حبسب تكوينهم االجتماعي والسّكاين.
8- إن كردستان العراق تتدرب على الدميقراطية، وإن حتقيق أهداف الدميقراطية حتتاج إىل 
وقٍت طويل، ومن جانٍب آَخر فإّن البُنية القومية والطائفية يف هذا اجلزء من العراق قويّة ومؤثّرة، 
وإّن األحزاب واملكونات السياسية بصفتها الطرف الرئيس يف جممل العملية الدميقراطية يف كردستان 
العراق هي أضعف من أننْ متارس دوراً سياسياً ذا معىن، فقد شهدنا األطراف احلزبية يف السنوات 
القومية  العناصر  جماراة  ولكّنها عجزت عن  احمللّية  االنتخابات  فوزها يف  من  الرغم  على  األخرية 

والطائفية.
9- إّن العصب االقتصادي يف كردستان العراق يعتمد على النفط. بعبارٍة أخرى إن امليزة 
االقتصادية اليت تتمتع هبا كردستان هي ميزة النفط، إذ إّن عائدات بيع النفط أّدت إىل تنمية نسبية 
يف كردستان العراق. ولكن يف حال اإلصرار على املضّي بالنزعة االنفصالية فقد تتضاءل قّوة تصدير 
النفط لدى كردستان، وتصل ألدىن مستوياهتا؛ وبالتايل ستواجه احلياة االقتصادية يف إقليم كردستان 
خطراً كبرياً، هذا من جانب، ومن جانٍب آَخر فإن األنظمة االقتصادية والشركات النفطية الفاعلة 
يف هذه املنطقة ستتصدع يف حال بروز أّي أزمة أو معضلة، وإن هذه الشركات نفسها تعمل على 

احلّد من النزعة االنفصالية.
10- إن لكردستان العراق يف الوقت احلاضر عالقات اقتصادية واسعة من نظاَمي سياسَيي 
جماوَرين )أي تركيا وإيران(، حىّت أصبحت احلياة االقتصادية لدى املواطني الكرد يف مشال العراق 
مرتبطة باملوقف االقتصادي لدى إيران وتركيا. وإّن أّي حراٍك سياسّي من نوع االنفصال واالستقالل 
املركزية يف  إهّنما ستقفان مع احلكومة  بل  الدولتي فحسب،  برفض هاتي  يتحدد مصريه  قد ال 
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بغداد ملمارسة الضغط على القطّاع االقتصادي يف املناطق الكردية، وسرُتَسم نتائج اقتصادية معّقدة 
وغامضة من شأهنا أن تضّعف املكانة الكردية احلالية العابرة للفدرالية.

11- مثّة خالف وتوّتر بي كردستان واحلكومة املركزية على صعيد ممارسة السلطة، والسيما 
فيما يتعّلق بقضّية كركوك واحملافظات ذات املكّون الكردي يف احملافظات الواقعة جنوب كردستان 
وغرهبا. ويف حال جناح عملية االستقالل ستكون هذه املناطق حمّل نزاع وخالف دائم بي كردستان 

والعراق.
12- إن دولة مثل كردستان -املكّونة من كّل أكراد املنطقة- قد تتمتع مبيزات اقتصادية 
وجيوسياسية مثل طرق النقل الربّي والسيطرة على مسارات األهنر )التحّكم بدبلوماسية املاء(، ولكن 
إنشاء دولة كردستان يف مشال العراق من دون سائر أكراد املنطقة يفتقر هلذه امليزة اجليوسياسية، 
وستكون جمّرد مسرٍح للتعريف باملكانة القومية والعرقية ألكراد العراق، ولكن هذه املكانة ستجلب 

عدة عوائق وأزمات جيوسياسية مستمرة ألكراد العراق ولسائر أكراد املنطقة.
إّن احملاور املذكورة آنفاً تشري إىل أّن احللم الكردي لتأسيس دولة كردستان ترافقه يف الوقت 
الراهن عوائق إقليمية ودولية؛ مما جتعله يبقى يف حّد االستفتاء، وتفرض على القادة الكرد يف مشال 

العراق تأجيل هذا املطلب لزماٍن آَخر.

 

املصدر:
http://theinternational.ir/west-of-asia/item/996
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2017-10-25
تشهد املناطق اجلافة والقاحلة بالشرق األوسط يف اآلونة األخرية انتقالة لعوامل السيطرة من 
املناطق النفطية إىل مناطق املياه العذبة؛ وذلك بسبب تزايد أعداد السكان وارتفاع نسبة الطلب 
واملتغرّيات اإلقليمية وسوء اإلدارة والسيطرة على مصادر املياه؛ مما فرض على كثرٍي من الدول أن 
تتجه حنو مزيد من استثمار املمرات املائية احلدودية املشرتكة؛ وبناًء على ذلك تتخذ تركيا سياسة 
آِمنة  مائية  مساحة  يتضّمن  مثّلٍث  بسط  هلا  تؤّمن  واخلارجي(  الداخلي  الصعيَدين  )على  مائّية 

وتستثمر يف ذلك االنتشار السّكاين لألكراد يف جنوب شرق األناضول حتقيقاً ملصاحلها املائية.
إّن أثر سياسة املياه على طبيعة العالقات اإلقليمية تكشف عن دور مصادر املياه يف بلورة 
السياسة اخلارجية، وتبّي آلية رسم املواقف اخلارجية لدى دولٍة ما ضماناً هلذه املصادر، إّن العامل 
األهم الذي حيدد طبيعة اخلالفات املائية بي الدول املتجاورة هو آلية توزيع املياه، وطريقة إدارة 
األحواض املائية؛ فاإلدارة السيئة ينتج عنها اإلسراف ملياه األهنار يف املصّب، ووصول أقّل قدٍر من 

املياه يف املنحدرات وأسفل النهر.
إّن تركيا -اليت تقع يف مصّب األهنار ويف منبع مصادر املياه- تعّد لنفسها سلطة مطلقة على 
املياه النابعة من أراضيها، وترفض مطالبات جرياهنا يف رعاية حّق املاء )Water right(، وتُعِلن 
بأن مصادر املياه هي كمصادر البرتول، فمثلما تكون مصادر البرتول من حّق تلك الدولة اليت تقع 
فيها هذه املصادر فإّن مصادر املياه اليت تنبع من تركيا هي ملك لرتكيا، يف حي أن كاّلً من العراق 
وسوريا تعتقدان بأّن نظام توزيع املياه يف النهَرين الدولَيي )دجلة والفرات( هو نظام عضوي َحيَوي.
إذ   ،]1[)GAP( مشروع  عنوان  تركيا حتت  تنّفذها  السدود  إلنشاء  عمالقة  مشاريع  ومثّة 
يتضمن بناء سدود عمالقة على هنَري دجلة والفرات اللذين ي�َُعّدان الشرياني األساسيي ملنطقة 
الدول اجملاورة.  املياه حنو  وتسببت خبلٍل كبري يف تدفق  أثراً  غرب آسيا، وإّن هذه السدود تركت 

آثار السياسة المائية التركية على نهرَي
 دجلة والفرات الحدوديين

مريم طهماسبي*

*  مركز الشرق األوسط للدراسات االسرتاتيجية يف طهران.
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وتشمل هذه املشاريع بناء 22 سّداً يكون أمّهها سد آتاتورك على هنر الفرات، وسد إيليسو على 
هنر دجلة. وقد أّدى اخنفاض ِنسب املياه يف اجلزء األسفل من أحواض دجلة والفرات إىل هجر 
أجزاء كبرية من األراضي الزراعية يف سوريا والعراق، وقد أثّر هذا االخنفاض إىل حّد كبري يف تكوين 

“هور العظيم” يف األجزاء األخرية من النهر.
النبايت من جانب، وكذلك تراجع  الغطاء  الرحيية]2[ بسبب عدم وجود  العوامل  إّن اتساع 
دور “هور العظيم” يف التصّدي للعواصف الرملية القادمة من صحراء ربع اخلايل حنو إيران بسبب 
جفاف األهوار من جانب آخر، كّل ذلك أّدى إىل أننْ تكون هذه املناطق املركز الرئيس لتجّمع 
الغربية واملركزية  اإليرانية  احملافظات  الرتكي ستشهد  افتتاح سد “إيليسو”  والكثبان؛ وبعد  الرمال 

وكذلك احملافظات العراقية تسونامي من الكثبان والعواصف الرتابية.
انتظام  وعدم  اجلفاف  حدوث  بسبب  املائية كانت  السياسة  أزمة  يف  األوىل  الشرارة  إّن 
املناخ  طبيعة  على  سلبياً  أثراً  ذلك  ترك  وقد  النهَرين،  أسفل  البيئية )Ecosystem( يف  املنظومة 
والعيش يف املناطق اجملاورة؛ مما أّدى إىل اتساع دائرة الفقر الذي أنتج سخطاً شعبياً عاماً وانتهى 

باحلرب السورية واجلفاف وغريها من ردود األفعال السلبية املتتالية.
تأرخيياً ميكن أننْ نعدَّ اخلالفات املصرية-اإلثيوبية من أهم اخلالفات املائية يف املنطقة؛ فقد 
قامت احلكومة اإلثيوبية بإنشاء سّد “النهضة” على هنر النيل لغرض إنتاج الكهرباء، وقد واجهت 
اعرتاضاً مصرياً شديداً. أما األمنوذج اآلخر الدال على طبيعة اخلالفات املائية فيعود للمبادرة الرتكية 
يف عام 1990، إذ أغلقت هنر الفرات ملّدة تسعي يوماً لتملئ خمزن سّد آتاتورك، ويف حينها نقل 

العراق قطّاعاته العسكرية إىل خلف احلدود الرتكية.
ومثّة أمنوذج مشابه آخر لإلشارة إىل سوء إدارة مصادر املياه يف اجملال الداخلي، إذ يتمّثل 
بإنشاء سد “كتوند” على هنر كارون اإليراين، وعلى مقربة من منجٍم للملح؛ مما أّدى إىل ملوحة 

املياه العذبة وانتقال امللح إىل الرتبة اخلصبة ومن مثّ جفاف بساتي النخيل.
إّن السياسة املائية الرتكية الرامية للسيطرة على منابع دجلة والفرات وإدارهتا واستثمارها تأيت 

متوائمة مع سياسة دولة أخرى كأفغانستان وإثيوبيا؛ ومن شأهنا أن تنتج ظروفاً مشاهبة.
يف  تغيري  إحداث  إىل  الداخلي  الصعيد  على  يهدف  الذي  الرتكي  “گاپ”  مشروع  إن 
للدول  الكردية  املناطق  عن  وإبعادهم  االجتماعية  أواصرهم  وتقويض  لألكراد،  السّكانية  الطبيعة 
اجلوار؛ فهذا األمر ما هو إال عبٌث وختريب  للرتاث الثقايف والتأرخيي. أّما على الصعيد اخلارجي فإّن 



101

مقاالت مرتمجة

إنشاء السدود والسيطرة على دجلة والفرات وخلق أزمات يف ملّف حقوق املياه يف منطقة الرافدين 
السياسة  املياه وحبسها هي طريقة يف  العراق وسوريا من خالل ختفيض حصص  وإثارة حفيظة 
اخلارجية الرتكية اليت تستهدف كعب آشيل بالنسبة للعراق وسوريا؛ وليتحقق هدفها اآلخر يف تفّوق 
عامل “املياه” يف السياسة اخلارجية الرتكية على عامل “النفط” يف السياسة اخلارجية لدى دول 

اجلوار؛ فبعبارٍة أخرى تعمل تركيا على سحب ملّف املياه لتفعيله خدمًة ملصاحلها القومية.
مل تعتمد السياسة الرتكية مبدأ التعاون املشرتك الستفادٍة منصفة من مصادر املياه، بل تتبع 
نزعة برغماتية وهنج الواقعية السياسية]3[ يف خلق تناقٍض بيئي بي املناطق الواقعة يف أعلى النهَرين، 
 Water( وتلك الواقعة يف أسفلها. لقد خلقت خمرجات هذه السياسة تدهوراً يف طبيعة دورة املاء
وتفاقم  البيئية،  اهلجرات  وترية  وتزايد  الغذائي]5[،  األمن  هتدد  أزمات  عنه  تنجت  مما   ]4[)cycle

.)Ecosystem( مشكالت املنظومة البيئية
تشري التقييمات اخلاصة بالبيئة اإلقليمية إىل أّن مشروع )گاپ( ال يندرج ضمن السيادة 
الداخلية للدول، وتنتج عنه تأثريات عابرة للدول؛ ولذلك تكون عملية ربط األمن املائي مبصادر 
املياه الكائنة يف خارج البلد هي خطّة ينتج عنها ربط جزء من األمن القومي بظروف املنطقة، وإّن 
عدم وجود أنظمة إدارية مناسبة لالستثمار املشرتك من مصادر املياه والسيطرة على املياه اجلارية فوق 

سطح األرض واملياه اجلوفية سيؤّدي إىل خلق عوامٍل تتسبب حبدوث النزاع بي الدول.
بناًء على ما تقّدم، ومن أجل دميومية مصادر املياه الدولية واحلدودية، وللحصول على حّصٍة 
منصفة وعادلة جيب القيام ببعض املبادرات احمللّية والوطنية واإلقليمية لفرض السيطرة على مصادر 

املياه.
إّن مفاوضات املياه يف الوقت الراهن تبدو إجيابية وبّناءة؛ لذا ميكن تقدمي أربع مقرتحات 

للخروج من التدهور البيئي الراهن:
أواًل: تأليف جلنة دولية لنهَري )دجلة والفرات( لتفعيل اجلانب الدويل ولفرض إدارة موّحدة 
وشفافية دولية رعاية للمستحقات املائية حبسب نسب املياه املتوافرة يف النهَرين، وكذلك تأسيس 
اجلوانب  على  باالعتماد  ختصصية  دراسات  لتقدمي  باملياه  املرتبطة  العلوم  يف  متخصصة  منظمة 

اجليوسياسية والبيئية.
لفرض  لألسفل(؛  األعلى  )من  النهَرين  مع مسار  الرتكي  التعامل  تغيري يف  إحداث  ثانياً: 

سيطرة دولية مناسبة على النهَرين.
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ثالثاً: توّخي أساليب نافعة كزراعة أكثر قدٍر ممكن من احملاصيل الزراعية بأقّل قدر ممكن من 
املياه من خالل االعتماد على طريقة الزراعة يف املاء )Hydroponics(]6[، وَرّي األراضي الزراعية 
بطريقة التقطري وال�)غرواسيس Groasis(، وكذلك زرع املزيد من النباتات املالئمة مع األجواء اجلافة 

واليابسة كشجر الغرقد )Nitraria( للتصدي للعواصف الرتابية.
الظروف  مع  للتأقلم  واجملتمعات؛  األفراد  لتدريب  املدين  اجملتمع  مؤسسات  اعتماد  رابعاً: 

اجلديدة والتعّرف على مدى خطورة شّحة املياه وتبعاهتا.

 اهلوامش
]1[– مشروع جنوب شرق األناضول، يعرف اختصاراً باسم GAP، هو مشروع تنموي 
اقتصادي ملنطقة جنوب شرق األناضول يف تركيا؛ ويهدف املشروع إىل توسيع الرقعة الزراعية وتوليد 

الكهرباء عرب بناء 21 سداً ونفقاً على جمريي هنري الفرات ودجلة.
]2[– العوامل الرحيية يف اجليولوجيا هي معرفة تأثري الرياح وقدرهتا على تغيري وجه األرض. 
وتعمل حركة الرياح على تعرية سطح األرض، أي تنقل الرتاب وحبيبات الرمل من مكان إىل آخر، 

وتعمل على قشط األسطح الصخرية واحلجرية بواسطة ما يعلق بالريح من حبيبات رملية.
]3[– تعتمد نظرية الواقعية السياسية على مفاهيم خاصة لفهم تعقيدات السياسة الدولية 
والفوضى  والعقالنية،  واملصلحة،  والقوة،  )الدولة،  أبرزها  لعل  للدول،  اخلارجي  السلوك  وتفسري 
الدولية، والتقليل من دور املنظمات الدولية االعتماد على الذات، وهاجس األمن والبقاء(، وباتت 

تلك املفاهيم مبنزلة مفاتيح اعتمدهتا كل املقاربات الواقعية.
دائرة  وقامت  وفوقها.  وداخلها  األرض  على  املياه  وحركة  وجود  تصف  املاء  دورة   –]4[
املساحة اجليولوجية األمريكية بتحديد 15 جزءاً من دورة املاء على النحو اآليت: 1- املياه املخزنة 
يف احمليطات، 2- التبخر، 3- املياه املوجودة يف الغالف اجلوي، 4- التكثف، 5- التساقط، 6- 
املياه املخزنة على هيئة جليد وثلج، 7- ماء اجلليد الذائب يف جماري األهنار، 8- ماء املطر اجلاري 
فوق سطح األرض، 9- جماري األهنار، 10- املياه العذبة املخزنة، 11- التسرب، 12- املياه 

اجلوفية املتدفقة، 13- الينابيع، 14- االرتشاح، 15- املياه اجلوفية املخزنة.



103

مقاالت مرتمجة

]5[– األمن الغذائي مصطلح يقصد منه مدى قدرة بلد على تلبية احتياجاته من الغذاء 
األساسي من منتوجه اخلاص أو استطاعته على استرياده حتت أي ظرف ومهما كان ارتفاع أسعار 

الغذاء العاملية.
]6[– زراعة دون تربة أو زراعة يف املاء هي جمموعة نظم إلنتاج احملاصيل بواسطة حماليل 

معدنية مغذية فقط عوضاً عن الرتبة اليت حتتوي على طمي وطي.

املصدر:
https://www.cmess.ir/Page/View/2017-10-16/2233
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2017-10-29
تُبدي إيران وتركيا -إىل جانب العراق وسوريا- قلقهما إزاء تبعات النزعة االنفصالية يف إقليم 
كردستان؛ ألّن أغلب الظّن يشري إىل أن هذا االنفصال سيكون اخلطوة األوىل لرفع راية االنفصال يف 
سائر الدول اجملاورة؛ لذا فإن املبادرات املستندة إىل التحليالت السابقة للحدث اليت من شأهنا أن متنع 

استقالل كردستان قد تكون ناجعة هلذه الدول.
من املصطلحات اليت تعتمدها مناهج البحث العلمي بكثرة هي:

1- مصطلح )ex ante(، الذي ميكن ترمجته إىل السابق، أو املتقّدم.
2- مصطلح )ex post(، الذي ميكن ترمجته إىل الالحق، أو املتأّخر.

املقصود من تعبري )ex ante( هو أّن اخلطوات اليت ت�َُتَخذ قبل وقوع أّي حدٍث ما، تكون 
حبسب ما يتوقَّع حصوله يف املستقبل، وأّن هذه اخلطوات من شأهنا أن ترسم مالمح املستقبل. ولكن 
حي يعمل الالعبون كّلهم حبسب توقعاهتم السابقة ستحصل نتيجٌة ما، وإّن هذه النتيجة ختلق وضعاً 
جتعل األفراد يغرّيون اخلطوات السابقة نفسها عند تعاطيهم تلك القضية؛ ألهّنم قد يتوّصلون إىل نتيجٍة 
تفيد بأّن السلوك املناسب يف الظروف احلالية خيتلف عن السابق، وأن مقتضيات احلدث قد تغي�َّرت؛ 
إىل  املستند  املناسب  السلوك  عن  خمتلفاً  السابقة  التحليالت  حبسب  األنسب  السلوك  يكون  وهبذا 

التحليالت الالحقة، وإّن هذا التباين ال يعين بالضرورة التناقض.
وبناًء على هذه املقّدمة، ميكن النظر إىل املوقف اإليراين والرتكي حنو النزعة االنفصالية يف إقليم 
كردستان العراق، إذ تُبدي إيران وتركيا -إىل جانب العراق وسوريا- قلقاً كبرياً لتبعات النزعة االنفصالية 
يف إقليم كردستان؛ ألّن أغلب الظّن يشري إىل أن هذا االنفصال سيكون مبنزلة اخلطوة األوىل لرفع راية 
االنفصال يف سائر الدول اجملاورة؛ وعليه قد تكون املبادرات املستندة إىل التحليالت السابقة للحدث 
فرض  أن  اجملاورة  الدول  قادة  ويرى  الدول.  هلذه  ناجعًة  استقالل كردستان  متنع  أن  شأهنا  من  اليت 

انفصال كردستان العراق: تحليٌل سابقٌ للحدث 
وتحليٌل الحقٌ َله

علي سرزعيم*

* دكتوراه يف االقتصاد، وعضو اهليئة العلمية يف جامعة العالمة الطباطبائي بطهران.
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العقوبات أو الضربة العسكرية قد تفرض على القادة األكراد الرتاجع عن مطلبهم، أو إعادة النظر فيه، 
فبرتاجع األكراد يف العراق ستتحقق املصلحة الرتكية واإليرانية، ولكن إننْ َصَمَد إقليم كردستان -ألّي 
سبٍب كان- وإننْ حتقق االستقالل فحينها سيتغرّي الوضع؛ ووقتئٍذ سيكون احلّل العسكري والعنف غري 
مشموٍل بالسلوك الناجع الذي قد تتخذه الدول اجملاورة، بل ستكون املصلحة يف التعاون مع إقليم 
هو  الالحق  التحليل  إىل  املستند  الناجع  السلوك  يكون  أخرى  وبعبارٍة  واملستقل؛  املنفصل  كردستان 

)التعاون(.
السلوكيات  عن  خمتلفة  تكون  قد  السابقة  التحليالت  إىل  املستندة  الناجحة  السلوكيات  إّن 
الناجحة املستندة إىل التحليالت الالحقة، وإّن هذا التباين ال يعين بالضرورة وجود تناقض يف األمر؛ 
فهنا قد يقول بعضهم: إذا كان التعاون هو السلوك الناجع الالحق أليس من املنطقي أن ي�ُّتَخذ هذا 
املوقف منذ البداية )يف السابق(؟ فاإلجابة -حبسب الشرح الذي تقّدم- تكون سلبية؛ أي: إّن إدارة 
السلوك يف هذا املوضوع خالل فرتيَت قبل االستقالل وبعده غري مرتابَطي، وجيب أاّل ُيستخَلص السلوك 
املستقبلي من السلوك الناجع يف الفرتة األوىل. لكن إذا التزم الالعبون بتعهداهتم ومل ينجّروا لألطماع فلن 

يتحقق استقالل إقليم كردستان، وهو ما يعّزز هذا الرأي.
ويفيد السؤال اآليت: هل التزام الدول اجملاورة )إيران، وتركيا، والعراق، وسوريا( بتعهداهتا ومواقفها 
للتصدي ملسألة االستقالل قابل لالستمرار؟ واإلجابة تقول: ال شّك يف أّن لكلٍّ من هؤالء الالعبي 
عالقته االقتصادية اخلاصة مع إقليم كردستان، وأّن هذا األمر حيّفزهم بأننْ يتظاهروا برفض االستقالل، 
وأن يتفاوضوا خلف الكواليس مع قادة اإلقليم حول موضوع االستقالل، وأن يقِدموا على مبادرات 
شكلّية؛ وهبذه املبادرات يعّبدون الطريق حلصول االستقالل، ويف الوقت نفسه حيصلون على أكرب قدٍر 
ممكن من احلّصة يف العالقات االقتصادية املستقبلية. إّن القلق من عدم التزام أحد األطراف مبواقفه قد 
يؤّدي إىل إلغاء التوافقات؛ وبالتايل ستفشل املبادرات اليت ترمي إىل حتذير كردستان من ال�ُمضّي يف 
مشروع االستقالل. وبعبارٍة أخرى جيب التأّكد -قبل أّي اتفاٍق على اختاذ أيّة خطوة حتذيرية مشرتكة- 
بأّن تضرُّر أّي بلٍد من االستقالل هو أكثر بكثري من حتّمله، ومن امتالك عالقة اقتصادية. وإننْ َعِلَم 
الالعب السياسي هبذا األمر فحينها ميكن أن نعّد املبادرات املتقابلة يف وضعية السابق -قبل حدوث 
االستقالل- سلوكيات ناجعة. وال ريب يف أن احلفاظ على هذا التوافق الختاذ موقف مشرتك ضّد النزعة 

االنفصالية مشروط باستمرارية التواصل؛ بغية االطمئنان من االلتزام املشرتك هبذا التوافق.
املصدر: مركز الدراسات االسرتاتيجية التابع ملكتب رئاسة اجلمهورية اإليرانية

http://www.css.ir/fa/content/112714/1
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2017-11-16
السورية،  األهلية  احلرب  الناشئة عن  األزمات  متورطة يف  آسيا  مناطق غرب  بينما كانت 
واألزمة اإلنسانية يف اليمن، وعدم االستقرار يف العراق -وما زالت جروح هذه األزمة تثقل اجلسد 
حدوث  إىل  بالنسبة  املخاوف  العراق  يف  االستقاللية  األكراد  حركة  ضاعفت  للمنطقة-  األمين 
تغيريات جيوبوليتكية عميقة يف الشرق األوسط. ومع مالحظة احلساسية العالية لرغبات األكراد 
االنفصالية على الوضع األمين للمنطقة، يسعى هذا املقال إىل حتليل ظروف بناء الدولة يف إقليم 
والقدرة  القوة  العراق  أكراد  لدى  هل  السؤال:  هذا  ُيطرح  أخرى  ناحية  ومن  العراق.  كردستان 
الالزمتي لبناء دولة فعالة ومستقرة؟ فيبدو أن الظروف السياسية احلاكمة يف داخل العراق وخارجها 
املنطقة. إن األكراد يسعون إىل االستقالل  إقليم كردستان يف  بالنسبة إىل  تتكلم عن واقع آخر 
والشرعية يف جغرافيا العراق يف ظروف ال تتمتع فيها هذه املنطقة باحلد األقل من شروط بناء الدولة. 
إن بناء دولة، فضاًل عن وجود عدد سكان جدير باملالحظة، حيتاج إىل استقرار سياسي، وموقع 

جغرايف مناسب، واألهم من كل ذلك هو عنصر االعرتاف الدويل.
ويف الوقت احلاضر، إن كل عدد السكان املتواجدين يف األجزاء الكردية العراقية ال يتجاوز 
6 ماليي نسمة. ومع أن هذا الرقم يف النظرة األوىل مع مالحظة بناء دول مثل الكويت والبحرين 
وقطر بعدد سكان مشابه حمتمل، لكن ما يوجد هو أن هذه الدول خضعت حلماية القوى الكربى 
الداخلية واخلارجية ومن دون شك أن  التهديدات  يف وقتها، واستطاعت أن تستمر يف مواجهة 
الظروف اجلغرافية للعراق مع مالحظة التجربة التأرخيية والنزاعات السياسية املتجذرة ختتلف عن وضع 
مشايخ اخلليج العريب. وأن إقليم كردستان خضع اآلن للحصار واحلظر من عدة جهات. وفضاًل 
عن العقوبات اإليرانية والرتكية، عارضت احلكومة املركزية العراقية بشدة عملية احلركة االستقاللية 
لألكراد. ويف هذه األثناء، مت طرح وجهة النظر هذه أنه مبجرد زوال خطر داعش وحتسن اجليش 
والقوات العسكرية العراقية وتنظيمها، وستقوم احلكومة املركزية خبطوات حتذيرية شديدة ضد اإلقليم. 
وعطفاً على هذا األمر، حيتاج اإلقليم إىل امتالك جيش أكثر استعداداً وجتهيزاً مبراحل من الپيشمرگة 
الكردية، وهذا األمر -نظراً إىل العدد القليل لألكراد يف العراق والتصنيفات السياسية واأليديولوجية 

أزمة بناء الدولة في إقليم كردستان
 سعيد الكاشاني*

* مؤسسة الدراسات والبحوث الدولية الثقاقية.
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العميقة بي االجتاهي الباديناين )احلزب الدميقراطي( والسوراين )االحتاد الوطين( – ليس حمتماًل.
ومن اجلدير بالذكر أن االشتباكات يف مدينة كركوك النفطية بي القوات االحتادية والپيشمرگة 
انتهت لصاحل القوات الداعمة حلكومة العراق، وخضعت املدينة لسيطرة احلكومة العراقية. وبالتأكيد 
مع استمرار الوضع القائم، سوف يزداد حجم اخلالفات احلدودية بي أربيل وبغداد يف املستقبل 
القريب، ويف هذه األثناء، سوف تكون للقوات العراقية اليد العليا يف مقابل األكراد مع مالحظة 
التمتع بدعم القوى اإلقليمية، وامتالك قوات عسكرية غفرية وكثرية. إن األزمة السياسية يف اإلقليم 
يف البعد السياسي تشري إىل أن إقليم كردستان العراق يعيش يف واحد من أسوأ عصوره التأرخيية؛ 
فمنذ ثالثة أعوام تقريباً، مت تعطيل املؤسسات املدنية يف أربيل، وكانت جلسات الربملان احمللي تنعقد 
األمر أدى إىل خالفات  البارزاين إىل هنايتها؛ وهذا  الرئاسية ملسعود  الفرتة  نادر، ووصلت  بنحٍو 
التغيري  شديدة بي األحزاب الكبرية األخرى يف كردستان مثل االحتاد الوطين الكردستاين وحركة 
وهذان احلزبان اللذان قاعدهتما الرئيسية هي السليمانية يف العراق، اهتما البارزاين بانتهاك الدستور 
والديكتاتورية. وهبذا الصدد، مت تنظيم اعتصامات ومظاهرات واسعة على مدار السنوات األخرية يف 
املدن الكردية اعرتاضاً على سياسات البارزاين االستبدادية. ومن اجلدير بالذكر أنه من وجهة نظر 
هذه األحزاب، فاحلزب الدميقراطي بزعامة عائلة البارزاين، قد حاز اإلقليم يف قبضته، وهنب املصادر 
والثروات الطبيعية للمنطقة، ومن ضمن هذا األمر الفضائح اليت كشف عنها سوران عمر -أحد 
نواب الربملان الكردستاين العراقي- فبناًء على تصرحيات سوران، فإنه حىت اآلن جتري يف حمكمة 
أربيل أربع عشرة قضية فساد وإهدار أموال عامة متعلقة مبسعود البارزاين رئيس كردستان العراق 
الكردستاين  املخابرات  رئيس جهاز  البارزاين  مسرور  وابنه  الكردستاين،  الدميقراطي  احلزب  وزعيم 
وجملس أمن املنطقة حبسب قول هذا النائب الربملاين الكردي، وبينما يعاين اإلقليم من أزمة مالية 
شديدة، فالبارزاين متهم يف قضية واحدة فقط بإهدار أربعة عشر مليون دوالر يف العام املاضي، ومل 

حيدد اجملال الذي مت فيه إنفاق هذه األموال.
ويعتقد الزعماء املعارضون للبارزاين، أن احلزب الدميقراطي يسعى بنجاح مشروع استقالل 
األكراد إىل كسب الشرعية لنفسه وصرف نظر الناس عن األزمات واملصاعب االقتصادية والفساد 
إنفاق  على  بقادر  ليس  احلاضر  الوقت  يف  العراق  إقليم كردستان  إن  اإلداري.  النظام  يف  العام 
ثالثة أرباع أجور موظفيه، ويعاين من ديون باهظة. وعلى وفق آخر التقييمات فإن لدى اإلقليم 
مالحظة  -مع  الديون  من  احلجم  وهذا  دوالر.  بليون  وعشرين  اثني  حدود  يف  خارجية  ديوناً 
مشكالت البناء واالقتصاد- ُكِتَب هلذه املنطقة مستقبل مظلم وقامت؛ وهلذا، ليس عبثاً أن اجلماعات 



109

مقاالت مرتمجة

واألحزاب املعارضة تعتقد أن عقد االستفتاء قبل أن يكون مبشراً بالسالم واألمن يف اإلقليم سيؤدي 
تراكم  اإلقليم مع مالحظة  انعدام األمن يف  تزايد  السقوط يف األزمات فقط. واحتمال  إىل منع 
األزمات السياسية واالقتصادية، وتطرح وجهة النظر هذه أنه سوف يزيد يف املستقبل القريب حجم 
االعرتاضات من قبل الشعب وكذلك من قبل حزيب االحتاد الوطين والتغيري ضد االجتاهات املتشددة 
للحزب الدميقراطي. وقد برز هذا األمر خاصًة مع وفاة جالل الطالباين، الزعيم الكاريزمي لالحتاد 
الوطين، بنحٍو أكثر. وقبل ذلك بزعامة الطالباين للحزب، كان االحتاد والتآلف غالباً على االحتاد 
الوطين. ومنعت شخصية الطالباين املتنفذة واملوحدة وقوع أي نوع من التباعد يف تشكيالت احلزب. 
ومعارض  مؤيد  فرعي  على  الوطين  االحتاد  ينقسم  أن  احتمال  يوجد  الطالباين  فقدان  مع  واآلن 
لالستقالل. ومن البديهي أن هذا األمر نفسه سوف يهيئ اجملال لربوز األزمات والفنت الكثرية بي 
أنصار احلزب حيال قضية االستقالل. وفضاًل عن املشكالت الداخلية العامة، يواجه إقليم كردستان 
العراق أزمة شرعية دولية أيضاً، فعلى وفق القانون الدويل، فإن الوحدات السياسية حتتاج من أجل 
االنضمام إىل اجملتمع الدويل إىل تأييد أعضائه. وحىت اآلن مل تتحول أي قوة سياسية يف العامل إىل 
دولة من دون امتالك عنصر االعرتاف. ومل يتم االعرتاف رسياً بطالبان يف عقد التسعينيات على 
الرغم من سيطرهتا على 95% تقريباً من مساحة أفغانستان بوصفها عضواً شرعياً يف النظام الدويل؛ 
للغاية. ويف الظروف احلالية أيضاً ما من مؤسسة  ولذلك السبب وجدت استمراراً سياسياً قصرياً 
األثناء يسري  العراق. ويف هذه  استقالل كردستان  باستفتاء  لالعرتاف  استعد  رسية ومرجع دويل 
انتظار النخب الكردية هذا -مع األخذ يف احلسبان مبالحظات الشعب الكردي- ضمن اجتناب 

األحداث السياسية، وهو يساعد يف إمكانية تشكُّل عراق دميقراطي وفدرايل.

 
املصدر:

http://www.tisri.org/default-2562.aspx
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يتكون هنر الفرات الذي يرتاوح طوله بي )2800 إىل 2900( كيلومرت، من جبال إرمينيا 
الغربية وعلى حدود شرق تركيا، من فرعي )قره سو ومراد چاي(، مث يندمج كال الفرعي ويكّونان 
النهر، وقد جاء هذا النهر يف اللغة األفستائية باسم )اوپرتوا(، أو منطقة قاع املاء، أو املنطقة الضحلة 
اليت تعرب عن أمهية الفرات. أما هنر دجلة الذي يقرتب طوله من )1850( كيلومرتاً فينبع من السفح 
اجلنويب جلبل طوروس يف تركيا، ويأيت إىل العراق مباشرًة، لكن هنر الفرات ينتهي من تركيا إىل سوريا 
ومن سوريا إىل العراق. ويندمج كال النهرين )دجلة والفرات( يف منطقة القرنة العراقية، وأبعد قلياًل 

يشكالن مع هنر كارون اإليراين، هنر أروند.
بدأت تركيا ببناء سدودها منذ عام 1973 بسد كوبان، وقلَّ معدل حجم املاء تدرجيياً، 
وتغرّي من 15/3 كيلومرت مكعب إىل 9/4 كيلومرت مكعب؛ وهذا املوضوع يدلُّ على أن هذا السد 
ترك تأثريه املباشر على تركيا نفسها، فضاًل عن أنه طوال العقود السابقة أنشأت تركيا أكثر من 500 
سد 22 منها باعتبارها منطقة فروع الفرات يف تركيا ضمن املشروع العظيم املعروف باسم “جي 
أي يب” الشهري جباب، وسد أتاتورك الذي يعدُّ أهم سد تركي وأورويب وأكربها، وخامس سد يف 
العامل ويتمتع بأمهية بالغة، ومن الضروري أن نعلم أن مساحة حبريته تبلغ 817 كيلومرتاً فقط، وهذا 
يعين أن حجم املاء كبري وعظيم للغاية. فضاًل عن أن معدل سعة سد أتاتورك هي 48/7 مليار مرت 
مكعب، وإن قارنّا هذا املعدل بأكثر من 650 سداً موجوداً يف إيران، الذي يرتواح جمموع سعتها 

46 مليار مرت مكعب، فإننا سنرى حجم املاء العظيم.
واألمر املهم اآلخر هو التأثري السليب املباشر على اجملتمعات احمللية، والسيما كردستان تركيا، 
فضاًل عن احلياة يف اجملتمعات احمللية يف سوريا، والعراق، وإيران، قد بدأت تأثرياهتا، فهذا االجتاه 
مغاير متاماً لبيان رعاية اجملتمعات احمللية UNDRIP )الذي ينّبه على أنه جيب حتماً أن تنطبق 
املشروعات والربامج العظيمة للتنمية مع حقوق اجملتمعات احمللية(، والنقطة األخرى أنه حىت مشروع 

مقاالت مرتمجة

تركيا واألزمة البيئية وتأثيرها المحيط 
على دجلة والفرات

د. ميرمهرداد ميرسنجريك*

* أستاذ مساعد، وحمقق يف الشؤون الثقافية واجليوبولتيكية.
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بناء السد الرتكي يتناقض مع املادة األوىل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أيضاً )الذي يعلن أن 
اإلنسان يتمتع حبقوق مؤسسية من أجل امتالك احلرية، واملواجهة، وظروف احلياة املناسبة يف بيئة 

تسمح له باحلياة السعيدة(.
ومع أّن من املمكن أن يكون هذا املشروع حيمل مزايا لرتكيا يف صورة مرحلية، إال أنه سوف 
يتسبب بعيوب كثرية للغاية يف تدمري األراضي الزراعية، واخلراب، واجلفاف، والتصحر يف سوريا 
والعراق وأيضاً يف إيران، فضاًل عن أن الغبار وامللوثات اجلوية جيب القول إن جزءاً كبرياً من مياه 
األراضي العراقية ينتهي إىل حوض هور الِعِظيم -الذي ثلثاه يف العراق وثلثه يف إيران-، وجفاف هذا 
احلوض له أثر مباشر على ظاهرة الرياح الرملية، فضاًل عن تأثريه السليب على األراضي بي دجلة 
والفرات اليت أوجدت حضارة ما بي النهرين التأرخيية القدمية -اليت مشلت جزءاً كبرياً من حضارة 
إيران العظيمة-، وكما نعلم فإهنا تؤثر سلباً على هذه املساحة املنتجة لألراضي الزراعية، واحملاصيل 
الزراعية واملاء العذب الذي حيتاجه العراق بسبب قلة املياه يف هنر الفرات. ويف عقد السبعينيات 
شيد العراق سد القادسية يف مدخل هنر الفرات حنو تركيا؛ لذا نرى أنه كان لظاهرة بناء السدود 

تأثري حاد على اإلقليم والبيئة يف بالد املنطقة.
واملوضوع اآلخر هو أنه قد مت تعديل اتفاقية حقوق االستفادة من اجملاري املائية الدولية غري 
القابلة للمالحة يف عام 1997 بواسطة األمم املتحدة، ونقضت تركيا املواد 5، 6، 7 بنحٍو كامل. 
وهذه البنود تذكر أنه ليس لدول املنبع احلق يف إحداث وتنفيذ مشاريع بنية حتتية يف منبع النهر 
)اليت ستتسبب يف ظهور مشكالت ومضار جادة لدول املصب(؛ وبالتايل يتناقض موقف تركيا مع 
UNDRIP وUNCCD واملادة األوىل من حقوق اإلنسان، وكذلك ختالف العنواني اخلامس 

والسادس من حقوق اتفاقية اجملاري املائية الدولية غري املالحة.
من  الناشئة  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  األزمات  هي  املهمة  املسألة  أن  النهاية،  ويف 
نقص املياه يف املنطقة، وكما توقع اخلرباء فسوف يتزايد الطلب على املاء يف منطقة الشرق األوسط 
60% حبلول عام 2045. وهذه النسبة من الزيادة تدل على أن أزمة املاء حتمية يف املستقبل، 
واإلدارة الصحيحة ملصادر املياه هي أكثر وظائف الدول واحلكومات أصلية. وليكن يف اعتبارنا أنه 
خالل السبع سنوات بي 2003 و2010 نقص جمموع مياه هنري دجلة والفرات 114 كيلومرتاً 
مكعباً؛ وهذان النقصان، قد أدى تأثرياً مباشراً على األراضي الزراعية، واجلفاف، والعواصف الرملية، 
باملزيد.  تركيا، وسوف يسبب  البيئية يف  االقتصادية، واألزمات االجتماعية، واألزمات  واألزمات 
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وبالتأكيد لو مل تقع هذه الظاهرة موضع اهتمام، ومل يتم مواجهتها، فإننا سوف نشهد يف املستقبل 
انعكاسات سلبية كثرية. وكذلك فإن الكثري من هذه العواصف تثور من مناطق ملوثة باألسلحة 
الكيماوية واألسلحة اإلشعاعية يف حرب أمريكا مع العراق 2003، وبالتأكيد سوف تلحق تأثريات 
سلبية فضاًل عن أن املشكالت الفيزيقية لتنفس الشعب الذي يقع حتت التأثري، مشكالت كيميائية 

وإشعاعية بالشعب وخاصة الشعب اإليراين.
إن إدارة مصادر املياه وكذلك االستفادة من القدرات الدولية بإمكاهنما أن يكون هلما تأثري 
بالغ يف منع وتقليل االنعكاسات املضادة للبيئة لبناء السدود يف تركيا، وليس صحيحاً بأي وجه 
أننا نريد من إيران أن تقوم بنشاطات مرحلية وقصرية املدى مثل زراعة األشجار يف العراق؛ وهذا 
األمر لن يكون له أي مردود آخر سوى إهدار املال ورؤوس األموال. بينما من الضروري أن يتم 
االنتباه إىل مساعدة املؤسسات الدولية واألمم املتحدة يف االستفادة من املصادر املائية والسيما 
تلك األزمات البيئية املتجاوزة للشعوب. وال ننَسى أن دولة العراق احلالية -األراضي التأرخيية اليت 
مت فتحها بواسطة كوروش سنة 530 قبل امليالد واليت كانت أرض بابل التأرخيية- تقع جبوار هنر 
دجلة، وتدل على ماٍض تأرخيي هلذه املنطقة، وكانت متناغمة ومتزامنة مع االستفادة من الطبيعة 

واهلبات الطبيعية بنحٍو كامل، ولكن اليوم ال يشاهد أي أثر من االستفادة الصحيحة.
بناء السدود واألفراد واملتعهدين -الذين رمبا ينظرون إىل مصاحل قصرية  لذا على مسؤويل 
املدى أن يستفيدوا استفادة قصوى من هذه املصاحل- أن يهتموا بنظرة القادمي وحكم القادمي. 
فمشروع بناء السدود املعادية للبيئة يف تركيا، ومشاريع بناء السدود املعادية للبيئة يف إيران متشاهبة 
متاماً، وليس هلا أي آثار سوى التخريب والفناء يف أراضي املنبع، وأراضي املصب ومناطق السهول 
اليت تقع يف حيز مصب النهرين والتأثري السليب. وال ننسى أنه يقع أكثر من 500 ألف كيلومرت 
مربع من مساحة مصب الفرات، و375 ألف كيلومرت مربع من مساحة مصبِّ دجلة حتت التأثري 
املباشر لبناء السدود يف تركيا بنحٍو كامل، وجيب أن حتل هذه املشكلة بأساليب خمتلفة وباالستفادة 

من الوسائل السياسية والدبلوماسية واالقتصادية واالجتماعية والدولية.

املصدر: مؤسسة “آينده پژوهی جهان اسالم”، جامعة الشهيد هبشتی.
http://conf.iiwfs.com/index.php/conference-news/79

مقاالت مرتمجة
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القرّاء األعزاء، رمبا ال يعجب الكثريين من متابعي األخبار حتليلي حول ما جيري يف سوريا، 
لكن اعتقادي يقول إن ما حصل هو مؤامرة مدبرة من دول كربى؛ للعمل على زعزعة االستقرار 

يف املنطقة.
قوية،  العمق ضربة  اجلارة سوريا يف  األسد ضرب  بشار  بنظام  اإلطاحة  االتفاق على  إن 
وحّوهلا إىل دولة مدّمَرة، ولكنها على الرغم من هذا ما تزال تقف على قدميها ومل تسقط. وما أُلِّف 
عليها من مسرحية ال ميكن تصديقها ولكنها -مع األسف- حقيقة مرّة بدأت بشن فنت وحرب 
داخلية أضرمت فيها النار منذ عام 2011، وهي مستمرة حىت اآلن؛ وهنا سأعرض لكم بلغة 

األرقام ما جرى يف سوريا:
– عدد املفقودين والقتلى 480 ألفاً.

– أكثر من 5 ماليي سوري هرب من احلرب يف الداخل اليت ُسخِّر هلا ومت دعُمها من 
اخلارج.

– حنو 3.5 مليون منهم جلأ إلينا يف تركيا.
– عدد املهاجرين واملشردين حنو 6.6 مليون شخص.

إّن هذه األرقام موجودة يف السجالت الرسية باستثناء الكم اهلائل من األعداد اليت مل تسجل 
ومل تذكر؛ ومن هنا نفهم حجم املأساة؛ ألن الكثري من السوريي دخلوا تركيا على أمل اهلجرة إىل 
أوروبا وبدء حياة جديدة يف بالد الغرب، لكن بعضهم مل ينجح وخسر حياته وغرق يف مياه األبيض 
املتوسط. واآلن ومع وجود املاليي من السوريي يعيشون يف بالدي أصبح هؤالء عبئاً كبرياً لنا حنن 

األتراك، والشعب غري راض عن تواجدهم.

أمين جول شان*

*صحيفة سوزجو املعارضة.

مقاالت مرتمجة

ُالبعد اآلخر لألحداث في سوريا
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وبعد كل هذه األحداث ما زالت حكومة األسد حتكم سوريا، ولكن السؤال الذي يتبادر 
إىل األذهان هو مِلَ نظام بشار احلاكم مستهدف من حكومة تركيا؟ ولنسأل مرة أخرى: هل كان 
بشار األسد يصدِّر لنا اإلرهاب من احلدود املرسومة بيننا مبسافة 911 كيلومرتاً، أو كانت له أطماع 

وحياول التوغل يف األراضي الرتكية، أو كان له عداء يبطنه وال يعلنه؟ اجلواب بالتأكيد ال.
مل تكن لنظام األسد عالقات سيئة مع تركيا قبل األحداث، ولو عدنا إىل املاضي القريب أيام 
حكم والد بشار الراحل حافظ األسد سنرى أن األخري كانت له عالقات وطيدة مع زعيم حزب 
العمال الكردستاين املعتقل يف تركيا عبد اهلل أوجالن؛ ومن هنا نفهم أن حافظ األسد هو العدو 
احلقيقي لرتكيا ملناصرته ومساندته جمرماً ملطخة يداه بالدماء، ودعمه لتكوين حزبه داخل أراضي 
سوريا وجتنيد مقاتلي يتجهون للقتال يف األراضي الرتكية يف حرب ضروس، وكان حافظ األسد 

املستفيد األبرز من احلرب الكردية-الرتكية كوهنا تستنزف الطرفي معاً.
وبسبب ما تقدم من أحداث بدأ صرب تركيا ينفد، ففي سنة 1998 زار اجلنرال )أتيال أتيش( 
النظام احلاكم  إىل  حاداً  العسكرية مدينة هاتاي احلدودية مع سوريا، ووجه خطاباً  القوات  قائد 
الرتكية  السلطات  املطلوب من  بقاء أوجالن  بقوله: “يف حالة  واضحاً  يف دمشق تضّمن هتديداً 
يف األراضي السورية مدعوماً من قبل حكومة سوريا فإننا لن نرتدد أبداً بأن نقوم مبا يتوجب على 
القوات الرتكية القيام به”. ومن بعد خطاب أتيال أتيش حتدث الرئيس السابق سليمان دمريال يف 
جملس النواب خماطباً احلكومة السورية أن األمر ليس مبزحة وأن القوات الرتكية ستدخل إىل سوريا.

وفهم حافظ األسد أن احلكومة الرتكية عازمة على أمر عسكري ضد سوريا، وبدأ بالضغط 
على حزب العمال الكردستاين إلغالق معسكراته واخلروج من أراضيه، واجته النظام السوري إىل 
التنفيذ الفعلي والعملي؛ لتحسي األوضاع والعالقات مع تركيا، وانتقل أوجالن إىل كينيا وعاش فيها 

مّدة حىت أُلقَي القبض عليه وسجنه.
وبعد وفاة حافظ األسد توىّل ابنه بشار احلكم وبدأ بتحسي العالقة السورية-الرتكية، ومل 
يرتكب اخلطأ التأرخيي الذي ارتكبه والده، وجنح بتوثيق رابط العالقة بي البلدين اجلارين. وبدأت 
الزيارات املتبادلة واللقاءات ذات البعد العائلي يف تركيا مرة ويف سوريا مرة أخرى، وكانت العبارة 
املتبادلة بي الرئيسي )أخي بشار وأخي طيب(، ومت إلغاء تأشرية الدخول بي البلدين، وازداد حجم 
التجارة وحتولت حدود ال� 911 كليومرتاً إىل أرض األخّوة والصداقة، واستمرت العالقات الطيبة إىل 
أن وصلتنا رسالة أمر من البيت األبيض بقوهلا: إننا قررنا اإلطاحة بنظام احلكم يف سوريا، وعلى 
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تركيا كدولة حليفة لنا العمل معنا يف سوريا.
وبعد ذلك حتّولت الصداقة الرتكية-السورية إىل عداء مفاجئ؛ وهبذا ساند رئيسنا -أردوغان- 
احلرب الداخلية يف سوريا؛ والنتيجة أننا خرجنا بأعداء جدد على حدودنا أكثر إرهاباً هم داعش 
التنظيم اإلرهايب املتشدد ومنظمة حزب العمال الكردستاين اإلرهايب، ورايات هؤالء اجلريان اجلدد 
تعلو السماء. ومضت األعوام واحلكومة الرتكية تنتظر األمل يف سقوط نظام احلكم يف سوريا ليصّلوا 

صالة اجلمعة يف املسجد األموي الكبري يف الشام.
ويف خضم كل هذه األحداث واخلطابات واملشادات الكالمية كان هناك اآلالف ممن قتلوا 
وذحبوا، واملاليي ممن يعانون العوز واجلوع؛ وحصيلة تركيا من كل هذا أن أصبح هلا أعداء جدد 
وزيادة يف الديون مباليي الدوالرات؛ فقد وقعنا يف ورطة كبرية، ومل نستمع لألصوات اليت كانت 
حتاول دفعنا من هذه األحداث بإشعال نار احلرب، وتقدمي الدعم للحرب الداخلية يف اجلارة سوريا.
السورية يف  األزمة  للعمل على حلِّ  وإيران  لنتفق مع روسيا  البداية  نقطة  إىل  واآلن عدنا 
اجتماعات سوتشي، وقررنا يف القمة الثالثية أن تبقى سوريا دولة موحدة، ولن نسمح باالنقسامات 

يف الداخل السوري، وسوف نعمل من أجل احلفاظ على وحدة األراضي السورية.
واآلن أخي القارئ أال ترى أننا عدنا إىل النقطة اليت كّنا فيها على عالقة قويّة مع سوريا؟ 

وهنا يكون التساؤل األهم هو: ملاذا شاركنا يف حدوث كل هذه املآسي؟!

املصدر:
http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/emin-colasan/suriye-
faciasinin-bir-baska-boyutu-2105573
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لعلَّ من النادر أن جند أحداً جيهل اسم تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام املعروف ب� 
“داعش” الظاهرة اليت يكون بروزها يف عصر العوملة وانتشار احلداثة وانتقالة اجملتمعات الصناعية 
الفتاً لألنظار. إّن ملضمون داعش ماهيًة فكريًة، وهليكلها وقوامها ماهية عسكرية، فعلى الرغم من 
أن اسرتجاع املناطق اليت ُسَّيت مبناطق اخلالفة يكون مبعىن االنتهاء العسكري هلذا التنظيم، ولكن 

هذا ال يعين هنايته الفكرية.
إّن النظرة اإلمجالية األوىل ترى داعش نتاجاً سياسياً َصَنعته القوى األجنبية، وأنّه يُهَزم ويُدَحر 
بسبب توقف تلك القوى عن دعمه؛ وهبذا يكون على وفق هذه الرؤية ظاهرة قد انتهت سطوهتا 
يوم هزميتها يف منطقة البوكمال السورية كوهنا آخر معقل مهم للتنظيم. وعلى الرغم من أّن هذا 
التحليل قد اشتهر على مستوى التحليالت الصحفية ولكن بقليٍل من الدّقة ميكن أننْ نعرف بأّن 
داعش قبل أن يكون جسداً وهيكاًل تنظيمياً فهو عبارة عن روحية وجمموعة من األفكار، فهو روٌح 
كانت تائهة طوال سبعة قرون، تبحث عن جسٍد مناسٍب لتلج فيه؛ وبعبارٍة أخرى: ال تعين هناية 

داعش العسكرية بأّي حاٍل من األحوال هنايًة لفلسفته الوجودية.
فضاًل عن ذلك فإّن الكاتب والوزير اإلسرائيلي السابق “موشيه يعلون” ال يرى يف كتابه 
يعّدها دولة من  األراضي، وهو  بي وجود داعش واحتالل  االفرتاضية” تالزماً  املعنَون “اخلالفة 
دون أرض! إذن فإن داعش والقاعدة وطالبان وكّل التيارات اإلسالمية السلفية هي قوى خطابية 
يف األساس أكثر من كوهنا قوى عسكرية، إذ تعمل يف الغالب على إحياء اخلالفة اإلسالمية؛ فمع 
اهنيار اإلمرباطورية العثمانية سنة 1922، وبعد سّتة قروٍن من الزمن تدهورت يف وعي الطائفة السّنية 

مركزيُة نقطِة الثّقِل املتمثلة بدار اإلسالم املصطّفة أمام دار الكفر.
إذن فإن داعش على مستوًى خاص واألصولية اإلسالمية على مستوى عام تكون موجودة 
ومبعزٍل عن إرادة القوى األجنبية، وهي متجّذرة يف قراءة سلفية للنص املقّدس. أّما القوى األجنبية 

سلمان صادقي زاده*

*باحث زائر يف مركز الشرق األوسط للدراسات واألحباث االسرتاتيجية، متخصص يف الشؤون اإليرانية وقضايا الشرق 
األوسط والقوى العظمى.

نهاية داعش العسكرية ال تعني نهايته الفكرية

مقاالت مرتمجة



120

حصاد البيان

التيارات  هذه  ودعمت  اخلاّصة،  ملصاحلها  حتقيقاً  التيارات  هذه  مثل  استغالل  على  فقد عملت 
وممكن يف  وارٌد  الذرائعي  التوظيف  هذا  مثل  أن  والسيما  السياسية،  مطامعها  أجل  من  السلفّية 
كّل شيء؛ إذن يفرتض القول: إّن العالقات السياسية القائمة اليت حيكمها وضع داعش املاضي 

واحلاضر جيب عّدها أمراً الحقاً ومتأّخراً.
فمن هنا ستكون هناية داعش يف ذلك اليوم الذي تضمحّل فيه منظومتها الفقهية -املنظومة 
اليت لطاملا كانت منتجة ومربرة ومضاعفة لعقيدٍة وسلوك خاص-؛ إذ تقّدم ألتباعها أدّلة ومربرات 
لكّل أنواع القتل والتدمري والظالم؛ وهذا ما يفّسر وجود كتٍب من أمثال “فقه الدماء” أو “مسائل 
من فقه اجلهاد” ل�”أيب عبد اهلل املهاجر املصري”، أو كتاب “إدارة التوحش” ل�”أيب بكر ناجي”. 
إّن املفاهيم الرئيسة يف فقه داعش متعددة، وميكن أن نعّد يف مقّدمتها اجلهاد، والسلفية، واإلمامة، 
والتكفري، واالرتداد، ودار اإلسالم، ودار الكفر؛ فهذه مبادئ تقّدم مربرات فقهية لبعض السلوكيات 

اإلجرامية من قبيل احلرق والتعذيب، وإبادة األيزيديي، وسيب النساء واألطفال.
االجتماع  علم  أسس  وإىل   ”Max Weber/فيرب “ماكس  منهجية  إىل  باالستناد  أّما 
األملاين فإّن الظاهرة االجتماعية ال ميكن أن تربز بسبٍب واحد، إذ توَجد أسباب وعلل ناقصة]1[من 
قبيل هيمنة العامل الرأسايل، والتضاد االجتماعي، والفساد التنظيمي، وعدم جّدية الغرب والشرق يف 
حماربة داعش؛ فكّل ذلك يسهم يف إنتاج وإعادة إنتاج ظاهرة داعش؛ ولكن لن تدّل أيٌّ من هذه 
األسباب على القاعدة املنطقية القائلة: “الشيء ما مل جيب مل يوَجد”]2[، وال تفّسر أيٍّة منها العّلة 

التاّمة والرئيسة لظهور داعش.
لذا فإّن العّلة التاّمة يف بروز ظاهرة داعش هي وجود قراءة خاّصة لإلسالم متسّلحة بقراءات 
فقهية تقليدية، وتفّسر التأريخ يف ضوء هذه القراءة، وتذهب إىل أبعد من ذلك، وتعّد هناية التأريخ 
وظهور املهدي املنتظر )عج(، وعيسى املسيح )ع(، وخضر النيب )ع(، وإلياس النيب )ع( مرادفاً 
النتصارها وهزمية اآلخرين؛ إذ نقرأ ضمن متبّنيات داعش العقائدية أّن أبا هريرة ينقل عن رسول 
ِإلَينِْهمنْ َجينٌْش  رُُج  ِبَداِبَق- ف�ََيخنْ ي�َننْزَِل الرُّوُم بِاأَلعنَْماِق -أَونْ  ت�َُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ  اهلل )ص( قائاًل: “اَل 
َ الَِّذيَن َسب�َونْا ِمنَّا  َمِئٍذ، فَِإَذا َتَصافُّوا قَاَلِت الرُّوُم َخلُّوا ب�َي�نْن�ََنا َوب�َينْ ِل اأَلرنِْض ي�َونْ ِمَن النَْمِديَنِة ِمننْ ِخَياِر َأهنْ
َوانَِنا، ف�َي�َُقاتُِلون�َُهمنْ ف�َي�َن�نَْهزُِم ث�ُُلٌث اَل ي�َُتوُب  َ ِإخنْ ِلُموَن: اَل َواللَِّه اَل خُنَلِّي ب�َي�نَْنُكمنْ َوب�َينْ ن�َُقاتِلنُْهمنْ. ف�َي�َُقوُل النُْمسنْ
َتِتُحوَن  ت�َُنوَن أََبًدا ف�َي�َفنْ َتِتُح الث�ُُّلُث اَل ي�ُفنْ َتُل ث�ُلُث�ُُهمنْ أَفنَْضُل الشَُّهَداِء ِعننَْد اللَِّه، َوي�َفنْ اللَُّه َعَلينِْهمنْ أََبًدا، َوي�ُقنْ
َتِسُموَن النَْغَناِئَم َقدنْ َعلَُّقوا ُسُيوف�َُهمنْ بِالزَّي�نُْتوِن، ِإذنْ َصاَح ِفيِهُم الشَّينْطَاُن ِإنَّ  طُننِْطيِنيََّة ف�َب�َي�نَْنَما ُهمنْ ي�َقنْ ُقسنْ
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ُرُجوَن َوَذِلَك بَاِطٌل فَِإَذا َجاُءوا الشَّاَم َخرََج ف�َب�َي�نَْنَما ُهمنْ يُِعدُّوَن  ِليُكمنْ. ف�ََيخنْ النَْمِسيَح َقدنْ َخَلَفُكمنْ يف َأهنْ
لِلنِْقَتاِل ُيَسوُّوَن الصُُّفوَف ِإذنْ أُِقيَمِت الصَّاَلُة ف�َي�َننْزُِل ِعيَسى ابنُْن َمرنْمَيَ فََأمَُّهمنْ فَِإَذا َرآُه َعُدوُّ اللَِّه َذاَب َكَما 
ت�ُُلُه اللَُّه بَِيِدِه ف�رَُيِيِهمنْ َدَمُه يف َحرنْبَِتِه”]3[. ِلَك َوَلِكننْ ي�َقنْ َيُذوُب النِْملنُْح يف النَْماِء ف�ََلونْ ت�َرََكُه الَننَْذاَب َحىتَّ ي�َهنْ

بعبارٍة وجيزة نقول: إن هزمية داعش على املستوى العسكري ليست سوى إزالة هيكلية هلذا 
التنظيم، فإّن شبحه سيبقى جيوب العامل منتظراً مسبباً آخر إلحضاره؛ وال سبيل إىل اخلالص منه 
إاّل بنسيان مبادئه ومبانيه املدعومة باستنباطات وقراءات ظاهرية للفقه، أو من خالل اضمحالله.

 
اهلوامش:

]1[– العلة التامة هي العلة اليت يتوقف وجود “املعلول” عليها من غري أن جيب وجودها 
مع وجوده، كاخلطوات. والعلة الناقصة خبالف ذلك.

]2[– أي: بيان أّن العّلة ما مل جيب كوهنا عّلة مل تكن عّلة باحلقيقة، وأّن املعلول ما مل جيب 
وجوده بالغري مل يكن موجوداً.

]3[– رواه مسلم )2897(.

املصدر: 
مركز الشرق األوسط للدراسات العلمية واألحباث االسرتاتيجية

https://www.cmess.ir/Page/View/2017-11-29/2244
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2017-12-27
يعدُّ قرار اململكة العربية السعودية منَح املرأة احلَق يف قيادة املركبات واحداً من األمثلة البارزة 
على هناية عصر التمييز بي اجلنسي، إذ سيكون هذا القرار قانونياً يف بداية شهر حزيران من العام 
2018، وقد مت الرتحيب بقرار إزالة احلظر كونه نصراً لبلٍد حيدُّ من حريات املرأة. ولكن هذا التحّول 
السياسي للمسؤولي السعوديي يرتبط باالقتصاد أكثر من االهتمام حبقوق املرأة؛ ففي السنوات 
إذا ما خلفت وراءها  األخرية، بدأت البلدان احملافظة ثقافياً تدرك عدم قدرهتا على املضي قدماً 

نصف رأس املال البشري.

وقد أيد املناصرون للمرأة منذ زمن طويل التكافؤ بي اجلنسي كقضية إخالقية، ولكن يف 
هو  اقتصادياً  املرأة  اليت حتول دون مشاركة  العقبات  على  القضاء  فإن  احلديث  العاملي  االقتصاد 
أيضاً ضرورة اسرتاتيجية. ويؤكد عدد كبري من الرباهي على العالقة اإلجيابية بي مشاركة املرأة يف 
القوة العاملة والنمو الشامل، ففي عام 2013 خلصت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إىل أن 
وجود اقتصاد يتساوى فيه اجلنسان ميكن أن يعزز من إمجايل الناتج احمللي )GDP( بنسبة %12 
الدويل  النقد  صندوق  أصدر  وقد   ،)OECD( االقتصادية والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  يف 
)IMF( تكهنات مماثلة للبلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية، مشرياً إىل أّن 
زيادة مشاركة املرأة يف اجملال االقتصادي سيحقق مكاسب يف إمجايل الناتج احمللي بنحو 12% يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، و34% يف مصر. وعلى وفق ما جاء يف تقرير أعده معهد ماكينزي 
العاملي لعام 2015، فإن سد الفجوات بي اجلنسي يف حميط العمل ميكن أن يضيف ما يقدر 

بنحو 12 تريليون دوالر إىل إمجايل الناتج احمللي العاملي حبلول عام 2025.

ومع ذلك، ما تزال العوائق القانونية اليت حتول دون حق املرأة يف املشاركة االقتصادية قائمة يف 
كل بقعة على وجه األرض، سواء يف االقتصادات األكثر منواً أو يف االقتصادات النامية. فبحسب 

راشيل فوجيلستين*

* مدير برنامج املرأة والسياسة اخلارجية يف مركز دوغالس ديلون للعالقات اخلارجية.

دع النساء تعمل - الحالة االقتصادية للحركة النسوية



124

حصاد البيان

ما يذكر البنك الدويل فإن املرأة تواجه قيوداً على الوظائف القائمة على نوع اجلنس يف 155 بلداً، 
مبا يف ذلك القيود املفروضة على حيازة املمتلكات، وشروط موافقة الزوج على العمل، والقواني اليت 
متنعهم من توقيع العقود أو احلصول على بطاقات االئتمان. وما تزال املرأة يف العديد من البلدان 
مُتنع من العمل يف الوظائف املعتادة للرجال، أو إهنا تواجه حمدودية يف ساعات العمل املتاحة هلا. 
ففي روسيا، ال ميكن للمرأة أن تبحث عن عمل يف 456 مهنة حمددة تبدأ من النجارة إىل قيادة 
مرتو األنفاق، وحتظر األرجنتي على النساء دخول مهن “خطرية”، مثل التعدين، وتصنيع املواد 
القابلة لالشتعال، وتقطري الكحول، أما يف فرنسا فيحظر القانون على النساء شغل وظائف تتطلب 

محل 25 كيلوغراماً، ويف باكستان ال تستطيع املرأة تنظيف اآلالت أو ضبطها. 

تلكم  تغيري  بإمكانية  واالقتصاديي  احملللي  من  العديد  يشكك  وواضحة  وألسباب كثرية 
األمور على الرغم من أن هذه القواعد الثقافية الراسخة تدعم بعمق هذه األنظمة القانونية التمييزية؛ 
إال أن هنالك ما يدعو إىل األمل، إذ يشجع القادة حول العامل ضرورة السعي إىل اإلصالح من 
أجل االقتصاد، ويف العامي املاضيي قامت 65 دولة بتغيريات قانونية تصل إىل 100 تغيري لغايات 

زيادة فرص املرأة للعمل يف اجملال االقتصادي.

وتقول مستشارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ابنته إيفانكا يف املنتدى النسائي لألعمال 
قيمة هائلة،  اقتصادنا سيخلق  املرأة يف  لقوة  الكامل  العنان  احلرة يف تشرين األول: “إن إطالق 
املناطق”.  العديد من  إليه يف  احلاجة  تشتد  الذي  السالم واالستقرار واالزدهار  أيضاً  وسيجلب 
املرأة يف  املنمقة؛ ولتحقيق خطوات حقيقية يف حترير إمكانات  التقدم أكثر من اخلطب  يتطلب 
النواحي االقتصادية، سيتعي على الواليات املتحدة أن تستخدم ميزانيتها الدولية ومعوناهتا اخلارجية 
لتحقيق اإلصالح القانوين، ليس يف الداخل فحسب، بل أيضاً يف بلدان العامل اليت ال تستطيع فيها 

املرأة املشاركة الكاملة يف النواحي االقتصادية.

الزخم من أجل اإلصالح

العمل على إزالة قيود املرأة يف اجلانب االقتصادي؛ ففي اململكة العربية  من الضروري جداً 
السعودية على سبيل املثال، حتصل النساء على أكثر من نصف الشهادات اجلامعية سواء يف مرحلة 
البكالوريوس أو الدراسات العليا، ولكنها باملقابل تشكل فقط 20% من القوى العاملة؛ وهذا يعين أن 
اإلمكانيات االقتصادية حلوايل ثلث السكان مل تزل مستغلة، ويف الوقت الذي يكافح فيه االقتصاد 
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السعودي ملواجهة اخنفاض أسعار النفط، أصبحت زيادة املشاركة النسائية يف قوى العمل جزءاً من 
جهود التحديث االقتصادي اليت أطلقها ويل العهد األمري حممد بن سلمان واملعروفة بالرؤية السعودية 
لعام 2030. ويظهر رفع احلظر على قيادة املرأة للسيارة، أن البالد جادة يف تغيري الوضع الراهن على 

الرغم من أن العديد من القواني األخرى ما تزال حتد من حقوق املرأة يف البلدان اخلليجية. 

تواجه املرأة قيوداً على الوظائف اليت تعتمد على نوع اجلنس يف 155 دولة.

لقد سعى قادة الدول يف البلدان اليت يقل التفاوت فيها بي اجلنسي كثرياً عن السعودية إىل 
تشجيع النمو االقتصادي عرب جعل مشاركة املرأة يسرية، ففي التسعينيات ألغى املشرعون الكنديون 
الدخل  إيرادات أصحاب  أّدى إىل اخنفاض  قانون ضرييب  نتاج  الزواج(، وهي  ما يسمى )عقوبة 

الثانوي عن طريق مطالبة األزواج بدفع مبالغ أعلى مقارنة بدافعي الضرائب العزَّاب. 

أما يف اليابان فقد وضع برنامج “مشاركة املرأة يف االقتصاد” من قبل رئيس الوزراء شينزو 
آيب، وجعل هذا الربنامج املوظفي من النساء يف مركز اسرتاتيجية النمو يف البالد من خالل زيادة 

استحقاقات رعاية الطفل وهتيئة مكان العمل. 

ويف بنغالدش، يسعى أعضاء جملس الوزراء إىل دفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل زيادة 
حصة املرأة يف مكان العمل من خالل مبادرات البنية األساسية، مثل جلب الكهرباء إىل املناطق 
الريفية؛ إذ تقلل هذه املشاريع عبء العمل غري مدفوع األجر عن طريق جعل العمل املنزيل أقل 

استهالكاً للوقت؛ مما يؤدي إىل إتاحة وقت إضايف للعمل بإجر ثاٍن خارج املنزل.

وتشهد البلدان اليت اتبعت مثل هذه اإلصالحات نتائج مثمرة؛ فعلى وفق دراسة أجراها البنك 
الدويل يف عام 2010 أشارت الدراسة إىل زيادة فتح النساء حلسابات مصرفية يف اهلند بعد أن غريت 
الدولة قواني الرتكات يف عام 1994 ملنح املرأة احلق نفسه يف وراثة ممتلكات األسرة كالرجل متاماً؛ 
مما أدى كذلك إىل متتع ُأسرهن بقدر كبري من األستقرار املايل. وكما هو احلال مع أثيوبيا، إذ منذ 
أن ألغت احلكومة شرط حصول املرأة على موافقة زوجها من أجل العمل خارج املنزل، دخل عدد 
كبري من النساء حيز العمل يف عام 2000 وتسلمن وظائف ومهام ذات مهارة عالية وبدوام كامل؛ 
وبالتايل أجر أفضل. وحبسب حتليل صادٍر عن البنك الدويل فقد زادت نسبة النساء العامالت خارج 
منازهلن مبعدل 28% بعد مخس سنوات يف الدول الثالث اليت طبقت فيها السياسة ألول مرة، ومن 



126

حصاد البيان

املرجح أن تزيد نسبة النساء اللوايت يشغلن وظائف بأجر مبقدار 33% عن النساء يف أماكن أخرى من 
البالد، واجلدير بالذكر أن هذه اإلصالحات ال تزيد من دخل املرأة فحسب بل ختلق أثراً مضاعفاً؛ 

إذ إن النساء -على األرجح- يستثمرن إيراداهتن يف صحة أطفاهلن وتغذيتهن وتعليمهن.

ولكن على الرغم من هذه املزايا الواضحة، فإن وترية التغيري ما تزال بطيئة جداً؛ إذ قاتلت 
النساء السعوديات منذ ثالثة عقود قبل إمتام قانون إلغاء حظر القيادة، وحىت بعد هذا النصر املؤزر 
سيستمر نظام الوصاية السعودي البالغ بالتقييد مبنع النساء من فتح حساب مصريف، والبدء بأعمال 
حرة معينة واحلصول على جواز سفر أو السفر إىل اخلارج دون حمرم، وميكن القول إن احلد من 
مشاركة النساء الكاملة يف النواحي اإلقتصادية يعدُّ من القيود املهمة أكثر من احلظر املفروض على 

قيادة السيارة.

تشري إحصاءات البنك الدويل إىل أّن حنو 90% من اقتصادات العامل ما يزال لديها قانون 
واحد مدون على األقل يعرقل فرص املرأة يف النواحي االقتصادية، وعلى الرغم من التطور السريع يف 
وضع املرأة يف جماالت أخرى -كاخنفاض معدل وفيات األمهات بنحو ملحوظ على مدى العقدين 
املاضيي، وإغالق الفجوة بي اجلنسي يف املدراس االبتدائية تقريباً خالل املدة الزمنية نفسها- فقد 
اخنفضت مشاركة املرأة عاملياً يف قوى العمل من 52% إىل 50% بي عامي 1990 و2016؛ 

ويرجح سبب ذلك يف جزء منه إىل استمرارية مثل هذه القيود القانونية.

مساعدة النساء على النجاح

من الضروري أن يكون تعزيز وترية التغيري من أولويات السياسة اخلارجية للواليات املتحدة، 
أوباما أول سفري أمريكي  إدارة  العام 2009 عينت  السنوات األخرية؛ ففي  فقد كان كذلك يف 
لقضايا املرأة العاملية من أجل قيادة اجلهود األمريكية على هذه اجلبهة. ويف عام 2011 استضافت 
الواليات املتحدة االجتماع الوزاري األول ملنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا واحمليط اهلادئ 
بشأن مشاركة املرأة يف اجملال االقتصادي الذي أدى إىل التعهد بالتزامات تأرخيية حنو تعزيز مشول 
املرأة يف نطاق العمل متضمناً اإلصالح القانوين. ويف عام 2014 عملت الواليات املتحدة مع 
قادة جمموعة العشرين على وضع هدف يطمح بزيادة مشاركة املرأة يف القوى العاملة بنسبة %25 
خالل العقد املقبل، وهو هدف من شأنه أن يؤدي إىل اخنراط ما يقرب من 100 مليون امرأة إىل 

قوى العمل العاملية.
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شأهنا  من  جديدة  سياسات  تضع  وأن  املبادرات،  هذه  تساند  أن  ترامب  إلدارة  وينبغي 
متكي املرأة يف النواحي االقتصادية يف مجيع أحناء العامل، وعلى الرغم من أن اإلدارة قد تعرضت 
النتقادات مربرة بسبب التقليل من حقوق املرأة يف جماالت الصحة والتعليم وغريها من اجملاالت، 
فإهنا تعرتف بأمهية مشاركة املرأة يف االقتصاد. ويف متوز من العامل 2017 وضعت واشنطن موارد 
 Women Entrepreneurs( دبلوماسية ومالية لتطوير مبادرة متويل املشاريع الصغرية للمرأة
اليت  األخرى  والبلدان  الدويل  البنك  مع  شراكة  -هي   )Finance Initiative We-Fi
ستستفيد من متويٍل قدره بليون دوالٍر لتحسي فرص حصول املرأة على رأس املال- فهذا الربنامج 
-الذي وصفه البيت األبيض بأنه من بنات أفكار إيفانكا ترامب- يتوسع يف الواقع على أساس 
Entrepre- Women )منمنوذج ُشرِع خالل إدارة أوباما يسمى برنامج دعم رائدات األعمال 

neurs Opportunity Facility(، وهو يستمر حىت اليوم، ويهدف إىل سد الفجوة بي 
اجلنسي للحصول على ائتمان.

على  النسائية، جيب  املشاريع  تنظيم  يف  استثمارها  على  حقيقية  عائدات  لتحقيق  ولكن 
اإلدارة األمريكية احلالية أن تعتمد هنجاً أكثر مشولية؛ إذ ستبقى حماوالت املرأة للوصول إىل رأس 
مناصب  أو شغل  جتارية  الدخول يف عالقات  من  قانونياً  بقيت حمظورة  إذا  املال جمرد حماوالت 
متاحة للرجال. وقد انتقد بعضهم مبادرة متويل املشاريع الصغرية للمرأة )We-Fi(؛ لعدم اختاذها 
العوائق القانونية والنظامية اليت تعيق مشاركة املرأة يف النواحي االقتصادية. وتساءل آخرون عن التزام 
بعض الدول الشريكة -مبا يف ذلك روسيا واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة- 
بالنظر إىل أوجه عدم املساواة بي اجلنسي املنصوص عليها يف قوانينها. وقد أّدى تراجع ترامب يف 
قيادته األمريكية بشأن قضايا املساواة وحقوق اإلنسان يف اخلارج إىل تفاقم هذه الشكوك. وقال 
ترامب خالل زيارته للمملكة العربية السعودية يف شهر أيار من هذا العام: “حنن لسنا هنا لنخرب 
األشخاص اآلخرين كيف يعيشون، وماذا يفعلون، ومن يكونون؟”، فجاءت هذه الزيارة يف الوقت 
الذي يسري فيه قانون احلظر على القيادة، جنباً إىل جنب مع خمتلف القيود اليت وضعت للنساء 
واليت بقيت سارية املفعول، وإذا كانت اإلدارة جادة يف النهوض باملشاركة االقتصادية للمرأة على 
الصعيد العاملي، فعليها أن تتصدى للقواني والسياسات غري العادلة للمرأة، وأن تتقبل بزمام القيادة 

العاملية اليت رفضها ترامب.
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ويف هناية املطاف، ستسهم مشاركة املرأة يف النواحي االقتصادية إىل حتسي اجملتمعات ودفع عجلة النمو.

ينبغي أن تبدأ الواليات املتحدة بربط املساعدة اإلمنائية بالتقدم احملرز يف مشاركة املرأة يف 
النواحي االقتصادية، وهي اسرتاتيجية من شأهنا أيضاً أن تدعم التزام اإلدارة باإلنفاق العام الفعال، 
Millen- )ببعض املنظمات تفعل ذلك بالفعل، فعلى سبيل املثال: تقوم مؤسسة حتدي األلفية 
Corporation nium Challenge( وهي وكالة إغاثة متوهلا احلكومة األمريكية بتقييم 
الوضع القانوين للمرأة يف بلد ما حي اختاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي تقدمي املساعدة، وتقييم 
اختيار مكان  أو  أو تسجيل مشروع جتاري،  العقود  توقيع  املرأة على  قدرة  مبا يف ذلك  العوامل 
السكن، أو السفر حبرية، أو العمل بصفة ربة األسرة، أو احلصول على فرصة عمل من دون احلصول 
على إذن. وقد أسفرت هذه السياسة عن “تأثري مؤسسة حتدي األلفية MCC” على البلدان 
ليسوتو  برملان  أهنى  عام 2006  ويف  األمريكية.  املعونة  قانونية الجتذاب  بإصالحات  تقوم  اليت 
)Lesotho( يف أثناء املفاوضات مع مؤسسة حتدي األلفية املمارسة اليت تقضي مبنح املرأة الوضع 
َشّرعت  األلفية-  مؤسسة حتدي  يف  االستثمار  -ولضمان  عام 2007  ويف  للقاصرين.  القانوين 
احلكومة املنغولية إصالحات يف حقوق امللكية أّدت إىل زيادة نسبة األراضي اليت متلكها النساء، 
وسحت جبمع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس عن تسجيل األراضي لتأسيس خط أساٍس ثابت 
ليشمل  األلفية”  أمنوذج “مؤسسة حتدي  توسيع  وينبغي  املستقبل.  حُيَرز يف  الذي  التقدم  لرصد 
مجيع برامج املعونات اخلارجية األمريكية؛ لضمان أقصى قدر ممكن من العائدات على االستثمارات 

األمريكية لتنمية مشاركة املرأة يف اجملال االقتصادي.

إطار  يف  مماثلة  إصالحات  إجراء  على  تشجع  أن  أيضاً  املتحدة  الواليات  على  وجيب 
املؤسسات االقتصادية املتعددة األطراف. فعلى سبيل املثال، ميكن لواشنطن أن تستخدم نفوذها 
يف صندوق النقد الدويل )IMF( يف تطبيق مساواة املرأة يف اجملال االقتصادي ألغراض االستثمار 
واحلصول على تقييم إجيايب من الصندوق الذي جيب أن ينفذ أيضاً برناجماً جتريبياً يتضمن تقييمات 
لصندوق  وينبغي  منه.  قروضاً  يتلقى  بلداً   20 يف  األوضاع  استعراض  بصدد  القانونية  للمساواة 
النقد الدويل أن يوّسع من نطاق هذه السياسة لتشمل مجيع البلدان املتلقية، وجيب أن يصبح هذا 
النهج ممارسة متبعة يف املؤسسات املالية املتعددة األطراف األخرى كذلك، بدءاً باملصارف اإلمنائية 

اإلقليمية ودون اإلقليمية.
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وأخرياً، ينبغي أن تعري واشنطن االنتباه إىل العقبات القانونية املتكررة اليت ما تزال تعرقل فرص 
املرأة يف املشاركة االقتصادية ومنوها االقتصادي واسع النطاق؛ وميكن أن تبدأ وزارة اخلزانة األمريكية 
والدوائر احلكومية بإطالق تصنيف سنوي للبلدان على غرار تقرير لوزارة اخلارجية األمريكية بشأن 
االجتار بالبشر، وستؤدي هذه املمارسة إىل زيادة الوعي وخلق املنافسة وحتفيز اإلصالحات على 

الصعيد القطري.

ومن املؤكد أن اإلصالحات القانونية ليست سوى خطوة واحدة على طريق حتقيق التكافؤ 
بي اجلنسي يف االقتصاد العاملي، إذ جيب تنفيذ اإلصالحات يف السياق الثقايف الذي أّدى إىل 
على  املرأة  وضع  من  للمساواة  الرسي  التحفيز  بالضرورة  ولن حيسن  البداية.  منذ  التمييز  تفشي 

الصعيد العملي، بل إن التقدم احلقيقي يتطلب التطبيق الذي يطرح حتدياته اخلاصة.

اجملال  يف  املرأة  مشاركة  أمام  تقف  اليت  القانونية  العقبات  على  القضاء  فإن  ذلك،  ومع 
االقتصادي يعد أمراً أساسياً؛ فمن دون هذه اإلصالحات ال ميكن للمرأة أن تنال حقها يف املنافسة 
ات اجملتمعية  يف سوق العمل، وتبي البحوث أن اإلصالحات القانونية ميكن أن تعّجل من التغريُّ
واسعة النطاق، والسيما حي تقرتن مببادرات التعليم اجملتمعي. ففي السنغال على سبيل املثال: 
تسّبب احلظر املفروض على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث -مقرتناً حبملة إعالمية- إىل اخنفاض 
معدل ممارسة هذا الفعل بسرعة أكرب مما كان عليه احلال يف الدول املماثلة اليت بقي فيها هذا الفعل 
قانونياً، ومن خالل تشجيع اإلصالحات القانونية ودعم اجلهود الشعبية لتغيري السلوكيات، ميكن 

للواليات املتحدة أن حتسن بصورة جمدية من مشاركة املرأة يف النواحي االقتصادية.

جيب على واشنطن -يف سبيل دفع عجلة هذا الربنامج- أاّل تبايل بالرافضي الذين يّدعون 
أن تعزيز املساواة بي اجلنسي يشكل إمربيالية ثقافية، وأاّل تتجاهل مزاعم انتشار اجلماعات احمللية 
اليت تقاتل من أجل إدراج املرأة يف مجيع أحناء العامل مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية، إذ تقوم 
النساء حبمالت للمطالبة حبقهن يف القيادة منذ أوائل التسعينيات حينما تظاهرت ألول مرة 40 
امرأة شجاعة، وعلى الرغم من ذلك هنالك  عدد من النقاد يتغاضون عن قضية إدراج املرأة يف 

النواحي االقتصادية اليت حتفز بالفعل التغيري يف مجيع أحناء العامل.

ويف هناية املطاف، حتسن مشاركة املرأة يف اجملال االقتصادي من اجملتمعات وتدفع عجلة 
النمو قُدماً، فتكافؤ الفرص عرب القانون ليست جمرد مسألة عادلة فقط؛ بل إهنا ضرورة اقتصادية 
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تتجاهل خطورهتا مجيع البلدان على وجه األرض، وقد آن األوان كي تتحرك واشنطن وأن تستخدم 
نفوذها لدفع اآلخرين إىل التحرك كذلك.

املصدر
https://www.foreignaffairs.com/articles/2017-12-12/let-women- 
work?cid=int-fls&pgtype=hpg  
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2017-10-3
توطئة 

تعىن هذه الدراسة بتفسري األسباب الكامنة وراء استمرار السالم يف البلدان اليت عانت من   
نزاع مدين مسلح. وقد استخدمنا طرائق منهجية خمتلطة عن طريق تقييم ست دراسات هي: حالة 
)بوروندي، وتيمور الشرقية، والسلفادور، وليبرييا، والنيبال، وسرياليون(، وإن حتليل البقاء يتيح لنا 
النظر يف 205 مناذج من حاالت السالم منذ عام 1990، وعلى الرغم من أننا جند أنه من الصعب 
تفسري أسباب استمرار السالم باستخدام التحليل اإلحصائي، إالّ أن هناك ما يدل على أن إهناء 
النزاع هو أمر مهم يف حتقيق االستقرار يف مرحلة ما بعد النزاع، إذ إن التسويات التفاوضية أكثر 
عرضة لالهنيار مقارنة االنتصارات العسكرية. وسنأخذ باحلسبان تأثري عمليات صنع السالم التابعة 
لألمم املتحدة على مدة السالم على الرغم من أننا ال جند دلياًل يذكر على إسهامها. مع ذلك يبدو 
أن احلاالت اليت تنشر فيها األمم املتحدة عمليات حفظ السالم لدعم التسويات التفاوضية، تسهم 

يف حتقيق االستقرار. 
املقدمة: 

  احتلت التهديدات األمنية النامجة عن عدم االستقرار يف اخلارج حيزاً واسعاً من االهتمام 
بي البلدان يف العقدين املاضيي؛ وتبعاً لذلك فقد تبنت العديد من احلكومات سياسات تنطوي 
عنيف1.  نزاع  من  اخلارجة  املناطق  يف  السالم  استقرار  على  واحلفاظ  السالم  ببناء  االلتزام  على 
وينعكس هذا االلتزام على جهود إعادة اإلعمار حلقبة ما بعد الصراع اليت تبذهلا املنظمات املتعددة 
األطراف، والسيما األمم املتحدة، والبنك الدويل، ومنظمة حلف مشال األطلسي )الناتو(، ومنظمة 

1- See, for instance, the US’s National Security Strategy (2015), the UK’s Building Stability Overseas 
Strategy (2011), France’s White Paper on Defence and National Security (2013), and Germany’s For a 
Coherent German Government Policy towards Fragile States (2012).

لماذا يدوم السالم؟ تحليل االستقرار ما بعد النزاع
ريتشارد كابالن * - أنك هوفلر **

* ريتشارد كابالن، أستاذ العالقات الدولية جامعة أكسفورد. 
** أنك هوفلر، مسؤول أحباث يف مركز الدراسات االقتصادية األفريقية )CSAE( يف جامعة أوكسفورد. 
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تتطلب  اليت  املرحلة  األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE( واالحتاد األفريقي )AU( وغريها2. إن 
أمراً  العودة للصراع يعد  إذ أن  النزاع األهلي تشكل حتدياً كبرياً جداً؛  بعد  إحالل سالم مستقر 
شائعاً، فمن بي البلدان ال�105 اليت شهدت حرباً أهلية بي عامي 1945-2013، عاىن أكثر 
من نصفها من االنزالق إىل النزاع العنيف من جديد بعد أن استتب السالم فيها3. وحبسب أحد 
التقديرات فإنه مبعدل 40 % من الدول اخلارجة مؤخراً من احلرب األهلية من املرجح أن تنزلق من 

جديد صوب النزاع العنيف يف غضون عقد من وقف األعمال العدائية4.
سنعمد يف هذا الدراسة إىل اإلجابة عن سؤال مفاده: ملاذا يدوم السالم؟ وسنعمل على تقييم 
الدور املهم الذي تؤديه عدد من العوامل فيما يتصل ب� »استمرار« أمد السالم يف مجيع البلدان اليت 
شهدت إحالاًل للسالم بعد أن خاضت حرباً أهلية منذ العام 1990. ويستند التقييم إىل التحليل 
اليت مت حتديثها  املتوافرة  البيانات  السالم، ويستخدم  املخاطر ملدة  الذي يوظف أمنوذج  اإلحصائي 
مؤخراً لتحديد أي من املتغريات املشرتكة أو جمموع املتغريات املشرتكة اليت كانت مهمة يف احلفاظ 
على السالم يف أعقاب احلروب األهلية. ومت استكمال التحليل اإلحصائي بتحليل ست حاالت، 
والسيما اليت أعدها خرباء البلد هلذا املشروع؛ األمر الذي يوفر تفاصيل أكثر بشأن كيفية حتقيق بعض 
البلدان السالم الدائم يف هذه احلقبة من جهة، وبعضهم اآلخر الذي فشل يف ذلك من جهة أخرى5. 
ويستعرض اجلزء األول من هذه املادة الدراسات احلالية املتعلقة مبدة السالم والنتائج اليت 
توصلت إليها تلك اجملموعة من البحوث. أما اجلزء الثاين فيناقش املصطلحات الرئيسة اليت تتصل 
السالم يف  ملدة  التجريبية  لألمناط  الواسع  اإلطار  الثالث  اجلزء  يتناول  فيما  الدراسة.  مبعايري هذه 
أعقاب النزاعات املسلحة. أما اجلزء الرابع فيناقش طريقة التحليل اإلحصائي املستخدم يف هذه 
الفصل  اإلحصائي يف  التحليل  إليها  الذي خلص  النتائج  ويعرض  اخلامس  اجلزء  ليأيت  الدراسة. 
السابق. أما اجلزء السادس فيناقش أمهية هذه النتائج وآثارها على النطاق األوسع. فيما يقدم اجلزء 

األخري من الدراسة بعض املالحظات اخلتامية. 
2 - For an overview, see Volker Rittberger and Martina Fischer (eds), Strategies for Peace: Contributions of 
International Organizations, States, and Non-State Actors (Opladen, Germany: Barbara Budrich Publishers, 2008).
3	 -Uppsala	Conflict	Data	Program	(UCDP),	International	Peace	Research	Institute,	Oslo	(PRIO),	UCDP/
PRIO	Armed	Conflict	Dataset	v.4-2014a,	1946–2013.
4	 	-	Paul	Collier,	Anke	Hoeffler,	and	Måns	Söderbom,	‘Post-conflict	risks’,	Journal	of	Peace	Research,	45:4	
(2008),	p.	465.	Different	studies	yield	different	estimates	of	conflict	relapse	depending	on	the	data,	criteria,	
and methodology employed. For a critical discussion of the varying estimates, see Astri Suhrke and Ingrid 
Samset,	‘What’s	in	a	figure?	Estimating	recurrence	of	civil	war’,	International	Peacekeeping,	14:2	(2007),	
pp.	195–203.
5	 -	Authors	were:	Jeremy	Allouche	(Sierra	Leone);	Charles	T.	Call	(El	Salvador);	Paul	Jackson	(Nepal);	
Mike	McGovern	(Liberia);	Janvier	Nkurunziza	(Burundi);	and	Kate	Roll	(East	Timor/Timor-Leste).
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هناك جمموعة متزايدة من األدبيات اليت تطبق املناهج الكمية يف دراسة مدة السالم يف أعقاب 
احلرب األهلية، وعادة ما تقتصر العينة على البلدان اليت شهدت على األقل موجة واحدة من النزاع 
املسلح؛ وهذا على خالف ما تناولته األدبيات األوىل اليت مشلت البلدان اليت مل تشهد نزاعات مسلحة 
مطلقًا6. ويف حتليل البلدان يف حقبة ما بعد النزاع، ميكن تطبيق مناهج كمية خمتلفة، وأحد اخليارات 
ترميز  وميكن  السالم.  وأهنت  اندلعت  قد  جديدة  هناك حرب  إذا كانت  فيما  التحقق  هو  املتاحة 
استتباب السالم أو اهنياره ب� صفر / واحد، وميكن تطبيق حتليل املتغرّي التابع احملدود )مناذج لوجيت أو 
بروبت( لتقدير أي العوامل تؤثر على احتمال تكرار احلرب7. ومع ذلك إذا كان أحد يهتم مبسألة ما 
إذا كان السالم سينهار، ويهتم أيضاً بطول مدة السالم، فحينها سيكون استخدام حتليل اإلحصائي 
للبقاء هو اخليار املالئم للمنهج. وحتليل البقاء هو منهج إحصائي يتيح للباحثي حتليل املدة اليت تستمر 
فيها دولة معينة حىت حدوث حدث معي، ويتم تطبيقه عادة يف الدراسات الطبية، حيث يتم تقييم 
تأثري العالج على وقت بقاء املرضى على قيد احلياة، ويف دراستنا هذه سنطبق حتليل البقاء من أجل 

دراسة تأثري عدد من املتغريات على طول أمد السالم. 
وعلى الرغم من أن عدداً من الدراسات تطبق حتليل املدة لدراسة السالم، إال أنه ال يوجد 
توافق يف اآلراء بي الباحثي بشأن بواعث السالم الدائم. ووجد كل من كارولي وهارتزيل وماثيو 
هودي ودونالد روتشيلد أن التسويات األكثر دميومة هي تلك اليت استمر فيها النزاع األهلي طوياًل 
اليت كان نظام احلكم السابق فيها دميقراطياً، واليت كان اتفاق السالم فيها يتضمن أحكاماً تتعلق 
دراسة  ثالث8. ويف  أمنية من طرف  تنطوي على ضمانات  مهددة  اإلقليمي جلماعة  االستقالل 
الحقة قام هبا كل من هارتزيل وهودي سعيا من نطاق التحليل لدراسة آثار ترتيبات تقاسم السلطة 

6	 -	See,	 for	example,	Håvard	Hegre,	Tanja	Ellingsen,	Scott	Gates,	and	Nils	Petter	Gleditsch,	 ‘Toward	a	
democratic	civil	peace?	Democracy,	political	change,	and	civil	war	1816–1992’,	American	Political	Science	
Review,	95:1	(2001),	pp.	16–33;	James	D.	Fearon	and	David	D.	Laitin,	 ‘Ethnicity,	 insurgency,	and	civil	
war’,	American	Political	 Science	Review,	 97:1	 (2003),	 pp.	 75–90;	 and	Paul	Collier	 and	Anke	Hoeffler,	
‘Greed	and	grievance	in	civil	war’,	Oxford	Economic	Papers,	56:4	(2004),	pp.	563–95.
7 - See, for example, Monica Duffy Toft, Securing the Peace: The Durable Settlement of Civil Wars 
(Princeton:Princeton	 University	 Press,	 2009);	 Joakim	 Kreutz,	 ‘How	 and	 when	 armed	 conflicts	 end:	
Introducing	the	UCDP	Conflict	Termination	dataset’,	Journal	of	Peace	Research,	47:2	(2010),	pp.	243–50;	
and Charles T. Call, Why Peace Fails: The Causes and Prevention of Civil War Recurrence (Washington, 
DC: Georgetown University Press, 2012).
8	 -Caroline	Hartzell,	Matthew	Hoddie,	 and	Donald	Rothchild,	 ‘Stabilizing	 the	peace	after	 civil	war:	 an	
investigation	of	some	key	variables’,	International	Organization,	55:1	(2001),	pp.	183–208.

دراسات مرتمجة
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على مدة تسويات السالم9، ووجدا أن التسويات اليت تنطوي على الوعد بتقاسم السلطة تزيد من 
احتمالية استمرار التسوية. وقد وسع فيليب مارتن هذا التحليل إىل أبعد من ذلك، فهو حتدى الرأي 
السائد القائل بان لتعهدات النخبة يف تقاسم السلطة أمهية حاسة يف بقاء السالم ويرى أن اخليارات 
املؤسساتية، مثل تقاسم السلطة اإلقليمية، ومراعاة التناسبية يف التمثيل يف القوات العسكرية تسفر 
عن سالٍم أكثر دميومة10، ومن جانب آخر وجد ديزيريه نيلسون أن اتفاقيات السالم الشاملة -اليت 

وقعتها احلكومة واجلماعات املتمردة- ال تسفر بالضرورة عن سالم دائم كما يعتقد الكثريون11. 
فيما افرتضت فرجينيا بيج فورتنا يف دراستها األساسية بشأن تأثري عمليات حفظ السالم 
التابعة لألمم املتحدة )UNPKOs( أن وجود األخرية حيسن -وبنحٍو كبري- من فرص بقاء 
السالم12. والحظت أيضاً أنه يف حقبة ما بعد احلرب الباردة )حىت العام 1999(، فإن وجود 
اهنيار  خماطر  تقليل  على  عمل   )UNPKOs( املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  عمليات حفظ 
السالم بنسبة50%. ووجدت أن معظم املتغريات األخرى، مثل نتائج الصراع، وطبيعة الصراع 
للجيش  النسيب  )الدميقراطية( واحلجم  السابق  النظام  الصراع وطبيعة  القتلى يف  )اهلوية( وعدد 
لألمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات  وجود  فإن  مث  ومن  مهمة،  غري  متغريات  هي  احلكومي؛ 
املتحدة )UNPKOs( وطول أمد الصراع والتنمية االقتصادية، هي وحدها املهمة يف احلفاظ 
على السالم، فضاًل عن ذلك فقد وجد كل من ليزا هولتمان وجاكوب كامثان وميغان شانون، 
وآخرون أدلة إضافية على أمهية قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة )UNPKOs( يف 
احلد من خماطر االنزالق للحرب جمددًا13، ومن جهة  أخرى ال جيد كل من بيرت رودلوف ومايكل 
9	 -Caroline	 Hartzell	 and	Matthew	 Hoddie,	 ‘Institutionalizing	 peace:	 Power	 sharing	 and	 post-civil	 war	
conflict	management’,	American	Journal	of	Political	Science,	47:2	(2003),	pp.	318–32.
10-	Philip	Martin,	 ‘Coming	 together:	Power-sharing	and	 the	durability	of	negotiated	peace	settlements’,	
Civil	Wars,	15:3	(2013),	pp.	332–58.
11-	Desirée	Nilsson,	‘Partial	peace:	Rebel	groups	inside	and	outside	of	civil	war	settlements’,	Journal	of	
Peace	Research,	45:4	(2008),	pp.	479–95.
12-Virginia	 Page	 Fortna,	 ‘Does	 peacekeeping	 keep	 peace?	 International	 intervention	 and	 the	 duration	 of	
peace	 after	 civil	war’,	 International	Studies	Quarterly,	 48:2	 (2004),	 pp.	 269–92;	Virginia	Page	Fortna,	Does	
Peacekeeping	Work?	 Shaping	 Belligerents’	 Choices	 after	 Civil	War	 (Princeton:	 Princeton	 University	 Press,	
2008).
13-	Lisa	Hultman,	Jacob	D.	Kathman,	and	Megan	Shannon,	‘United	Nations	peacekeeping	dynamics	and	
the	duration	of	post-civil	conflict	peace’,	Conflict	Management	and	Peace	Science,	33:3	(2016),	pp.	231–49;	
David	T.	Mason,	Mehmet	Gurses,	Patrick	T.	Brandt,	and	Jason	Michael	Quinn,	 ‘When	civil	wars	 recur:	
Conditions	for	durable	peace	after	civil	wars’,	International	Studies	Perspectives,	12:2	(2011),	pp.	171–89;	
Michael	J.	Gilligan	and	Ernest	J.	Sergenti,	‘Do	UN	interventions	cause	peace?	Using	matching	to	improve	
causal	inference’,	Quarterly	Journal	of	Political	Science,	3:2	(2008),	pp.	89–122;	and	Collier,	Hoeffler,	and	
Söderbom,	‘Post-conflict	risks’,	pp.	461–78.	
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فينديل والعمل األخري الذي قدمته باربارا وولرت أي دليل يذكر على أن عمليات حفظ السالم 
تعمل على إطالة أمد السالم14، إذ يستنتج والرت أن موجة السالم اليت تنتهي بإتفاق السالم يف 
أعقاب نزاعات إقليمية وتشمل تدابري جيدة للمساءلة احلكومية )أي املشاركة السياسية، ودستور 
مكتوب، وصحافة حرة، وسيادة القانون(، تزيد من احتمال صمود السالم15، »فكلما كانت 
احلكومة أكثر قابلية للمساءلة أمام شرحية واسعة من املواطني، سيكون من األسهل أن تطرح هبا 
الثقة لاللتزام بتقاسم السلطة واإلصالح، وسيثبط احلافز للجماعات باجلنوح صوب العنف«16، 
ومل يكتسب أي من املتغريات األخرى أمهية يف حتليلها، من قبيل عمليات حفظ السالم التابعة 
لألمم املتحدة UNPKOs، والدخل وتدابري احلكم وطول أمد الصراع السابق وشدة وطأته. 

وباملثل أيضاً فإن أدبيات املناهج النوعية واملختلطة هي ليست ذات نتائج حاسة؛ ويرجع 
ذلك جزئياً إىل أن مفهوم السالم نفسه قد مت تعريفه بنحٍو متباين، إذ يتعامل بعض الباحثي مع 
يتبىن اآلخرون مفاهيم أكثر طموحاً  العنيف-، فيما  احلد األدىن ملفهوم السالم -غياب الصراع 
للسالم -على سبيل املثال القضاء على األسباب األساسية للصراع أو “تبين النهج التشاركي يف 
بناء السالم”-. وقد أكدت الدراسات يف هذا اجملال إىل معرفة أمهية طبيعة انتهاء احلرب األهلية 
)روي لكليدر(، والضمانات األمنية للطرف الثالث )فورتنا(، والشفافية بي املقاتلي )مايكل دويل 
التحرير )روالند باريس(، وإصالح  الطابع املؤسسي قبل  وإيان جونسون وروبرت أور(، وإضفاء 
عوامل  بي  من  )تشارلز كال(،  الشاملة  السياسية  والتسوية  توفت(،  دويف  )مونيكا  األمن  قطاع 
أخرى. وكما هو احلال يف التحليل الكمي ال يوجد اتفاق يف اآلراء بي الباحثي بشأن العوامل اليت 

تقوم عليها مدة السالم17.
 ال يبدو أن كل املتغريات ذات أمهية كبرية يف حتليل طول مدة السالم إذ خيتلف الباحثون 
بشأن أمهية وجود عدد منها، وهذا يفرتض أن من الصعوبة مبكان شرح طول مدة السالم، عموماً، 
14-	Peter	Rudloff	and	Michael	G.	Findley,	‘The	downstream	effects	of	combatant	fragmentation	on	civil	war	
recurrence’,	Journal	of	Peace	Research,	53:1	(2016),	pp.	19–32;	Barbara	Walter,	‘Why	bad	governance	leads	
to	repeat	civil	war’,	Journal	of	Conflict	Resolution,	59:7	(2015),	pp.	1242–72.
15 -Ibid. 
16	-Ibid.,	p.	1245.
17	-	See,	 respectively,	Roy	Licklider	(ed.),	Stopping	 the	Killing:	How	Civil	Wars	End	(New	York:	New	
York	University	Press,	1993),	ch.	13;	Fortna,	 ‘Does	peacekeeping	keep	peace?’;	Michael	W.	Doyle,	 Ian	
Johnstone,	and	Robert	C.	Orr,	Keeping	the	Peace:	Multidimensional	UN	Operations	in	Cambodia	and	El	
Salvador	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1997);	Roland	Paris,	At	War’s	End:	Building	Peace	after	
Civil	Conflict	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2004);	Monica	Duffy	Toft	‘Ending	civil	wars:	a	
case	for	rebel	victory?’,	International	Security,	34:4	(2010),	pp.	7–36;	and	Call,	Why	Peace	Fails.
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ويف الواقع قد أجاد أحد مؤلفي دراسة احلالة هلذا املشروع حينما الحظ ذلك بالقول:
)لقد مت التوثيق جيداً حلالة البلدان اليت شهدت حروباً أهلية اليت تنطوي على احتمالية كبرية 
لتنزلق من جديد صوب احلرب األهلية... وحنن ال نعلم سوى القليل بشأن املدة اليت ينبغي أن 
يستمر فيها السالم حىت »يثبت« ، فضاًل عن الكيفية والسبب اللذين يرتبطان يف هذه الدينامية. 
ويف الوقت الراهن تبدو حالة معرفتنا مثل اليت أشارت إليها آنا كارنينا بالقول« كل حاالت السالم 

الفاشلة متشاهبة، وكل سالم ناجح ينجح بطريقته اخلاصة(18. 
مصطلحات رئيسة 

حنتاج يف حتليلنا اإلحصائي هذا، إىل تعريف املصطلحات الرئيسة اليت ترتبط مبعايري حبثنا. إن 
تعريفنا ملرحلة ما بعد النزاع، كما هو موضح آنفاً، هو غياب النزاع املسلح ويعرف أيضاً ب� »السالم 
السليب«؛ وتستخدم معظم الدراسات الكمية للنزاعات املسلحة املفهوم السليب للسالم، مع تعريف 
النزاع املسلح بصورة متباينة اعتماداً على جمموع البيانات املعتمدة. ويف الواقع أن العديد من أوضاع 
ما بعد النزاع ليست سليمة متاماً، بل إهنا تتسم بالعنف املستمر واملتقطع19، لكن إذا كان مستوى 

العنف أدىن من عتبة النزاع املسلح، فاننا نعرف هذه األوضاع على أهنا مرحلة ما بعد النزاع. 
إن تعريفنا للنزاع املسلح يعتمد على جمموعة بياناته )ACD(. وجمموعة البيانات هذه هي 
األكثر استخداماً، وهي عبارة عن تعاون بي برنامج أوبساالUCDP  لبيانات النزاع ومعهد أحباث 
السالم يف أوسلوPRIO 20، وقد دشنت جمموعة بيانات النزاعات املسلحة ACD أحدث إصدار 
هلا والذي تضمن معلومات بشأن الكيفية اليت تنتهي فيها النزاعات املسلحة بدءاً بانتهاء احلرب 
العاملية الثانية وانتهاًء ب� 31 كانون األول عام 2013، ومل يكن هناك سوى عدد قليل من تلك 
النزاعات املسلحة ذات صبغة دولية أي نزاعات بي الدول؛ لذا فقد جتاهلنا هذه النزاعات، إذ إننا 
نركز على النزاعات الداخلية يف بلد ما، بغض النظر عّما إذا كانت هذه النزاعات تتلقى دعماً من 
خارج احلدود الوطنية أو ال. وبصدد جمموعة بيانات النزاعات املسلحة ACD مّيز الباحثون بي 
18-	Mike	McGovern’s	case	study	for	this	project.
19 - Astri Suhrke and Mats Berdal (eds), The Peace in Between: Post-War Violence and Peacebuilding 
(Abingdon,UK:	Routledge,	 2012);	Michael	 J.	Boyle,	Violence	 after	War:	Explaining	 Instability	 in	Post-
Conflict	States(Baltimore:	Johns	Hopkins	University	Press,	2014).
20	-	Lotta	Themnér	and	Peter	Wallensteen,	‘Armed	conflicts:	1946–2011’,	Journal	of	Peace	Research,	49:4	
(2012),	pp.	565–75;	Nils	Petter	Gleditsch,	Peter	Wallensteen,	Mikael	Eriksson,	Margareta	Sollenberg,	and	
Hävard	Strand,	‘Armed	conflict,	1946–2001:	a	new	dataset’,	Journal	of	Peace	Research,	39:5	(2002),	pp.	
615–37.
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بوفاة  تتسبب  اليت  أو احلروب هي  الرئيسة  املسلحة  والنزاعات  النزاعات “الرئيسة”و”الثانوية”، 
ما ال يقل عن 1000 حالة وفاة بالسنة، ويتم حساب القتلى العسكريي وكذلك احلال املدنيي 
على أهنم  “ذوو صلة باملعركة”. أما اجلزء اآلخر من التعريف فهو أن هناك معارضة منظمة وفاعلة 
وعنيفة ضد احلكومة؛ وهذا بدوره ميّيز هذا النوع من العنف عن اإلبادة اجلماعية واملذابح والعنف 
الطائفي، أما النزاعات املسلحة الثانوية فتعرف على النحو املذكور آنفاً، ولكنها ختلف عدد من 
الضحايا يرتاوح من 25 إىل999 حالة وفاة ذات صلة باملعارك سنوياً، وقد عرفنا النزاعات املسلحة 

الرئيسة وكذلك الثانوية بوصفها نزاعات مسلحة. 
   توفر جمموعة بيانات النزاعات املسلحة ACD املعلومات من النزاع املسلح، ومن األمثلة 
على ذلك التمرد الذي شنته القوات املسلحة الثورية الكولومبية FARC ضد احلكومة الكولومبية، 
إذ استمر النزاع ملدة طويلة، وقد عّدت جمموعة بيانات النزاعات املسلحة النزاع الذي خاضته حلقًة 
واحدة من النزاع )منذ العام 1964 إىل 2013 أي استمر إىل هناية مدة الرتميز(؛ وذلك ألن عدد 
القتلى جتاوز عتبة ضحايا النزاع املسلح لكل عام، فيما عّدت التمرد الذي شنه حزب حترير شعب 
اهلوتو ضد حكومة بوروندي، على نزاع واحد من أربع نزاعات متميزة )1965 و1991حىت العام 
1992 ومن عام 1994 حىت عام 2006 ويف العام 2008(؛ ألن املدد الفاصلة بي األعوام 
املذكورة إما مل تشهد سقوط ضحايا جراء النزاع، وإما أهنا خلفت عدداً قلياًل من الضحايا. فيما 
شهدت بلدان أخرى عدداً من النزاعات املسلحة املتميزة حبلقة واحدة أو أكثر. فعلى سبيل املثال 
نيجرييا )بيافرا من العام 1967 حىت العام 1970، دلتا النيجر 2004، وبوكو حرام 2009 ومن 
العام 2011 وما زال مستمراً(، وشهدت بلدان أخرى مثل بورما )ميامنار( عدداً من النزاعات يف 
الوقت نفسه )مترد من قبل كارين وكاريين وشان وكوكانغ وكاتشي(. وبوصفنا وحدة رصد )مراقبة( 
قمنا بالرتكيز على حلقة النزاع واحللقة ما بعد النزاع )السالم( اليت تبدأ حينما تنتهي حلقة النزاع، 
وهذا بغض النظر عّما إذا كان هذا الصراع نفسه سيستأنف يف وقت الحق من الزمن أم ال، فنحن 

مهتمون مبدة السالم اليت تأيت يف أعقاب كل نزاع. 
 سيختلف بعض احملللي مع رأي مؤلفي جمموعة بيانات النزاعات املسلحة ACD، فعلى الرغم 
من أن العنف الذي وقع يف تيمور الشرقية عام 2006 -وهو أحد دراسات احلالة اليت أجريناها- قد 
بيانات  أن جمموعة  إال  ديارهم،  الفرار من  وأجرب 150.000 شخص على  أودى حبياة 38 شخصاً 
النزاعات املسلحة ACD مل تسجله بوصفه نزاعاً، رمبا ألنه مل يستوف الشرط الذي مفاده أن “املعارضة 
جيب أن تكون مجاعة معارضة منظمة رسيًا”، ومع ذلك فإن األزمة تعد -وعلى نطاق واسع- دلياًل على 
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فشل السالم بالصمود21، وباملثل أيضاً فإن عمليات التطهري اليت جرت يف بوروندي عام  1972-وهي 
إحدى دراسات احلالة اليت أجريناها- مل يتم تعريفها بوصفها نزاعاً مسلحاً يف جمموعة بيانات النزاعات 
املسلحة ACD، إال أن العديد من احملللي يعدوهنا جزءاً مهماً من دوائر العنف22؛ وهنا يكمن أحد القيود 
املفروضة على التحليل اإلحصائي، ففي الوقت الذي يتيح فيه استخدام تعريفات موحدة للمصطلحات 
التفصيلية  املعرفة  البحث؛ ومن مث فإن  قيد  الفريدة للصراع  امليزات  أنه يعمل على حجب  املقارنة، إال 

بالنزاعات املسلحة، اليت يسمح هبا حتليل دراسة احلالة، تعدُّ عاماًل مكماًل مفيداً للتحليل اإلحصائي. 

جدول رقم 1. نتائج الصراعات املسلحة بني عامي 1990 و2013. 
%احلسابالنتيجة

3115اتفاق السالم 
4120وقف إطالق النار 
3015انتصار احلكومة 
94انتصار املتمردين 

8843نشاط منخفض أو معدوم
63اختفاء طرف من الوجود 

205100اإلمجايل 
Sources: UCDP Termination Dataset version 2.0-2015; Joakim Kreutz. ‘How and 
when armed conflicts end: Introducing the UCDP Conflict Termination dataset’. 

Journal of Peace Research. 47:2 )2010(. pp. 243–50. There are 210 conflict episodes that 
ended during 1990– 2013. although for five observations the termination is not coded.

والسؤال هو: إذا كانت هذه “التشوهات” تؤثر أم ال، وإذا كانت كذلك فإىل أي مدى 
يكون تأثريها على النتائج املتمخضة عن التحليل اإلحصائي. 

ويف تعريفنا، فإن هناية النزاع املسلح هو بداية مرحلة ما بعد النزاع املسلح أو موجة السالم، 
وإن تعريف هناية النزاع املسلح هو أمر يثري إشكالية كبرية. ففي الوقت الذي تنتهي فيه النزاعات 
املسلحة إىل التسويات أو االنتصارات عسكرية، فإن العديد من النزاعات ما تزال مستمرة على 
21	-	Kate	Roll’s	case	study	for	this	project.
22	-	Janvier	Nukurunziza’s	case	study	for	this	project.
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مستوى أدىن من 25 حالة وفاة جراء املعارك سنوياً؛ ومن هنا فإن جمموعة بيانات النزاعات املسلحة 
ACD ال تسجل النزاعات إذا كان عدد الضحايا جراء املعارك أقل من 25 قتياًل؛ وعليه فإن النزاع 
املسلح يتوقف يف السنة اليت يالحظ فيها عدد الضحايا أقل من 25 قتياًل جراء املعارك. وصنف 
يوكيم كريوتز23 إهناء النزاع املسلح، ومّيز بي النصر العسكري واتفاقيات السالم، ووقف إطالق 
النار »والنتائج األخرى«. فالنصر يتحقق حينما ينهزم أحد جانيب الصراع أو يتم القضاء عليه أو 
يستسلم. فيما يعرف اتفاق السالم على أنه اتفاق بي اجلهات الفاعلة الرئيسة املعنية حبل النزاع 
وميكن قبوله يف أثناء استمرار النشاط املسلح. ومت ترميز النزاعات على أهنا قد انتهت مبوجب اتفاق 
السالم إذا ما تبعه توقف النشاطات العسكرية؛ وعلى النقيض من ذلك فإن وقف إطالق النار هو 

اتفاق ينهي العمليات العسكرية، لكنه ال ينطوي على حل النزاع.
هناك عدٌد كبرٌي من النزاعات املسلحة ال تنتهي ال بالنصر وال بالتسوية، لكنها تستمر بوترية 
ال تفضي إىل 25 حالة وفاة جراء املعارك؛ وهذه الفئة تشكل 43% من مجيع حاالت الرصد لتلك 
النزاعات ويطلق عليها “نشاط منخفض أو معدوم”. أما الفئة املتبقية فتتضمن حاالت ال تستويف 
فيها املعايري األخرى، على سبيل املثال حينما خيتفي أحد أطراف الصراع أو يهزم يف صراع آخر يف 
الوقت نفسه. وفيما يتعلق حبلقات الصراع ال� 205 اليت انتهت بعد عام 1989، يعرض اجلدول 

رقم 1 التكرار للنتائج املختلفة. 
نظرة أوىل على صمود السالم    

احلرب  بعد  ما  حقبة  على  سنركز   ACD املسلحة  النزاعات  بيانات  جمموعة  باستخدام 
الباردة. وهكذا سنأخذ باحلسبان حلقات النزاع املسلح اليت انتهت يف العام 1990 أو بعده، وأن 
السنة األخرية اليت ميكن مالحظتها )رصدها( هي 2013؛ وهذا يوفر لنا 210 موجات سالم كما 
نوقش آنفاً. ومن بي موجات السالم تلك هناك 62 موجة سالم منفردة أي إن السالم بدأ مث 
إما أنه يستمر حىت هناية املدة وإما ينتهي بسبب استمرار الصراع حىت العام 2013. أما موجات 
ينتهي، ومت مالحظة  ال� 148 األخرى فهي تنطوي على موجات يتكرر فيها الصراع مث  السالم 

)رصد( موجة سالم أخرى واحدة على األقل. 

23-	Kreutz,	 ‘How	 and	when	 armed	 conflicts	 end’;	 Joakim	Kreutz,	UCDP	Conflict	Termination	Dataset	
Codebook,	v.2-2015,	19	February	2016.
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اجلدول رقم 2: عدد بقاء موجات السالم )دالة البقاء لكابالن-مري(
دالة البقاءالفشلموجات السالمهناية السنة

12050100
2201199.5
31603382.8
41411674.4
51191566.3
61021060.5
799159.9
888855.0
983253.7

1077153.0
1171450.2
1268050.2
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وقبل أن ننتقل إىل حتليل االحندار نود أن ندرس األمناط التجريبية لبيانات موجات السالم 
توفري هذه  وقد مت  ذلك؟  اهنارت ومىت حصل  اليت  السالم  ما عدد موجات  باآليت:  تتمثل  اليت 
الشكل رقم )1( واجلدول  البقاء لكابالن-مري كما هو موضح يف  تقديرات  قبل  املعلومات من 
رقم )2(، ويوضح الشكل رقم )1( موجات السالم اليت مت قياسها يف األيام. ويف البداية فإن كل 
مالحظاتنا ومع مرور الوقت جند أن بعض موجات السالم انتهت وبعضها اآلخر ما زال مستمراً. 
وبعد تعريف بيانات جمموعة بيانات النزاعات املسلحة ACD، مت تعريف النزاعات باحلد األدىن 
من سنة  أقصر  السالم  مدة  تكون  أن  وهو 25 ضحية وال ميكن  املعارك سنوياً  للضحايا جراء 
البياين لكابالن-مري، ومن هناية السنة األوىل  واحدة، وهذا ميثل اجلزء األول املسطح من الرسم 
حىت 5.5 سنوات )2000 يوم سالم(، فإن تقديرات البقاء احندرت بنحٍو حاد مقارنة باحلقبة اليت 
بعدها؛ وهذا يفرتض أن موجات السالم أكثر عرضة لالهنيار ضمن السنوات اخلمس األوىل مقارنة 
بالسنوات اخلمس اآلتية. ويقدم اجلدول رقم 2 املعلومات نفسها. فبعد سنتي استمرت نسبة 99.5 
باملئة من كل موجات السالم، أي إن 1% حاالت السالم قد فشلت )تكررت احلرب(، وبعد 
ثالث سنوات فإن 83% من موجات السالم قد استمرت، وبعد 12 عاماً مل يبق سوى نصف من 

موجات السالم اليت استمرت )%50(. 
ويظهر الشكل رقم )2( رسوم دالة البقاء النامجة عن نتائج النزاع املسلح السابق، وحنن منيز 
بي التسوية )اتفاقات السالم ووقف إطالق النار جمتمعة( والنصر )احلكومة أو انتصار املتمردين( 
وغريها )النشاط املنخفض أو خيفي أحد أطراف الصراع عن الوجود(، ومتثل اخلطوط العليا استمرار 
السالم ملدة أطول، أي إهنا تنطوي على خطر أقل من الفشل )اندالع النزاع مرة أخرى(. وعلى وفق 
الشكل رقم )2( فإن االنتصارات ترتبط مبوجات سالم طويلة يتبعها تسويات، فيما من املرجح أن 
تنهار موجات السالم بعد نشاط منخفض، ويفرتض توظيف االختبار الرسي بأن دااّلت )دواّل( 

البقاء جوهرياً بعضها عن بعضها اآلخر. 
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ويف الشكل رقم 3 رسنا موجات السالم النامجة عن عمليات حفظ السالم التابعة لألمم 
 UNPKOs ومن دوهنا؛ إن عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKOs املتحدة
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 .DPKO هي عمليات حفظ السالم اليت تقودها إدارة عمليات حفظ السالم التابع لألمم املتحدة
)ينظر امللحق، اجلدول رقم 1 لالطالع على قائمة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة اليت 
أخذت باحلسبان ألغراض هذا التحليل(. وعرفنا إدارة عمليات حفظ السالم التابع لألمم املتحدة 
بوصفها متغرياً ومهياً بقيمة 1 بالنسبة للسنوات اليت توجد فيها إدارة عمليات حفظ السالم التابع 
لألمم املتحدة، وعلى الرغم من أن خط موجات السالم بوجود إدارة عمليات حفظ هو فوق خط 
موجات السالم اليت من دون تلك اإلدارة؛ األمر الذي يفرتض أن إدارة عمليات حفظ السالم 
التابع لألمم املتحدة ترتبط مبوجات سالم أطول، إال أن االختبار الرسي يشري إىل عدم وجود فرق 
مهم بي موجات السالم بوجود إدارة عمليات حفظ السالم التابع لألمم املتحدة، وتلك اليت من 
دوهنا، وهذا هو احلال أيضاً حينما نأخذ موجات السالم اليت استمرت ملدة أقصاها 4000 يوم 
 UNPKOs فقط، وسنعود يف أدناه إىل مناقشة دور قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة

ومسامهتها يف دميومة السالم. 
املنهج  

يف حتليلنا اإلحصائي نريد أن نتعرف على العوامل اليت تسهم يف حتقيق االستقرار يف مرحلة 
تعطي  اليت   )h(t دالة اخلطورة تقدير  لنا  يتيح  البقاء  تطبيق حتليل  إن  إذ  النزاع،  بعد  ما  السالم 
احتمااًل هو أن احلدث )هناية السالم( سيحصل بالنظر الستمرار السالم حىت وقت حمدد، وبنحٍو 

أكثر وضوحاً ميكننا كتابة دالة اخلطورة t( h( على النحو اآليت: 
)h(t = h0)t( exp )xjβ0(

عامل مشرتك جلميع  اخلطر  فهذا  للخطر،  األساس  إىل خط  لإلشارة   )h(t تستخدم  إذ 
موجات السالم ويرمز له ب� j. وان دالة ال� )exp( مضروبة خبط األساس للخطورة، أي إن النماذج 
توضح كيفية أن املتغريات التفسريية x تغري خط األساس للمخاطر، وإن دالة )exp( متنع اخلطورة 

ل� h(t( من أن تأخذ قيمة سلبية24.
وميكن حتديد دالة اخلطورة بطرق خمتلفة، وإذا ما كان لدينا توقع نظري بشأن شكل هذا 
الزمن- فيمكننا تعيي عوامل  التسوية على مر  أو  املثال االحنسار واالرتفاع  اخلطر -على سبيل 
لوصف دالة اخلطورة احملددة. أو بعبارة أخرى نستطيع إخضاع دالة اخلطورة للقياس، ومع ذلك يف 
24- For an overview of modelling choices, see Mario Cleves, Roberto G. Gutierrez, William Gould, and 
Yulia	V.	Marchenko,	An	Introduction	 to	Survival	Analysis	Using	Stata	(3rd	edn,	College	Station,	Texas:	
Stata Press, 2010), ch. 3.
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حالتنا ال توجد نظرية لتقودنا إىل خيار دالة اخلطورة؛ ونتيجة لذلك فإن استخدام أمنوذج كوكس 
للمخاطر النسبية -وهو أمنوذج ينتمي اىل فئة النماذج شبه املعلمية25- فإن الشكل التوزيعي اخلاص 
لألوقات الزمنية ترك من دون حتديد، ولكن االفرتاض الذي مت وضعه، هو أن املتغريات التفسريية 
حولت معدل اخلطورة على حنو متناسب26، فاستخدام أمنوذج املخاطر النسبية لكوكس هو أمر 

شائع يف دراسة مدة السالم، فقد إستخدمه كل من والرت وفوتنا على سبيل املثال 27. 
إن هدفنا الرئيس من وراء دراسة تثبيت السالم على أساس حتليلنا للبقاء هو أن نستخلص 
َذتنْ بعض اإلجراءات، فأنه من  االستدالالت السببية28، ونريد أن يشري حتليلنا إىل أنه إذا ما اختُِ
املرجح أن يستمر السالم، ومع ذلك علينا أن نكون حذرين بشأن كيفية تصميم حتليلنا اإلحصائي 
وتفسريه. فحينما يسبق احلدث A احلدث B فإنه من األسهل تربير االستنتاج بأن A قد يسبب 
B، ومقارنة بالوضع الذي حيصل فإن احلدثي A وB حيدثان يف وقت واحد ومن املمكن أن يكون 
احلدثA  قد تسبب باحلدث B أو العكس، أي إن احلدث B كان سبباً يف حصول A، أو أن 
حدث شيٌء غري معروف C حيرك كاًل من A وB؛ ولذلك فمن املهم النظر يف التزامن والتجانس، 
ويف حالتنا فإن خصائص النزاع -مثل القتال للسيطرة على األراضي والتجنيد اإلثين- حتدث قبل 
حصول السالم، وباملثل أيضاً، ونتيجة الصراع )النصر والتسوية وغريها( حتدث قبل حدث السالم. 
ومن مث فال بد تضمي هذه املتغريات بنحٍو مباشر يف أمنوذجنا وتفسريها، ومن ناحية أخرى فإن 
الدخل والسالم يتم قياسهما يف الوقت نفسه، الهنما حيدثان يف وقت واحد بنحٍو متزامن. فمن 
الوارد أن يستمر السالم إذا كانت الدخول أعلى، ولكن من املرجح أيضاً أن يكون الدخول أعلى 
كلما طال السالم، ومن مث فنحن هنا أمام مشكلة التجانس؛ ومن أجل حل مشكلة التجانس 
قمنا بتأخري إدراج الدخل أي أن جنعل الدخل يسبق احلدث؛ وحينها سيكون التربير النظري هو أن 

الدخل السابق واحلايل يرتبطان ارتباطاً وثيقاً. 
25-	 Janet	 M.	 Box-Steffensmeier	 and	 Bradford	 S.	 Jones,	 Event	 History	 Modeling:	A	 Guide	 for	 Social	
Scientists	(New	York:	Cambridge	University	Press,	2004),	ch.	4.

26- إن مدى مالءمة تطبيق أمنوذج كوكس للمخاطر النسبية يستند إىل فرضية التناسب وقد قمنا باختبار ما إذا كانت هذه 
الفرضية قائمة أم ال، وفضاًل عن ذلك فنحن حباجة دراسة موجات السالم املتعددة، وعينتنا حتتوي على موجات سالم متعددة، أي 
موجات السالم اليت انتهت بسبب تكرار النزاع، وبعدها ينتهي النزاع، ومن مث تسجل حلقة جديدة من السالم؛ ومن أجل حساب 

الرتابط احملتمل بي موجات السالم قمنا بتجميع األخطاء املعيارية بواسطة العامل الذي يعرف )معّرف( النزاع.    
27-	Walter,	‘Why	bad	governance	leads	to	repeat	civil	war’;	Fortna,	‘Does	peacekeeping	keep	peace?’.
28-	For	a	detailed	discussion	of	causal	inference,	see	Box-Steffensmeier	and	Jones,	Event	History	Modeling,	
ch.	7.
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ويثري إدراج قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKOs يف أمنوذجنا عدداً من 
الوقت  ففي  متزامنان،  نفسه مها  والسالم  السالم  قوات حفظ  أن  ونالحظ  احملتملة،  املشكالت 
الذي قد يكون لقوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKOs تأثري على مدة السالم، 
فمن املتصور أيضاً أن مدة السالم )املتوقعة( هلا أثر على قرار نشر قوات UNPKOs وعلى مدة 
التابعة  السالم  قوات حفظ  أرسلت  ما  فإذا  االختيار،  مشكة  هي  األوىل  فالقضية  أيضاً،  البعثة 
لألمم املتحدة أساساً إىل حاالت سالم أسهل )أصعب( فإن ذلك سيؤثر على نتائجنا29؛ ومن 
شأن املعامل اإلجيايب )السليب( أن يبالغ يف تقدير )يقلل من شأن( تأثري عمليات حفظ السالم، 
ات يف متغرّي UNPKOs تتأثر مبدة السلم. ويف  فضاًل عن ذلك فإن العملية اليت تؤثر فيها التغريُّ
ظل هذه الظروف، فإن التفسريات املعتادة للمتغريات التفسريية ال تصمد يف حتليل البقاء، ويتمثل 
أحد احللول يف استبعاد هذه املتغريات اإلشكالية. ومع ذلك فإن إستبعاد املتغريات التفسريية ذات 
الصلة باجلوانب النظرية يفضي إىل سوء حتديد األمنوذج أي احتمال وجود مشكالت أكرب. ومن 
منظور استشاري يف جمال السياسة العامة جند أنه يف حال ال نستخدم سوى املتغريات التفسريية اليت 
تكون خارجية متاماً، فلن نتمكن من حتليل عدد من القضايا السياسية املهمة، ويتمثل أحد احللول 
اإلحصائية ملشكلة قضايا التجانس والتزامن، هو استخدام متغريات مساعدة، إالّ أن هذا اخليار 
غري متاح ألمنوذج اخلطورة؛ وبالنسبة لدراستنا فنحن ندرس هذه املشكالت اإلحصائية ونأخذها 

باحلسبان. 
النتائج

نُنا من اختبار تأثري عدد من املتغريات  سنعمل يف هذا القسم على وضع أمنوذج أساس ميُكِّ
املهمة على دميومة السالم. وهذه املتغريات الرئيسة هي: نتائج النزاع، وخصائص النزاع املسلح، 
أمنوذجاً  قدمنا  انطالق  وكنقطة   .UNPKOs املتحدة لألمم  التابعة  السالم  قوات حفظ  ونشر 
إذا كان  النزاع- وما  نتيجة  السالم فقط -وهي  قبل بدء موجة  اليت وقعت  يستخدم اخلصائص 
النزاع على األراضي اليت هي حتت سيطرة احلكومية، ومدة النزاع وضراوته )العدد اإلمجايل للقتلى 
يف املعارك(؛ وهذا له ميزتان: األوىل: أهنا تتيح لنا تضمي مجيع املالحظات. واألخرى أن هذه 
املتغريات حتصل يف وقت سابق على موجات السالم وحنن ال نقلق بشأن قضايا التجانس والتزامن، 
وبداًل من اإلفصاح عن املعامالت، قمنا حنن بتبيان عن نسب اخلطورة. وتشري نسبة اخلطورة األكرب 
29-	In	her	study	of	the	initial	post-Cold	War	period	(1989–99),	Fortna	finds	that	UNPKOs	are	not	deployed	to	
the	easiest	cases	(that	is,	where	conflicts	have	ended	in	a	decisive	outcome).	See	Fortna,	‘Does	peacekeeping	
keep	peace?’.
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من 1 إىل أن هذا املتغري يزيد من خطورة )أو خطر( إهناء السالم، وميكن تفسري نسبة اخلطورة 
بشكل واضح وهي: أن نسبة 1.5 تشري إىل أن تغيري وحدة واحدة من املتغري التفسريي يزيد من 
خطر اهنيار السالم بنسبة 50% )0.5-= 5. 1-1( أما نسبة اخلطورة اليت هي أقل من 1 فتشري 
إىل اخنفاض نسبة اخلطورة وهو ما جيعل السالم أكثر دميومة. وتشري نسبة اخلطورة البالغة 0.4 إىل 

حدوث إخنفاض بنسبة 60% حينما يتغري املتغري التفسريي بوحدة واحدة )1–0.4 = 0.6(. 
يف أمنوذجنا )اجلدول رقم 3 العمود 1( قمنا بتضمي متغريات ومهية لنتائج النزاع، ويشمل 
تصنيفنا “التسوية” اتفاقيات السالم وكذلك وقف إطالق النار، وتشمل فئة “أخرى” حاالت 
بيانات  جمموعة  معايري  تستويف  ال  اليت  احلاالت  على  فضاًل  النشاط  من  معدومة  أو  منخفضة 
النزاعات املسلحة ACD، كاختفاء أحد أطراف النزاع عن الوجود على سبيل املثال: “النصر” 
هو الفئة احملذوفة، وتؤشر نسبة اخلطورة إىل أن خطورة اهنيار موجة السالم حتدث إذا كانت النتيجة 
“أخرى” هي أعلى بنسبة 308 يف حالة النصر. أما موجات السالم اليت تنتهي بالتسوية فتزيد 
اإلمجايل  بالعدد  )املقاسة  النزاع  وال ضراوته  تعد مدة  االنتصار، وال  احتمال  بنسبة 276 على 

للوفيات يف املعركة( ذات أمهية. 

جدول رقم )3(: مدة السالم خصائص النزاع السابق.
)1()2()3()4(

 النتيجة = أخرى 
)نشاط منخفض(

4.080***

)0.000(

4.138***

)0.000(

1.476**

)0.037(

1.470**

)0.039(

**2.764النتيجة = التسوية
)0.009(

*2.074 النتيجة = اتفاقية سالم
)0.076(

 النتيجة = وقف إطالق
النار

3.611***
)0.003(

 النتيجة = النصر
0.362***
)0.009(
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النتيجة = النصر 
**0.234احلكومي

النتيجة = انتصار 
املتمردين

)0.016(
0.851**
)0.743(

 مدة النزاع
0.999

)0.705(

0.999

)0.634(
0.999

)0.705(
0.999

)0.807(

 قتلى النزاع املسلح
1.000

)0.813(

1.000

)0.638(

1.000

)0.813(

1.000

)0.870(

 حلقات السالم عدد
 املالحظات

205

1925

205

1925

205

1925

205

1925
94949494 عدد حاالت الفشل

 Notes: Hazard Ratios reported. p-values in parentheses. dependent 
variable peace duration *.significant at 10%; ** significant at 5%; *** 

significant at 1%.

نقوم حنن باختبار ما إذا كان خيارنا لوضع أمنوذج ملدة السالم باستخدام أمنوذج املخاطر 
اختيارنا  أن  املخاطر، ومن مث نستنتج  تناسبية  اختبار  أم ال من خالل  النسبية لكوكس مناسب 
لألمنوذج مناسب. فهذا االحندار األول يشري إىل أن إهناء النزاع هو أمر مهم الحتمالية السالم، 
وما تبقى من هذا اجلدول، فقد قمنا بالتحقق من هذه النتيجة بتفاصيل أكثر، ففي األمنوذج األول 
قمنا بتصنيف كل من اتفاقيات السالم، ووقف إطالق النار بوصفهما “تسوية” لكن يف العمود 
رقم 2 قمنا بالتحقق من اتفاقيات السالم ووقف إطالق النار بنحٍو منفصل، وتشري النتائج إىل أن 
كل من وقف إطالق النار واتفاقات السالم أكثر عرض لالهنيار من االنتصارات، وعلى الرغم من 
أن هذه اخلطورة هي أكرب بالنسبة لوقف إطالق النار، فمع ذلك حينما قمنا باختبار التكافؤ يف 
نسب خماطر اتفاقات السالم ووقف إطالق النار وجدنا أنه ال ميكننا أن نرفض هذه الفرضية عند 
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مستوى 10%30، مث قمنا بعدها بالتحقق من طبيعة النصر من خالل اآليت: أواًل قمنا بتغيري الفئة 
املرجعية من النصر إىل التسوية يف اجلدول رقم 3 العمود رقم 3، والنتائج كانت نفسها يف العمود 
رقم 1، مع ذلك فإن التغيري يف الفئة املرجعية يعين أننا جيب أن تفسري معامل املتغري الومهي للنصر 
كنسبة عكسية لنسبة اخلطورة حي التسوية )2.76/1 = 0.36(. ويف العمود رقم 4 قمنا بتضمي 
متغريات ومهية ألمور أخرى وهي انتصار احلكومة وانتصار املتمردين. وتشري النتائج إىل أنه وعلى 
الرغم من أن حلقات السالم هي أقل عرضة لالهنيار بعد انتصارات احلكومة، إالَّ أنه من غري املرجح 
أن تنهار مقارنة بانتصارات املتمردين، وأحد األسباب -كما يفرتض شون زيغلر- قد يكون أن 

حركات التمرد أكثر عرضة لالنشقاق31. 

اجلدول رقم )4(: إشتقاق األمنوذج األساس: دراسة النزاعات اإلقليمية واإلثنية والدخل.  
)1()2()3()4(

 النتيجة = أخرى
3.836***

)0.001(

1.659

)0.316(

3.374***

)0.004(

3.397***

)0.004(

النتيجة = تسوية 
2.631**

)0.014(

1.472

)0.395(

2.145**

)0.052(

2.256**

)0.040(

مدة النزاع
0.999

)0.734(

0.999

)0.587(

0.999

)0.731(

0.999

)0.624(

 قتلى النزاع املسلح
1.000

)0.786(

0.999

)0.567(

0.999

)0.575(

0.999

)0.799(

 النزاع اإلقليمي 
1.342

)0.169(
30-	χ2	=	2.84,	p	=	0.09.
31	-	Sean	M.	Zeigler,	‘Competitive	alliances	and	civil	war	recurrence’,	International	Studies	Quarterly,	60:1	
(2016),	pp.	24–37.	
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 النزاع اإلثين
1.306

)0.430(
 الدخل )نصيب الفرد

 من الناتج احمللي
اإلمجايل(

0.836*

)0.098(
205131178178حلقات السالم 
1925138516591659عدد املالحظات 

94477777عدد حاالت الفشل 
 Notes: Hazard Ratios reported. p-values in parentheses. dependent
 significant at 10%; ** significant at 5%; *** *.variable peace duration

.significant at 1%

ومع ذلك جيب أن هنتم بعدم وجود انتصارات للمتمردين سوى نسبة قليلة هي 4% وهو ما 
قد ميثل خطأ معيارياً كبرياً يف نسبة اخلطورة. وحينما قمنا باختبار ما إذا كانت نسبة اخلطورة هي 
نفسها بالنسبة النتصارات احلكومة أو املتمردين، فإننا ال نستطيع إال أن نرفض هذه الفرضية على 

مستوى%10 32.   
وحىت اآلن فإن نتائجنا تشري إىل أن شدة وطأة النزاع املسلح -اليت تقاس على أساس مدة 
النزاع- والوفيات النامجة عن القتال، هي ليست مهمة يف تفسري مدة السالم، وعلى النقيض من 
ذلك فيبدو أن إهناء النزاع املسلح هو أكثر أمهية يف حتديد ما إذا كان السالم سيدوم، فالسالم 
أقل عرضة لالهنيار بعد االنتصارات العسكرية مقارنة بالتسويات33، ولكن التسويات بدورها أكثر 
احتمااًل لتوفري سالم أطول أمداً من احلاالت اليت كان فيها نشاط النزاع منخفضاً ولكن ظل من 
دون حل، وحينما ندرس طبيعة االنتصار أو التسوية جند بعض األدلة تشري إىل أن االنتصارات 
احلكومية هي أكثر استقراراً مقارنة بانتصارات املتمردين طاملا تتبعها موجات سالم أطول مقارنة 
وقف إطالق النار؛ ومع ذلك فإن األدلة ضعيفة نسبياً، وحنن نواصل حتليلنا من دون التمييز يف 

فئيت »التسوية« و»النصر«.

32-	χ2	=	2.86,	p	=	0.09.
33-We	 also	 know	 this	 from	 Licklider’s	 work.	 See	 Roy	A.	 Licklider,	 ‘The	 consequences	 of	 negotiated	
settlement	in	civil	wars	1945–1993’,	American	Political	Science	Review,	89:3	(1995),	pp.	681–90.
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 ويف اجلدول رقم 4 حنن ندرس أمهية عدد من املتغريات التفسريية األخرى، وبدأنا بتضمي 
متغري ومهي للصراع اإلقليمي، وهو يأخذ قيمة )1( إذا كان هدف النزاع هو السيطرة اإلقليمية، 
بالنسبة  اخلطورة  نسبة  أن  بالذكر  واجلدير  احلكومية.  السيطرة  هو  اهلدف  إذا كان   )0( وقيمة 
للصراع اإلقليمي ليست كبرية، لكن مع ذلك ميثل تضمي هذا املتغري خروجاً على فرضية املخاطر 
من  البيانات  توفري  املسلح، ومت  اإلثين  للنزاع  متغري ومهي  بإضافة  قمنا  العمود 2  النسبية34. ويف 
ووشربنيغ وآخرون، وقمنا برتميز الصراع على أنه إثين إذا حتققت الشروط اآلتية: )1( حينما تقوم 
مجاعة بتقدمي مطالب بالنيابة عن مجاعة إثنية، )2( إذا كان التجنيد يتبع خطوط إثنية35؛ وهذا 
املتغرّي هو مشابه ملتغري الصراع اإلقليمي الومهي، ففي نسبة 73% من كل النزاعات املسلحة كان 
النزاع إثنياً وكان ينطوي على قتال على إقليم أو كان نزاعاً غري إثين ويتضمن قتااًل على السيطرة 
احلكومية. وفضاًل عن ذلك فإن إدخال صراعات إثنية يغري النتائج بنحٍو كبري؛ وهذا األمنوذج ال 
خيالف فرضية املخاطر النسبية فحسب، بل وليس له قيمية تفسريية أيضاً. وإن إدراج املتغري الومهي 
للحرب اإلثنية يقلل من حجم العينة، فبداًل من 205 من حلقات السالم )يقابلها 1925 حالة 
أجل  )يقابلها 1385 حالة رصد(؛ ومن  ننظر يف 135 حلقة سالم  أن  إال  يسعنا  رصد(، ال 
التحقيق يف تأثري حجم العينة قمنا بإعادة تقدير ألمنوذجنا األساسي يف اجلدول رقم  3 العمود 
رقم1 ووجدنا أن نتائجنا مل تعد قائمة على هذه العينة املصغرة، ويبدو أن تقليص حجم العينة يؤثر 

على النتائج بنحٍو ملحوظ. 
 ACD وحىت اآلن مل ننظر إالّ يف املعلومات اليت توفرها جمموعة بيانات النزاعات املسلحة
ومن ووشريبنيغ وآخرون، واألخري قام بتقليص عدد املالحظات إىل حد كبري، ويؤدي أي ربط مع 
جمموعة البيانات األخرى إىل فقدان املالحظات، ويف كثري من األحيان ال يتم مجع متغريات إضافية 
لبعض النزاعات؛ ألن تعريف النزاع خيتلف عرب جمموعات البيانات. وهناك سبب آخر وهو صعوبة 
مجع البيانات يف أثناء النزاع املسلح أو يف احلاالت املضطربة، لذا فإن هناك متغريات اقتصادية أقل 
مقارنة باملتغريات السياسية، وميكن لعلماء االجتماع أن حيددوا يف بلد ما أنه يف حالة نزاع مسلح 
-على سبيل املثال الصومال- ولكنهم غري قادرين على مجع البيانات عن حجم السكان والدخل 
والصحة، وغري ذلك؛ لذا فإن أحد األسئلة الرئيسة هو ما إذا كانت نتائجنا التجريبية ما تزال سليمة 

حينما يتم تقليص حجم العينة.
34-	χ2	=	12.47,	p	=	0.029.
35-	 Julian	 Wucherpfennig,	 Nils	 W.	 Metternich,	 Lars-Erik	 Cederman,	 and	 Kristian	 Skrede	 Gleditsch,	
‘Ethnicity,	the	state,	and	the	duration	of	civil	war’,	World	Politics,	64:1	(2012),	pp.	79–115.	
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الدخل  الفرد من  العمود رقم 3، قسنا نصيب  الدخل يف  تأثري  انتقلنا إىل دراسة  وحينما 
اللوغارمت الطبيعي هلذا  القوة الشرائية بالدوالر األمريكي ويقاس بفارق سنتي، وأخذنا  مبا يعادل 
املتغري. ومرة أخرى فإن إدخال الدخل يقلل من حجم العينة إىل 178حلقة سالم )أي ما يعادل 
العينة  األساسي على هذه  أمنوذجنا  تشغيل  البحث عن طريق  املزيد من  إن  1.659مالحظة(. 
السابقة  نتائجنا  أن  ومبا  رقم 4(،  )العمود  قائمة  تزال  ما  نتائجنا  أن  إىل  يشري  تقليصها  مت  اليت 
تعتمد على هذه العينة اليت مت تقليصها،  فقد قررنا تضمي نصيب الفرد من الدخل يف أمنوذجنا 
األساس. واجلدير بالذكر أن للدخل تأثرياً إجيابياً على مدة السالم، إذ إن اجملتمعات ذات الدخل 
الفردي املرتفع تتمتع بسالم أكثر دواماً، وإن نسبة اخلطورة هي أقل بكثري من 1، ويشري تقييم 
التأثري إىل أن التغريات الكبرية يف الدخل ترتبط باخنفاض كبري يف خطر تكرار الصراع، وإذا عمل 
البلد الذي فيه احلد األدىن للدخل هو )142 دوالراً( على زيادة معدل الدخل بنسبة ) 3.605 
دوالر(، فإن اخلطر ينخفض بنسبة 18.1%. وإذا ما زاد بلد ما دخله من املعدل إىل احلد األقصى 
بعد  ما  اقتصادات  ما تسجل  بنسبة 7.9%. وكثرياً  اخلطر سينخفض  فإن  للدخل )37.123( 
النزاع معدالت منو اقتصادي مرتفعة بسبب اخنفاض مدة األساس اليت يقاس فيها النمو، وحقيقة 
أن معدل نسبة النمو االقتصادي يف بوروندي -وهي أحد دراسة احلالة يف دراستنا- كان %4.1 
فقط للمدة من العام 2004 إىل العام 2013 )باملقارنة مع 7.4% يف موزمبيق بي عامي 1993، 
و2013، و9.8% يف راوندا من العام 1995 إىل العام 2013، و7.5% يف سرياليون بي عامي 
2002 و 2013(، قد يساعد على تفسري سبب ترنح البلد على شفري احلرب األهلية وقت كتابة 

هذه الدراسة36. 
وقد قمنا كذلك بالتحقيق يف عدد من املتغريات التفسريية األخرى، ومل تكن أي من النتائج 
قوية مبا فيه الكفاية لتربير إدراجها يف األمنوذج األساس، ويبدو أن التحويالت املالية ال تؤثر على 
مدة السالم. ورمبا يكون هناك تأثري حمدود للمعونة على تعزيز السالم، ولكن قد يفضل املاحنون 
التحيز يف  النتائج رمبا تعاين من  البلدان اليت تبدو أكثر استقراراً، لذا فإن  تقدمي املساعدات إىل 

التجانس. 
بالتحقيق يف تدابري عدم املساواة الرأسية واألفقية -عدم املساواة العمودية  وقد قمنا أيضاً 
تكون من عدم املساواة بي األفراد أو األسر، ويعرف عدم املساواة األفقي بأنه عدم املساواة بي 
اجلماعات؛ غري أن الدراسة يعوقها عدٌد من املالحظات املفقودة، وال يشري حتليلنا إىل أي تأثريات 
36-	Nkurunziza	case	study	for	this	project.
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من عدم املساواة األفقية، ورمبا يكون هلا تأثري مفيد صغري من تقليص التفاوت العمودي؛ إذ إنَّ 
إدراج مؤشر نظام احلكم كبديل للنظام السياسي هو أيضاً إشكالية نظراً إىل أن هذا املؤشر املركب 
مفيداً  تأثرياً  املسلح37. وحينما ندرج مؤشر نظام احلكم جند هناك  النزاع  يتضمن معلومات عن 
حمدوداً، إذ يقدم ولرت مزيداً من التحليل ملؤشرات احلوكمة، ويشري إىل أن سيادة القانون واملشاركة 
العامة من احملددات املهمة يف دميومة السلم38. وقمنا بالتحقيق يف ما إذا كانت موجات السالم يف 
البلدان اليت متنح االستقاللية لألقاليم تستمر ملدة أطول، ولكن على خالف كولري وآخرون مل جند 
أي دليل39، ومل نعثر أيضاً على أي دليل على أن االنتخابات هلا تأثري على خطر إهناء السالم، وقد 
أخذنا باحلسبان أيضاً أن املنافسة لالنتخابات واملرحلة ما بعد االنتخابات إالَّ أننا مل جند أي دليل 

على ان عملية السالم أكثر عرضة لالهنيار يف وقت االنتخابات. 
املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  عمليات  أثر  بدراسة  قمنا   )5( رقم  اجلدول  ويف 
UNPKOs، واألخرية هي عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة بقيادة إدارة عمليات حفظ 
السالم التابعة لألمم املتحدة )DPKO(، وميكن احلصول على بيانات حول أنواع عمليات حفظ 
السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKO من هوارد، وقمنا بتحديث هذه البيانات ألغراض هذه 
  UNPKOs الدراسة40 ، وتتوافر بيانات كمية على عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
املتحدة  األمم  موظفي  بشأن  بيانات  توفر  اليت   )IPI( الدويل  السالم  معهد  بيانات  قاعدة  من 
وضباط الشرطة واملراقبي والبلدان املسامهة41 فبدأنا ببساطة بإدخال متغري ومهي يشري إىل وجود 
عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKO )العمود رقم 1(، وتشري نسبة اخلطر إىل 
أن عمليات قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة عملت على تقليل خطر إهناء السالم، إالّ أن 
نسبة اخلطر ليست كبرية على املستويات التقليدية )p = 0.16(. وقد حققنا فيما إذا كان لعمليات 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة “تأثري مناعي” أي إننا أدرجنا قيمة ومهية تبلغ قيمة 1 يف حي 
أن العملية موجودة وجلميع السنوات الالحقة )العمود الثاين(. وال توجد أي فروقات ذات داللة 
إحصائية بي مدة موجات السالم مع/أو من دون عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، 
أي بعبارة أخرى: إن عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ال تقوم بدور “مناعي” ضد 
37-	Nkurunziza	case	study	for	this	project.
38-	Walter,	‘Why	bad	governance	leads	to	repeat	civil	war’.
39	-	Collier,	Hoeffler,	and	Söderbom,	‘Post-conflict	risks’.
40-	Lise	Morjé	Howard,	UN	Peacekeeping	in	Civil	Wars	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2008),	
updated by Kate Roll.
41- International Peace Institute (IPI), IPI Peacekeeping Database, available at: {www.
providingforpeacekeeping. org database}.
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تكرار الصراع؛ وعلى أساس هذين األمنوذجي قمنا بدراسة ما إذا كان لنوع عملية حفظ السالم 
التابعة لألمم املتحدة أمهية أم ال. ويف العمود رقم 3 أدرجنا متغرّياً ومهياً للبعثات اليت كانت هلا مهمة 
القيام بنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج )DDR( للقوات املسلحة، ووجدنا أن هذه البعثات 
تقلل وبدرجة كبرية من خطر اهنيار السالم. فهي تقلل من املخاطر بنسبة 69%. وحاولنا أيضاً 
تقدمي متغريات ومهية لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKOs اليت لديها قوات 
على األرض، أي باستثناء العمليات مع الشرطة و/أو املراقبي فقط. ووضعنا بعد ذلك متغرياً ومهياً 
لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة  لعمليات تنفيذ السالم وكذلك وضعنا متغرياً ومهياً 
اليت مل تقتصر على قاعدهتم، ومل يكن ألي من هذه املتغريات أي داللة إحصائية. مث انتقلنا إىل 
حتليل تأثري موظفي األمم املتحدة. ويف العمود 4 أدرجنا عدد موظفي األمم املتحدة، وهذا يشمل 
القوات والشرطة واملراقبي ويف العمود رقم 5 قمنا بالتحقيق يف تأثري القوات والشرطة واملراقبي بنحٍو 
منفصل؛ وتشري النتائج إىل أن املراقبي ليس لديهم أي تأثري على خطر اهنيار السالم على ما يبدو، 

فالقوات تزيد من اخلطر والشرطة تعمل على تقليله.  

اجلدول رقم )5(: مدة السالم وقوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة.
)1()2()3()4()5()6(

***3.372***3.328***3.388***3.438***3.354***3.406النتيجة= أخرى 
)0.004()0.005()0.004()0.004()0.004()0.004(

***2.2382.671**2.197**2.320**2.285**2.341التسوية 
)0.040()0.058()0.035()0.046()0.042()0.013(

0.9990.9990.9990.9990.9990.999مدة النزاع 

)0.708()0.735()0.738()0.728()0.693()0.692(
 قتلى النزاع
 جراء املعارك

0.9990.9990.9990.9990.9990.999

)0.611()0.694()0.572()0.566()0.562()0.581(

دخل الفرد من 
الناتج احمللي 

اإلمجايل 

0.834*0.834*0.806*0.831*0.811**0.819*
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 )0.105()0.102()0.061()0.094()0.064()0.082(

قوات حفظ 
السالم التابعة 
لألمم املتحدة 

)املتغري الومهي(  

0.583

)0.166(

 عمليات 
حفظ السالم 
التابعة لألمم 
املتحدة )متغري 

ومهي قبل 
وبعد(

0.744

)0.372(

عمليات حفظ 
السالم التابعة 

لألمم املتحدة  
وعمليات 

نزع السالح 
والتسريح 

وإعادة الدمج 
)متغري ومهي(

0.313**

)0.048(

موظفو األمم 
املتحدة 

0.999
)0.475(

***0.999الشرطة 
)0.004(

0.999املراقبي 
)0.303(

**1.000القوات 
)0.035(
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 التسويات*
 عمليات حفظ
 السالم التابعة
 لألمم املتحدة

0.209**

)0.017(
178178178178178178حلقات السالم 

 عدد
 املالحظات

165916591659165916591659

 عدد
 اإلخفاقات

777777777777

Notes: Hazard Ratios reported. p-values in parentheses. dependent 
variable peace duration.

 *significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

إن تقييم التغيري يف للخطورة من خالل مقارنة عدم وجود قوات مع متوسط عدد القوات 
)5.340( وجدنا أن نسبة اخلطورة هي 48%. وحينما تزداد قوات الشرطة من الصفر إىل متوسط 

)790( فإن نسبة اخلطورة تنخفض بنسبة %43.
السالم  لتسويات  التفاعل  شرط  بإدراج  قمنا   )5( رقم  اجلدول  من  األخري  العمود  ويف 
وعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، فوجدنا أن نسبة اخلطورة أقل من 1؛ األمر الذي 
يؤشر على أن نشر قوات عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يدعم تسويات السالم، 
وهذا األثر كبري؛ فبالنسبة لتسويات السالم اليت حتصل من دون عمليات حفظ السالم التابعة 
لألمم املتحدة يكون خطر إهناء السالم فيها أعلى بنسبة 167%، لكن بالنسبة لتسويات السالم 
املدعومة من قبل عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، فإن خطر إهناء السالم ينخفض 
بنحو 44%42. وعلى الرغم من أن هذه النتيجة مثرية لالهتمام، إال أهنا تعتمد على عدد قليل 
42- Cleves, Gutierrez, Gould, and Marchenko, An Introduction to Survival Analysis Using Stata, provide a 
guide	to	the	interpretation	of	interaction	terms	(see	pp.	186–9).	They	stress	that	the	inclusion	of	interaction	
terms does not necessitate the inclusion of the corresponding main effects. The shift of the baseline hazard 
is	calculated	in	the	following	way:	the	coefficient	estimates	are	simply	the	natural	logarithms	of	the	hazard	
ratios.	For	settlement	the	coefficient	is	ln(2.6714)	=	0.9826	and	for	the	interaction	term	UNPKO*settlement	
the	coefficient	is	ln(0.2091)	=	−1.5651.	The	hazard	ratio	for	observations	that	experienced	a	settlement	and	
a	UNPKO	is	thus	exp(0.9826	–	1.5651)	=	0.558.		.	
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نسبياً من املالحظات، إذ مل يكن هناك سوى 34 من أصل 205 حلقات السالم كانت تنطوي 
على وجود لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة اليت مت نشر 20 منها بعد التسويات43. 
داللة  أي  جند  مل  أننا  إال  معها،  حاولنا  اليت  األخرى  املتغريات  من  عدداً  هناك  وإن   
إحصائية هلا، ومشلت املتغريات االقتصادية النمو االقتصادي، واملعونة اإلمنائية، والتحويالت املالية. 
 )polity IV( ومشلت املؤشرات السياسية مؤشر نظام احلكم من بيانات مؤشر نظام احلكم الرابع
واالنتخابات. وهناك عدد من العوامل يف دراسة احلالة عدها كتاب دراستنا مهمة لدورها يف حفظ 
السالم اليت وجدنا من الصعب جداً قياسها أو نفتقر إىل البيانات الشاملة حوهلا، وهي تشمل: 
الظروف االسرتاتيجية )مثل اجلمود(، ومؤهالت القيادة الوطنية، والتعاون السياسي، والتماسك بي 
أطراف النزاع، وسلوك الفاعلي اإلقليميي، واستخدام آليات العدالة االنتقالية، والتسويات الشاملة 
)احلوكمة(. ومت فحص بعض هذه العوامل يف الدراسات املعنية بذلك، مبا يف ذلك عدد قليل من 
الدراسات اليت تستخدم حتليل البقاء44، وكان هناك عدد من املتغريات الشاملة النامجة عن دراسات 
احلالة اليت تقوض أو اليت هتدد بتقويض السالم والسيما الفساد، واحلكم السّيئ، واإلفالت من 
العقاب واملنافسة السياسية النخبوية واالفتقار إىل الشمولية، ونزاعات امللكية اليت مل حتل، والبطالة 

بي أوساط الشباب، وتتحمل هذه العوامل مزيداً من النظر املنهجي. 
 مناقشة 

يكون  قد  األمر  وهذا  السالم؛  مدة  شرح  الصعب  من  أن  املقالة  هذه  بداية  يف  الحظنا 
صحيحاً، » إذ إن كل سالم ناجح ينجح بطريقته اخلاصة«، ومع ذلك فمن االحندارات اليت لدينا 
أنشأنا عدداً من الضوابط التجريبية، ومن النتائج اإلحصائية القوية هي أن االنتصارات توفر مزيداً 
من السالم طويل األمد أكثر من التسويات وأن النزاعات اليت مل حتل -مقاسة »بفئة أخرى«- من 

43- In total there were 33 peace episodes that received UNPKOs at some stage: 20 after settlements, six after 
victories	and	seven	in	situations	of	‘other’.	
44-	On	rebel	group	competition/fragmentation	and	its	impact	on	peace	duration,	see	Zeigler,	‘Competitive	
alliances	 and	 civil	 war	 recurrence’	 and	 Rudl	 off	 and	 Findley,	 ‘The	 downstream	 effects	 of	 combatant	
fragmentation	on	civil	war	 recurrence’;	on	other	organisational	 characteristics	of	 rebel	groups,	 see	 John	
Ishiyama	and	Anna	Batta,	‘Rebel	organizations	and	conflict	management	in	post-conflict	societies	1990–
2009’,	Civil	Wars,	13:4	(2011),	pp.	437–57;	on	features	of	power-sharing	arrangements	and	their	impact	
on	peace	duration,	see	Remzi	Badran,	‘Intrastate	peace	agreements	and	the	durability	of	peace’,	Conflict	
Management	and	Peace	Science,	31:2	(2014),	pp.	193–217;	Martin,	‘Coming	together’;	and	Melani	Cammett	
and	Edmund	Malesky,	 ‘Power	sharing	 in	postconflict	 societies:	 Implications	 for	peace	and	governance’,	
Journal	of	Conflict	Resolution,	56:6	(2012),	pp.	982–1016;	on	inclusive	peace	settlements,	see	Call,	Why	
Peace Fails.
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املرجح أن تنهار. وهناك بعض األدلة على اتفاقات السالم تتمخض عن سالم أطول أمداً مقارنة 
بوقف إطالق النار، وإن السالم يف حاالت االنتصار احلكومي يستمر مدة أطول مما هو عليه احلال 

يف حاالت انتصار املتمردين. 
أو اإلثنية ختتلف عن  الصراعات اإلقليمية  السالم بعد  وال جند أي دليل على أن مدة   
النزاعات اليت تدور حول سيطرة احلكومة، أو أن شدة وطأة النزاع املسلح -مقاسة مبدة النزاع أو 
العرقية متيل إىل أن تستمر مدة أطول.  فالصراعات  السالم؛  تأثري على مدة  املعركة- هلا  وفيات 
ويقول ووشريبنيغ وآخرون إن السياسيات اإلقصائية العرقية جتعل من غري املرجح أن تقبل احلكومات 
التسويات، ومتيل اجلماعات املتمردة إىل أن يكون هلا تضامن اجتماعي أقوى، ومن مث تكون هلا 
القدرة على القتال مدة أطول45. ومع ذلك جند أن طول أمد النزاع ليس له تأثري كبري على مدة 
السالم، ومن ناحية أخرى فإن النسبة األصغر من النزاعات اإلثنية تنتهي بالتسويات -35% بالنسبة 
للصراعات اإلثنية بإزاء 43% بالنسبة لكل النزاعات- وتنخفض النسبة األعلى من النزاعات اإلثنية 
إىل ما دون عتبة جمموعة بيانات النزاعات املسلحة ACD -46% من النزاعات اإلثنية بإزاء %40 

جلميع النزاعات-46. 
وقد قمنا كذلك بدراسة مؤشرات عدم املساواة األفقية والعمودية، ومل جند أي دليل على أن 
تدابري عدم املساواة األفقية تؤثر على مدة السالم، ولكننا جند بعض األدلة على أن عدم املساواة 
األفقية  هلا تأثري سليب على مدة السالم؛ ومع ذلك فقد تقلص حجم العينة بنحٍو كبري من خالل 

إدراج أي مقياس لعدم املساواة وينبغي التعامل مع هذه النتائج حبذر.
 وفيما خيصُّ عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة فلم جند سوى القليل من األدلة 

على أن لوجود قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أثراً على استتباب السالم.
 ومع ذلك جند بعض االدلة على أن قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة مع وجود 
عنصر نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج DDR تعمل على تعزيز السالم، وجدنا كذلك أن 
أدلة على ان وجود قوات الشرطة يف املهمة )مهمة حفظ السالم( يسهم يف حتقيق السالم. وأخرياً 
جند أن لقوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أثراً إجيابياً على مدة السالم حينما ينتهي النزاع 
بتسوية؛ ونظراً لقلة عدد املالحظات فال ميكننا معرفة ما إذا كان هذا التأثري أقوى بعد إتفاقات 
45	-	Wucherpfennig	et	al.,	‘Ethnicity,	the	state,	and	the	duration	of	civil	war’.
46- Own calculations.
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السالم مقارنة بذلك بعد وقف إطالق النار. وميكن أن يكون أحد التفسريات احملتملة لتأثري قوات 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة على استقرار السالم بعد التسوية يعزى إىل أن األمم املتحدة 

كان هلا دور يف تسوية النزاع.
 ويف دراستنا هذه نقصر حتليلنا على حقبة ما بعد النزاع، ولكن معظم قوات حفظ السالم 
التابعة لألمم املتحدة مت نشرها قبل إنتهاء النزاع املسلح. ومن أصل 33 عملية من عمليات قوات 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة اليت أدرجناها يف حتليلنا اإلحصائي، وهناك 20 عملية بدأت 
قبل هناية النزاع املسلح على النحو الذي مت ترميزه يف جمموعة بيانات النزاع املسلح. ويف حبث قدمه 
هافارد وآخرون، درس فيه احتمالية حدوث حتوالت يف السالم، والنزاع الثانوي، والنزاع الرئيس47، 
وتشري نتائجهم إىل أن قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة هلا أثر يف االستقرار. ويبدو أن 
املسار الرئيس يتمثل يف احلد من العنف يف أثناء النزاع، فالنزاعات الثانوية اليت ال تتسع لتصل إىل 
عتبة النزاعات الرئيسة، ميكن من خالل وجود قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أن يصبح 
النزاعات الصغرية إىل السلم أكثر احتمااًل. ويؤشر ذلك إىل أن وجود قوات حفظ  االنتقال من 
السالم التابعة لألمم املتحدة قد يكون دورها أقل من »حفظ السالم« مقارنة ب� »التحضري للسالم«، 
وهو التأثري الذي ال يسعنا دراسته يف حتليلنا للبقاء. بيد أن السلفادور -وهي أحدى دراسات احلالة 
اليت اعتمدناها- تقدم بعض األدلة اليت تدعم هذه املالحظة؛ ففي هذه الدولة مل تتكرر احلرب 

األهلية، ومت نشر مراقيب األمم املتحدة لدعم اتفاق حقوق اإلنسان قبل وقف إطالق النار48.

اجلدول رقم 6: قوات حفظ السالم وتسويات السالم )دراسات حالة( 

بدء عملية قوات حفظ السالم البلد 
بدء النزاعالتسوية السلمية التابعة لألمم املتحدة 

بوروندي 

حزيران 2004: مت نشر قوات 
حفظ السالم يف بوروندي 

ONUB )سابقاً قوات جنوب 
أفريقيا منذ أيلول2001(

آب عام 2000: إتفاق أروشا 
ويف تشرين الثاين عام 2003 مت 

FDD توقيع اتفاق من قبل
تشرين الثاين 2003 

47-	Håvard	Hegre,	Lisa	Hultman,	and	Håvard	Mokleiv	Nygård,	‘Evaluating	the	Conflict-Reducing	Effect	of	
UN	Peacekeeping	Operations’,	mimeo	(2014),	available	at:	{https://www.dropbox.com/s/m1k612fg8vg1syc/	
PKO_prediction_2013.pdf}.
48-	Call	case	study	for	this	project.
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تيمور 
الشرقية 

شباط عام 2000: مت نشر قوات 
 UNTAET حفظ السالم
IN- 1999  سسابقاً: يف أيلول
TERFET وهي قوات غري 

تابعة لألمم املتحدة(

آيار 1999: االتفاق بي 
أيلول 1999إندونيسيا والربتغال 

متوز 1991: مت نشر قوات حفظ السلفادور
ONUSAL السالم

متوز 1990: اتفاق حقوق 
اإلنسان، ويف كانون الثاين 
1992 االتفاق النهائي. 

كانون األول 1992 

ليبرييا 
)احلرب 
األهلية 
الثانية( 

تشرين األول 2003: مت نشر 
 UNMIL قوات حفظ السالم
)سابقاً ECOMIL(، وهي 
قوات غري تابعة لألمم املتحدة. 

متوز 2003آب عام 2003: اتفاق أكرا.

UN- : 1999سرياليون   ششرين األول
AMSIL

كانون األول 1990: اتفاق 
كانون الثاين 2002 لوم للسالم 

احلالة  دراسات  التمعن يف  املفيد  فمن  مغزى،  ذات  اإلحصائية  النتيجة  هذه  وبغية جعل 
اليت تفسر السبب الذي جيعل من وجود قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أن تعمل على 
استمرار السالم مدة أطول، وكانت هناك مخس من احلاالت الست اليت مت حبثها يف هذه الدراسة 
للبلدان اليت استضافت قوات حفظ السالم تتفاوت من حيث احلجم واملدة والوالية )ينظر اجلدول 
رقم 6(، وكانت احلالة املتبقة يف النيبال حيث كانت توجد بعثة سياسية خاصة مل تقودها إدارة 
عمليات حفظ السالم ومت نشر مجيع العمليات دعماً التفاق السالم. ويف حالة السلفادور فقد 
اضطلعت بعثة األمم املتحدة )ONUSAL( فيها بدور حموري يف إبقاء تنفيذ اتفاق السالم لعام 
1992 على املسار الصحيح، والسيما فيما يتعلق بعمليات التسريح ونزع السالح والتأكد من 
حالة حقوق اإلنسان. أما يف حالة بوروندي فقد مت نشر قوات حفظ السالم يف العام 2003 
بعد إبرام اتفاق أروشا. ومن دون وجود القوات األجنبية )قوات االحتاد األفريقي AMID( ومن 
مث قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة )ONUB( حلماية السياسيي البورنديي الذي عادوا 
من املنفى، وكان من املشكوك فيه أن تشهد بوروندي االنتقال السياسي الذي أهنى 40 عاماً من 
حكم أقلية من النخب -على الرغم من أنه يف أثناء كتابة هذه الدراسة قد تعرض السالم إىل اخلطر 
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مرة أخرى- ويف ليبرييا، فقد وفرت بعثة األمم املتحدة )UNIMIL( ضمانات أمنية حاسة ضمنت 
احلياة  بفاعلية يف  للمشاركة  لعام 2003  أكرا  اتفاق  بعد  الذي حيتاجه  األمان  املدين  للمجتمع 
 )INTERFET( السياسية. ويف تيمور الشرقية، ساعدت القوة الدولية اليت تقودها األمم املتحدة
على استقرار اإلقليم يف أعقاب أعمال العنف اليت شنتها املليشيات  املدعومة من إندونيسيا. وكانت 
بالنسبة  التابعة لألمم املتحدة UNPKOs يف وقت الحق عاماًل مهماً  عمليات حفظ السالم 
ملتابعة ارتكاب اجلرائم حفظ النظام خالل املدة االنتقالية يف غياب الشرطة الوطنية واجليش؛ بيد أنه 
يف هذه احلاالت وغريها -اليت ساعدت فيه قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف استعادة 
األمن واحلفاظ عليه- هي بالتأكيد ليست العامل الوحيد املهم، وليس من الواضح كذلك ما إذا 
)بوروندي عام 2016 مثال  كان السالم الذي أنشئ يف هذه احلالت هو سالم مستدام ذاتياً 

على ذلك(. 
االستنتاجات

يشري حتليلنا للبقاء حبقبة ما بعد انتهاء النزاع إىل أنه من الصعب حتديد حمددات استقرار   
السالم. وهناك عدٌد من املتغريات اخلاصة بالنزاع ليس ذات داللة إحصائية، فعلى سبيل املثال، أن 
مقاييس شدة وطأة النزاع )مدة النزاع املسلح وعدد وفيات املعركة(، فالنزاعات حتدث للسيطرة على 
احلكومة أو على إقليم، ولكن إذا كان هذا القتال للسيطرة على اإلقليم أو للسيطرة على احلكومة 
ال يبدو أنه يؤثر على مدة السالم. ومع ذلك هناك بعض املؤشرات على أن نوع إهناء النزاع هو 
مؤشر على استقرار السالم، فاالنتصارات العسكرية -والسيما من جانب احلكومة- جتعل السالم 
يستمر مدة أطول، ويبدو أن الدخل يعمل على استقرار السالم، أما املتغريات االقتصادية األخرى، 
مثل النمو واملعونة والتحويالت املالية فلم تكن ذات داللة إحصائية، وتشري دراستنا إىل املساواة 

العمودي واألفقي أيضاً إىل أن املتغريات ليست ذات داللة إحصائية.
 ودرسنا أيضاً تأثري عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، وهناك بعض األعمال السابقة 
 Fortna. ‘Does peacekeeping( القوات تعمل على استقرار السالم اليت تشري إىل أن هذه 
دليل من  لكننا مل جند أي   ،)‘keep peace?’ and Collier et al.. ‘Post-conflict risks
هذا القبيل؛ وقد يرجع ذلك إىل اختالف تعاريف النزاع )فقد استخدمنا بيانات جمموعة بيانات 
النزاعات املسلحة ACD( أو العدد األكرب من املالحظات، وجدنا بعض األدلة على أن التسويات 
أصبحت أكثر رسوخاً من خالل قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة؛ ومع ذلك علينا أن 
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نضع يف احلسبان أن حجم العينة صغري نسبياً، وأن النتائج تراعي التغريات الصغرية يف حجم العينة، 
وهذا أمر غري شائع حي استخدام البيانات للبلدان املختلفة.

 ملاذا ميكن أن تكون عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKOs مهمة فيما 
يتصل بالتسوية السياسية؟ 

إن من أحد هذه األسباب هو أنه ميكن لبعثة قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة 
ان تروج مللف البلد املتضرر من النزاع؛ األمر الذي يولد اهتماماً إقليمياً ودولياً أكرب ودعم السالم 
هناك. ويتوقف الكثري أيضاً على الدور الدقيق الذي تؤديه بعثة قوات حفظ السالم التابعة لألمم 
املتحدة الذي خيتلف من حالة إىل أخرى. وميكن أن تؤدي القوات التابعة لألمم املتحدة دوراً مهماً 
يف التحقق من األسلحة واالتفاقيات األخرى، ويف هتيئة الظروف اليت تفضي إىل إجراء االنتخابات، 
ويف هتيئة بيئة آمنة ملشاركة اجملتمع املدين، من بي مسامهات إجيابية أخرى، ومن أجل معرفة املزيد 
عن العالقة بي عمليات حفظ السالم ودورها يف حتقيق االستقرار يف حاالت التسوية ملرحلة ما 
بعد النزاع، فمن املفيد االطالع على دراسات احلالة للبلدان. وقد تضمنت مخساً من أصل ست 
حاالت موضوع نشر قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKO بعد التسوية، ويف كل 
حالة من احلاالت ميكن حتديد مسامهات خاصة أسهمت فيها عمليات حفظ السالم يف حتقيق 
االستقرار للسالم. ومبا أنه ال توجد سوى عشرين حلقة من حلقات السالم اليت مت فيها نشر قوات 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة بعد التسوية؛ فعليه سيكون من املمكن إجراء متحيص أكثر 
تركيزاً جلميع هذه احلاالت لتحديد طبيعة وجود أي روابط سببية؛ وقد ترك هذا البحث للمستقبل. 

ملحق : اجلدول رقم )1(. عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة 

UNIFIL قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان
حىت الوقت 1978 / 03)اليونيفيل( 

احلاضر

ONUCA فريق مراقيب األمم املتحدة يف أمريكا
1992 / 198901 / 11الوسطى

UNAVEM II1995 / 199102 / 06بعثة األمم املتحدة الثانية للتحقق يف أنغوال
ONUSAL1995 / 199104 / 07بعثة مراقيب األمم املتحدة يف السلفادور

UNPROFOR1995 / 199203 / 02قوة األمم املتحدة للحماية
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UNUMOZ1994 / 199212 / 12عملية األمم املتحدة يف موزمبيق
UNOMIG2009 / 199306 / 08بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا
UNOMIL1997/ 199309 / 09بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليبرييا
UNMIH1996 / 199306 / 09بعثة األمم املتحدة يف هايييت

UNAMIR بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل
1996 / 199303 / 10رواندا

UNMOT2000 / 199405 / 12بعثة مراقيب األمم املتحدة يف طاجاكستان
UNAVEM III1997 / 199506 / 02بعثة األمم املتحدة الثالثة للتحقق يف أنغوال

UNCRO عملية األمم املتحدة الستعادة الثقة يف
1996 / 199501 / 05كرواتيا

UNMIBH2002 / 199512 / 12بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك

UNTAES إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف سالفونيا
1998 / 199601 / 01الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية

UNMOP إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف سالفونيا 
2002 / 199612 / 01الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية

UNSMIH1997 / 199607 / 07بعثة األمم املتحدة للدعم يف هايييت
MINUGUA1997/ 199705 / 01بعثة األمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال

MONUA 1999 / 199702/ 06بعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال
UNTMIH1997/ 199712 / 08بعثة األمم املتحدة االنتقالية يف هايييت

MIPONUH2000 / 199703 / 12بعثة األمم املتحدة للشرطة املدنية يف هايييت
UNCPSG 1998 / 199810 / 01فريق األمم املتحدة لدعم الشرطة املدنية

UNOMSIL1999 / 199810/ 07بعثة مراقيب األمم املتحدة يف سرياليون

UNMIK بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف
حىت الوقت 1999 / 06كوسوفو

احلاضر
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UNTAET إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور
2002 / 1999/1005الشرقية

UNAMSIL2005 / 10/199912بعثة األمم املتحدة يف سرياليون

UNOCIحىت الوقت 2004 / 04عملية األمم املتحدة يف ساحل العاج
احلاضر

ONUB2006 / 200412 / 06عملية األمم املتحدة يف بوروندي

MINUSTAH بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف
حىت الوقت 2004 / 06هايييت

احلاضر

MINUSMA بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
حىت الوقت 2013 / 04لتحقيق االستقرار يف مايل

احلاضر
UNMISET2005 / 200205 / 05 بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية

UNMILحىت الوقت 2003 / 10بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا
احلاضر

UNMIT2012 / 200612 / 08بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور

UNISFAحىت الوقت 06 / 2011قوات األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي
احلاضر 

 Notes: ‘Present’ marks the end of the period of observation. which
ended on 31 December 2013. We only list United Nations Peace-

 keeping Operations for post-conflict periods that we could include
 .in our analysis presented in Table 5

املصدر: اجمللة األوروبية لألمن الدويل، العدد )2(، اجلزء )2(، ص: 133-152، 22 آذار 
.2017
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2017-10-31
خالصة 

إنَّ معظم احلروب األهلية املعاصرة ما هي اليوم إال تكرار حلروب أهلية سابقة، وعلى خالف  
النظريات الكالسيكية املتصلة املظامل والفرص، فإن هذه الدراسة تقدم نظرية تكرار احلرب األهلية 
اليت تسلط الضوء على الدور احلاسم الذي تؤديه املؤسسات السياسية والقانونية يف تقييد النخب 
يف دول ما بعد احلرب األهلية، فمثل هذه القيود تعمل مبنزلة رقيب على السلطة التنفيذية، وتساعد 
النخب اليت يف السلطة على االلتزام مبصداقية باإلصالح السياسي، وتفضي إىل الوضع الذي ال 
حيتاج فيه املتمردون اإلبقاء على املليشيات بوصفها آلية ملناهظة النخب السياسية، وكل هذا يقلل 
من احتماالت جتدد احلرب األهلية وباستخدام التحليل اإلحصائي لسنوات ما بعد النزاع، توضح 
هذه الدراسة أن املؤسسات السياسية القوية ال ترتبط بنحٍو مهم وسليب باحلرب األهلية فحسب، 

بل تعد من احملددات األساسية إذا كانت البلدان تقع يف فخ الصراع. 
تكمن مشكلة احلرب األهلية اليوم -على وجه احلصر تقريبًا- يف جتدُّدها، فمنذ مخسي 
عاماً خلت كانت معظم احلروب األهلية هي حروب دارت رحاها للمرة األوىل، أي: إهنا حروب 
القرن  من  األول  العقد  حبلول  لكن  الدولة1،  حتدوا  أن  هلم  يسبق  ومل  املتمردون  خاضها  جديدة 
احلادي والعشرين، كانت 90 % من مجيع احلروب األهلية هي تكرار حلروب أهلية سابقة -حروب 

/PDCU( بيانات الصراع يف أوبساال/ معهد أحباث السالم يف أوسلو 1- هذه األرقام مستقاة من برنامج 
OIRP( وجمموعة بيانات النزاع املسلح v DCA-4 9002، املقدمة من هاربورم والينستي )9002(. وتسجل 
جمموعة بيانات النزاعات املسلحة DCA البيانات السنوية على قتلى املعارك يف مجيع النزاعات الداخلية بي 
األعوام 9491 و9891. وفيما خيص األرقام الواردة يف املنت فإن بداية احلرب األهلية تعرف بأهنا الصراع الذي 
خيلف أكثر من 52 قتياًل جراء املعارك، يف السنة بعد مدة سنتي، على أن ال يصل عدد القتلى يف أي من تلك 
السنتي إىل 52 قتياًل جراء املعارك، وسيتم وصف التفاصيل بشأن جمموعة البيانات وترميز الصراعات الحقاً يف 

هذه الدراسة. 

بارابرا ف. والتر*

*   أستاذة يف كلية العلوم السياسية جامعة كاليفورنيا يف سان دييغو، وهي خبرية يف جمال األمن الدويل واحلروب األهلية.

ّلماذا يفضي الحكم السيئ إلى تجدد الحرب األهلية ّ
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قدمية شنها من جديد املتمردون بعد حقبة من السالم2،ويف الواقع أن كل حرب أهلية بدأت منذ 
عام 2003 -باستثناء احلرب األخرية يف ليبيا- كانت استمراراً حلرب أهلية سابقة، وحقيقة كون 
معظم احلروب األهلية اليوم حروباً مكررة هو أمر الفت للنظر لسببي: األول: أن احلروب األهلية 
ال تتكرر يف مجيع البلدان ومجيع املناطق، فقد شهدت السلفادور -على سبيل املثال- حرباً أهلية 
انتهت يف العام 1992، ومل تستأنف قط؛ وبداًل من ذلك فإن احلروب األهلية املكررة ترتكز يف 
 ،)UCDP / PRIO ACD v-4. 2009( الغالب الصحراء والشرق األوسط يف  أفريقيا وجنوب 
واآلخر: أن البلدان اليت شهدت حروباً أهلية متعددة، مل تشهد حروباً خمتلفة عن تلك احلروب أو 
شنتها جمموعة خمتلفة من املتمردين، فمعظمها مع مرور الوقت شهدت احلرب نفسها مع اجلماعة 
املتمردة عينها أو جمموعة من اجلماعات عينها، فنوبات احلرب األهلية املتعددة يف لبنان -على 
سبيل املثال- دارت رحاها بي اليمي املسيحي )املاروين( واليسار اإلسالمي )الدروز(؛ األمر الذي 
يؤشر إىل أنَّ التحدي الرئيس الذي حييط باحلرب األهلية مل يعد كيفية احليلولة دون اندالع حروب 

جديدة بل كيفية إهناء تلك احلروب اليت اندلعت باألساس بنحٍو دائم. 
نفسها، فقد الحظ كل من كولري  األهلية تكرر  أن احلروب  أول من اكتشف  أنا لست 
وسامبانيس )عام 2002( هذا النمط وأطلقوا عليه فخ الصراع، ومنذ ذلك احلي قدم الباحثون 
القتال  ألن  العنف؛  وطأة  حتت  رزحت  البلدان  أن  منهما  األول  يرى  لذلك:  رئيسي  تفسريين 
أّدى إىل تفاقم األوضاع االقتصادية والسياسية الكامنة وراء حتفيز املتمردين على القتال يف املقام 
 Walter 2004; Hegre and Sambanis 2006; Quinn. Mason. and Gurses 2007; Justino( األول
2009(؛ فاحلرب األهلية متيل ألن جتعل البلدان الفقرية أفقر، والدول الضعيفة أضعف؛ األمر الذي 
معينة من احلرب  الثاين فريى أن أنواعاً  يشجع على نشوب حروب إضافية مع مرور الزمن. أما 
 Licklider 1995; Quinn. Mason. and( األهلية هي أكثر عرضة ألن تكرر العنف مقارنة بغريها
 .)Gurses 2007; DeRouen and Bercovitch 2008; Kreutz 2010; Toft 2010; Call 2012
فاملقاتلون غري القادرين على هزمية بعضهم اآلخر، والذين ينخرطون مبعارك طويلة ضارية، ويقاتلون 

على رهانات يعدوها ذات قيمة خاصة، يكونون أكثر عرضة خلوض احلرب األهلية من جديد.
دور  هو  املطروحة  احلسابات  يف  يؤخذ  مل  الذي  الرئيس  العامل  أن  ترى  الدراسة  وهذه   
األهلية  احلروب  إن  إذ  العنف،  اندالع  تكرار  دون  احليلولة  يف  والقانونية  السياسية  املؤسسات 
أكثر عرضة ألن تتكرر يف البلدان اليت تكون فيها النخب احلكومية غري خاضعة للمساءلة أمام 

2- ينظر الرتميز السابق.
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اجلمهور، حيث ال يشارك الرأي العام يف احلياة السياسية، وحيث تفتقر املعلومات للشفافية3. إن 
إضفاء الطابع املؤسسي )املأسسة( بنحٍو أكرب يعمل على حتقيق أربعة أغراض: أواًل: من سات 
التنفيذية للرقابة اليت من شأهنا أن جتعل احلكومة  تلك املأسسة أهنا تعمل على إخضاع السلطة 
تليب مصاحل شرحية أوسع من السكان؛ وهذا يعمل أيضاً على تقليل دوافع املتمردين من العودة إىل 
احلرب. ثانياً: أهنا تعمل على إجياد سبٍل متعددة غري عنيفة للتأثري على احلكومة؛ مما جيعل من جتدد 
العنف أقل أمهية بوصفه وسيلة من وسائل التغيري.ثالثاً: تساعد املؤسسات السياسية والقانونية القوية 
األمر  السياسية،  للتسوية  السياسية  بالشروط  االلتزام مبصداقية  السلطة على  املوجودة يف  النخَب 
الذي يزيد من احتمال حتقيق مساومات دائمة.رابعاً: إن الرقابة على السلطة التنفيذية تفضي إىل 
وضع ال حيتاج فيه املتمردون إىل االحتفاظ باملليشيات والتهديد بالعنف حملاسبة النخب السياسية4؛ 
والنتيجة ستفضي إىل الوضع الذي يكون فيه املقاتلون يف وضع أسهل حلل اخلالفات األساسية 

ودعم الوقف الدائم للقتال. 
وتنقسم الدراسة مخسة أقسام، يوضح القسم األول احلجة الرئيسة املتصلة بأمهية باحلكم 
بيئات  يف  هم  الذين  السياسيون  فالزعماء  األهلية؛  احلرب  تكرار  من  احلد  يف  واملسؤول  الرشيد 
مث  ومن  السابقي،  املقاتلي  مع  والعمل  االلتزام  يف  صعوبة  سيواجهون  للغاية  ضعيفة  مؤسساتية 
سيكونون أكثر عرضة لالنزالق صوب تكرار العنف. ويعرض القسم الثاين ثالث جمموعات إضافية 
من العوامل اليت من احملتمل أن تساهم يف تكرار احلرب األهلية، ويركز هذا القسم على املظامل 
األساسية اليت تقف وراء املتمردين وقدرهتم على مواصلة التمرد ومشكالت املساومات اليت تقف يف 
طريق التسوية طويلة األمد. أما القسم الثالث فيقدم جمموعة البيانات املتصلة جبميع احلروب األهلية 
بي األعوام 1945 و2009 وتوضح الكيفية اليت مت فيها اختبار فرضيات خمتلفة. فيما يعرض 
القسم الرابع النتائج، وهي أن احلروب األهلية أكثر احتمااًل ألن تكرر نفسها يف البلدان اليت فيها 
قيود قانونية وسياسية حمدودة على احلكومة، ومن املرجح أيضاً أن تتكرر يف البلدان اليت مل تشهد 
حتسناً ملحوظاً يف املساءلة أو الشفافية، وأثبتت هذه الضوابط املؤسساتية أمهية أكرب من أي فاعل 
آخر -مبا يف ذلك دخل الفرد- يف احلد من تكرار احلرب األهلية. أما القسم اخلامس فيناقش ما 
يعنيه هذا للباحثي الذين حياولون سرب أغوار العنف املستمر، ولصانعي السياسات الذين يكافحون 

3- للوصول إىل حتليل ممتاز للطرق املختلفة اليت ميكن من خالها إخضاع احلكومات للمساءلة، ينظر :
Grant and Keohane )2005(

4- يرى كل من كارلز وميالن سفوليك )1102( أن تقاسم السلطة يف األنظمة االستبدادية ال ميكن أن يكون 
مستمراً إال من خالل حلفاء احلكام القادرين على مواجهة هتديد التمرد مبصداقية.
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من أجل حلَّ الصراعات اليت طال أمدها يف الدول األكثر هشاشة يف العامل. 
احلجة: املساءلة مهمة؟ 

يكمن اللغز االكرب الذي يلف تكرار احلروب األهلية يف السبب وراء استمرار املقاتلي   
بالقتال على الرغم من سنوات من الصراع، وعدم القدرة على هزمية بعضهم اآلخر، فما السبب 
الذي جيعل حكومة ميامنار -مثاًل- أن تستمر يف قتال متمردي )شان( بعد أكثر من مخسي عاماً 
من احلرب املتقطعة؟ وملاذا يستمر متمردو )شان( بالقتال؟ لذا ومن أجل كشف النقاب عن سبب 
جتدد احلرب األهلية يتعي عدم التوقف عند حتديد املظامل فحسب، بل تفسري السبب الكامن وراء 

عدم حل هذه املظامل على الرغم من سنوات القتال املكلفة.
 إن احلكومات واملتمردين املنخرطي يف احلرب األهلية لديهم طريقان إلهناء العنف وإحالل 
أن  وإما  القتال،  على  قدرهتم  على  والقضاء  معارضيهم  من  يتمكنوا  أن  إما  األمد:  طويل  سالم 
يستطيعوا التوصل إىل حل توافقي مقبول مع خصمهم الذي حيل خالفاهتم وينفي احلاجة للقتال، 
لكنَّ املقاتلي على األرجح يفضلون اخليار األول؛ ألن التغلب على اخلصوم عسكرياً يفضي إىل حتقيق 
فوائد سياسية اآلن ويف املستقبل ورمبا يعود بالفائدة على حتقيق سالم دائم )Fearon 1998(. فعلى 
سبيل املثال لقد فاز الرئيس ماهيندا راجاباكسا يف سريالنكا باالنتخابات على وعد هزمية منور التاميل 
، ويف غضون أربع سنوات سحقت حكومته املتمردين، وشّيد سالم  بداًل من التوصل إىل حلًّ توافقيًّ
حيُتفى به على نطاق واسع ويبدو أنه دائم. وباملثل أيضاً حقق انتصار ماوتسي تونغ العسكري على 
حزب الكومينتانغ -احلزب الوطين الصيين- عقوداً من السالم واالستقرار النسبيي للصي؛ لذا يفضل 

املقاتلون املنخرطون يف حرب أهلية قهر خصمهم بداًل من التوصل إىل توافق معه. 
مع ذلك فإن املقاتلي يف احلروب األهلية املكررة قد ال مييلون إىل مثل هذا احلل، فاحلروب 
املكررة كما عرفت على األغلب هي تلك النزاعات اليت مل يتمكن فيها املقاتلون من هزمية بعضهم 
اآلخر بنحٍو حاسم، أو متكنوا من قمع املعارضي اآلخرين. ومن مث فإن احلرب األهلية املتكررة 
جتسد احلالة اليت تفضي إىل وضع أقل من حتقيق الغلبة ألي من الطرفي؛ لذا يلجأون إىل التسوية 

-أي التوفيق واإلصالح- ورمبا يكون هو السبيل الوحيد للمقاتلي إلهناء احلرب على الدوام. 
أن  يعتقدان  اجلانبان  إذا كان  ما  تسوية سياسية على  أي  تعتمد جاذبية  أن  املرجح  ومن 
اإلصالحات املقرتحة ستنفذ فعاًل، وأن يتم االلتزام هبا مبرور الوقت. بيد أن األطراف اليت خاضت 
حرباً أهلية مؤخراً من غري املرجح أن يثقوا ببعضهم اآلخر، ومن املرجح أن يكون هذا صحيحاً، 
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والسيما إذا كان هناك تأريخ من القتال املتكرر، والتخلي عن وقف إطالق النار، والتوقيع؛ ومن مث 
إفساد اتفاقيات السالم، فعلى سبيل املثال قد وقعت احلكومة األنغولية واالحتاد الوطين لالستقالل 
التام ألنغوال )يونيتا( عدة اتفاقيات سالم إبّان احلرب األهلية اليت دامت عقوداً ومل تنفذ أبداً، فكلها 

تقريباً فشلت يف إحالل السالم. 
وهنا يأيت دور املساءلة املؤسساتية؛ إذ إن قدرة احملاربي يف التفاوض على اخلروج من احلرب 
تعتمد على قدرهتم على جعل بعضهم اآلخر يتحمل املسؤولية على شروط االتفاقية مبرور الوقت. 
ويفهم املتمردون أن الوعود باإلصالح هي أقل احتمااًل بأن تنفذ من قبل احلكومات ذات املساءلة 
احملدودة مقارنة بتلك اليت تكون خاضعة أكثر للمساءلة أمام الرأي العام، فالنخب اليت يف السلطة، 
واليت تكون مساءلة أمام مجاعات قليلة يف اجملتمع، وتواجه قيوداً مؤسساتية حمدودة جتعلهم شركاء 
املواطني  من  واسعة  شرحية  أمام  للمساءلة  خضوعاً  األكثر  احلكومة  بينما  التفاوض،  يف  سّيئي 
تكون مصداقية التزامها أسهل لتقاسم السلطة واإلصالح؛ األمر الذي سيعمل على تقليل احلوافز 

للجماعات للجنوح صوب العنف. 
ما السمات اليت من األرجح أن جتعل احلكومة خاضعة للمساءلة وتفضي إىل تقليل احتمال 
الصدد وميكن أن تكون حاسة: األوىل: أن  تثور يف هذا  تكرار احلرب؟ هناك ثالث خصائص 
الرقابة القانونية على أعمال السلطة التنفيذية ميكن أن تؤدي إىل تقييد قدرة القائد على االحنياز إىل 
جانب معي، وجيعل من املمكن إجياد تسوية تفاوضية على أساس اإلصالح، وأن القادة احلكوميي 
الذين يعملون على وفق دستور مكتوب ينفذه نظام قضائي مستقل سيجعلها أكثر جاذبية كشريك 
تفاوضي؛ ألن سيادة القانون ستكون مبنزلة كابح لقدرة احلكومة على التنصل عن وعودها، والسيما 
مشاركي  ناخبي  بشكل  السياسية  املساءلة  تكون  قد  الثانية:  السالم.  قوات حفظ  مغادرة  بعد 
ونشطي وأحزاب سياسية متنافسة وهي رمبا تكون قادرة على ضبط سلوك احلكومات من خالل 
التهديد بالعزل السياسي5؛ وهكذا حىت وإن قاوم القائمون على السلطة اإلصالح فإن القنوات الال 
عنفية ستكون كفيلة بإحداث التأثري املطلوب على سلوكهم. والثالثة: ميكن لوسائل اإلعالم احلرة 
أن تكون رقيباً على النخب اليت يف السلطة عن طريق تزويد الرأي العام باملعلومات عن أي سلوك 
سّيئ قد تتبناه احلكومة، وباختصار حينما جيد املتمردون أن بإمكاهنم مواجهة الزعماء احلكوميي 
من خالل قضاء مستقل ورأي عام متمكن وإعالم مفتوح وموضوعي، سيكونون أكثر مياًل إللقاء 
5- إن الناخبي الذين ال يعملون بوصفهم جهة رقابية على املسؤولي هم على األرجح يدعمون قضية التمرد أو يهددون بالعودة 

إىل احلرب.
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السالح، وأقل رغبة الستخدام العنف كسبيل حملاسبة احلكومة.  
مىت تتعطل املساءلة؟ 

لتوجيه  غري كافية  أو  أمهية  ذات  املساءلة  فيها  تكون  ال  ظروف  ثالثة  األقل  على  توجد 
املنافسي التقليديي صوب سالم دائم: أواًل: تفرتض النظرية املذكورة آنفاً أن احلكومات واملتمردين 
يف مرحلة ما من الصراع يفضلون التسوية على استمرار احلرب، ويف الواقع قد ال يكون ألي طرف 
أو كليهما أي اهتمام باحلل الوسط يف أي حلظة يف أثناء الصراع، فعلى سبيل املثال إن النخب 
املطاف  هناية  ذلك يف  إذا كان  قوية  لبناء مؤسسات  قليلة  هلا سوى حوافز  يكون  لن  احلكومية 
سيؤدي إىل تنحيتها هنائياً من السلطة، فلم يكن لصدام حسي ما يدعو إىل التفاوض مع األغلبية 
الشيعية طاملا أن الرتكيبة الدميوغرافية سترتكه عرضة لالنتقام لسنوات من احلكم القمعي، ومن ناحية 
أخرى قد ال يكون لقادة املتمردين مصلحة يف التسوية إذا ما كانت احلرب نفسها مرحبة هلم، إذ 
استخدم متمردو يونيتا يف أنغوال العنف كوسيلة للسيطرة على األراضي الغنية باملاس واحلفاظ عليها.
إذا  التوفيقي، والسيما  باحلل  اهتمام  املواطني أي  ثانياً: قد ال يكون لدى األغلبية من   
كانت املعارضة أقلية تطالب بتنازالت كبرية، ومن األمثلة على ذلك هي احلرب الطويلة األمد بي 
احلكومة الفلبينية والفصائل اإلسالمية املختلفة يف مينداناو، وكانت للحكومة الفلبينية مستويات 
عالية نسبياً من املساءلة واملشاركة والشفافية، لكن مع ذلك شهدت نوبات متعددة من احلرب 
األهلية؛ األمر الذي جعلها حالة شاذة يف قائمة احلروب املتكررة، ويف هذه احلالة فإن املزيج من 
البىن املؤسساتية -نظام انتخايب باألغلبية6• والدميوغرافية، وأغلبية كاثوليكية كبرية- أّدت إىل احلالة 
اليت تكون فيها السلطة التشريعية يف وضع جتعل من املستحيل على أي رئيس تقدمي تنازالت حقيقية 
للمسلمي، وحىت إذا كان الرئيس مستعداً ملثل هذه التسوية السلمية، فمن غري احملتمل أن يكون 

قادراً على تنفيذ االتفاق بنحٍو كامل مع مرور الوقت. 
ثالثاً: إذا كان الراعي اخلارجي له مصلحة قوية يف الصراع ويفضل جتدد احلرب على التوصل 
حلل سلمي، فإن املؤسسات احمللية رمبا تكون غري مهمة إىل حٍد كبري، ففي معظم حقب احلرب 

6- جتدر اإلشارة إىل أن نظام االنتخاب باألغلبية Majority System يفضي إىل وجود أغلبية كبرية يف الربملان، ويعمل على 
استبعاد األحزاب الصغرية من املنافسة؛ ألن الفائز يف الدائرة االنتخابية حيوز على كل األصوات، وباملقارنة مع نظام التمثيل النسيب 
Proportional Representation فإن الثقل العددي للقائمة أو احلزب يرتجم إىل مقاعد يف الربملان؛ لذا ستكون هناك 
فرصة لألحزاب والقوائم الصغرية يف الفوز، ويف احلالة املذكورة فإن هذا النظام االنتخايب )األغلبية( يؤدي إىل وجود أغلبية كبرية يف 

الربملان من حزب واحد )املرتجم(. 
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الباردة خاض كل من الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت حروباً بالنيابة كانت بدافع اهليمنة العاملية 
بداًل من القضايا احمللية، وكل هذا يشري إىل أن املساءلة السياسية ضرورية، إالّ أهنا بعيدة عن هتيئة 

الظروف الكفيلة اليت من شأهنا احليلولة دون تكرار احلرب األهلية بنحٍو دائم. 
أال ينبغي أن تكون املساءلة مهمة يف كل مرحلة من مراحل الصراع األهلي؟ 

ركزت النظرية يف هذا الصدد يف النقطة على الصراعات اليت تشهد دورات متكررة من العنف 
والسالم -وهي جمموعة من احلروب األهلية اليت هتيمن اآلن على ساحة احلرب األهلية-، ومع ذلك 
فمن املهم النظر إىل األسباب املوضوعية واملنهجية للكيفية اليت ميكن أن تؤثر فيها املساءلة على 
اندالع احلرب األهلية يف البداية، وإذا كانت املساءلة السياسية جتعل من السهل على كال اجلانبي 
حل اخلالف، فحينها ينبغي للحكومات األكثر خضوعاً للمساءلة هي اليت تكون يف املقام األول 
أقل عرضة للتعرض للحرب األهلية، وهناك جمموعة من األدبيات تفرتض صحة ذلك: ففي دراسة 
واسعة النطاق منذ العام 1946 وجد فريون )2011( أن كفاءة احلكم أو املؤسسات ميكنها التنبُّؤ 
بقوة خبطر اندالع احلرب األهلية، أما إذا كان احلكم أقل كفاءة واملؤسسات أضعف زاد احتمال 

تعرض البالد للحرب األهلية. 
وإن ما تقدم يثري اإلشكالية اآلتية: إذا أدت املؤسسات دوراً حاساً يف بداية اندالع احلرب 
األهلية، فمن احملتمل أن متارس قدراً حمدوداً من التأثري على تكرار احلروب األهلية، فالبلدان اليت 
تعاين من احلروب األهلية هي البلدان اليت تعاين بالفعل من سوء احلكم؛ ومع ذلك فإن هناك أربعة 

أسباب تدفعنا للتوقع بأن املساءلة السياسية هلا تأثري مهم على تكرار احلرب األهلية:
 األول: ميكن للمساءلة أن تكون أكثر فاعلية يف اندالع حرب أهلية مرة أخرى؛ وذلك 
ألن العوامل األخرى اليت أّدت دوراً رئيساً يف بدء نشوب العنف أصبحت أقل أمهية، فالعوامل اليت 
تتفاوت قلياًل مع مرور الوقت مثل السكان والتضاريس اجلغرافية ومستوى التنوع اإلثين -اليت ثبت 
أن مجيعها ترتبط ارتباطاً وثيقاً يف بدء اندالع احلرب األهلية- هي أقل احتمااًل ألن تكون مرتبطة 
التماثل املعلومايت، فبمجرد اندالع  بقوة لتكرار احلرب األهلية؛ وينطبق الشيء نفسه على عدم 
احلرب األهلية يف البدء، ينبغي أن يكون املقاتلون قادرين على مجع املعلومات املهمة عن قدرات 

بعضهم اآلخر وحلها؛ مما جيعل من تكرار احلرب أمراً ال ضرورة له. 
الثاين: قد تصبح املساءلة أكثر أمهية طاملا بدا من الواضح أن الوسائل األخرى حلل الصراع بنحٍو 

دائم غري متاحة، من قبيل النصر العسكري احلاسم، أو التسوية السياسية اليت ينفذها طرف ثالث. 
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الثالث: املساءلة بعيدة كل البعد عن االضطالع بدور حاسم يف املراحل املبكرة من الصراع. 
لعدة أسباب سبق ذكرها، فإن بعض الصراعات يف البلدان اليت يوجد فيها مؤسسات قوية ستظل 
جتنح صوب احلرب؛ لذا سيكون هناك الكثري من حاالت تكرار احلروب األهلية يف البلدان اخلاضعة 
إذا تغرّيت عزمية  أو  الظروف على األرض  إذا ما تغرّيت  البلدان  السياسية7، ويف هذه  للمساءلة 

احملاربي، فحينها ميكن للمساءلة السياسية أن تبدأ بتأدية دور يف إهناء حلقة العنف. 
فالقادة  الصراعات8،  هذه  خضم  يف  بالتغيري  تقوم  أن  تستطيع  املؤسسات  إن  الرابع: 
الذين ينخرطون يف حرب أهلية مطولة مع خصم ال يستطيعون هزميته يكون لديهم  احلكوميون 
تنازالت كبرية  املطاف  هناية  السلفادور يف  قدمت حكومة  املثال:  فعلى سبيل  حافز لإلصالح؛ 
ملتمردي جبهة فارابوندو ماريت للتحرير الوطين )FMLN(؛ ويعود ذلك جزئياً استجابة للضغوط من 
املصاحل التجارية السلفادورية إلهناء احلرب )Wood 2007(، وكما سنرى فإن احلكومات اليت قامت 
بإصالحات سياسية حقيقية سواء يف أثناء احلرب األهلية أم بعد انتهاء السالم مباشرة ستكون أكثر 

احتمااًل بكثري أن تشهد سالماً دائماً. 
حتفظ وحيد

تفرتض هذه الدراسة أن الرقابة السياسية والقانونية ميكن أن تساعد على االلتزام مبصداقية 
اليت ميكن من  اآللية  فإن  العنف، ومع ذلك  بالعودة إىل  املتمردين  تنفي حاجة  باإلصالح، وأن 
املرجح أن تكون متعددة اجلوانب.  العنف من  الرشيدة على منع جتدد  خالهلا أن تعمل اإلدارة 
فالنخب اليت ختضع للمساءلة أمام اجلمهور من شأهنا أن حتكم أفضل أو على األقل تليب مصلحة 
مجهور أوسع؛ لذا فمن املرجح أن تكون املظامل يف هذه احلالة أقل حدة، األمر الذي يوفر حوافز أقل 
ملناهضة احلكومة. وإن القادة العاملي يف البلدان اليت تكون فيها السلطة مقسمة رمبا أيضاً يكونون 
يف وضع أفضل لتقدمي تنازالت، طاملا بدا من املرجح أن يكون اإلصالح السياسي أقل كلفة من 
هتديد املوجودين يف السلطة. وقد تكون املساومة يف هذه احلاالت أكثر سالسة. واجلدير بالذكر أن 

7- أجد معدل مقياس احلكم منخفضاً على مستوى )0.1 على مقياس من 10 إىل 10(، فإن أكثر من ثلث موجات السالم يف 
حقبة ما بعد الصراع اليت متت دراستها يف احلاالت اآلتية حصلت يف البلدان اليت قد تفسر على أهنا تنطوي على مؤسسات حكم 
مستقلة وفاعلة )اليت تقاس ب� 2 درجة من 6 للحكم، أو أعلى من ذلك خالل موجة السالم(. وتظهر اإلحصائيات الوصفية يف 

امللحق اإللكرتوين أن املعدل الكامل تقريباً من املساءلة السياسية تتجسد يف البلدان اليت تشهد حرباً متكررة. 
8- يف موجات السالم ما بعد الصراع -اليت جرى تفصيلها ودراستها آنفًا- تظهر أن ثلث البلدان تغرّيت بثالث نقاط أو أكثر 
مبقياس احلكم الدميقراطي من عشر نقاط على مدى موجة السالم، والتغيري مبقدار الربع بنقطتي أو أكثر من ست نقاط )2009(. 

وما إذا كان هناك دستور مكتوب فاعل غري ب� 8 % من موجات السالم. 
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هذه الدراسة ال ميكن أن تعاجل أيّاً من اآلليات األكثر أمهية، إالَّ أن املنطق يشري إىل النتيجة نفسها 
وهي أن احلروب األهلية هي أقل احتمااًل للتكرار يف البلدان اليت توجد فيها آليات قوية للمساءلة 

احلكومية؛ لذا مت طرح جمموعة واضحة من التنبؤات لالختبار.
إن احلروب األهلية اليت تثور ضد احلكومة ذات املساءلة احملدودة تكون أكثر عرضة ألن 
تتكرر مقارنة باحلروب األهلية يف البلدان اليت تكون فيها احلكومات خاضعة إىل مساءلة أكرب، 
وينبغي أن يكون ذلك صحيحاً إذا ما كانت القيود املفروضة على سلوك احلكومة جتلب سيادة 
القوية أو املشاركة الشعبية أو أي عوامل أخرى جتعل احلكومة مساءلة من قبل الشرحية  القانون 
األوسع للسكان، وينبغي أن يكون ذلك صحيحاً بغض النظر عن اآللية اليت تدفع املتمردين بالعودة 
خضوعاً  األكثر  احلكوميون  فالقادة  ضعيفة.  املؤسسات  فيها  تكون  اليت  البلدان  يف  احلرب  إىل 
للمساءلة لعدة أطراف فاعلة يف اجملتمع يؤدون إىل وجود حوافز أقل للمعارضي للجوء إىل العنف؛ 

ومن مث تقليل احتمال تكرار احلرب. 
تفسريات أخرى مقبولة

إن احلروب األهلية ممكن أن تبدأ )أو تتكرر( ألسباب متعددة خمتلفة خارجة عن املؤسسات 
احلكومية، وفيما يأيت سنناقش جمموعة من العوامل اليت وجد أهنا مؤثرة يف دراسات أخرى عن بداية 

احلرب األهلية وتكرارها، وسنعمل على حتليل هذه العوامل على النحو اآليت: 
تكرار احلرب األهلية نتيجة ملظامل عميقة خاصة

إن التفسري األكثر وضوحاً لتكرار احلرب األهلية هو ما خيصُّ املظامل اليت حتفز اجلماعات 
على التمرد يف املقام األول، ومن املعقول افرتاض أن املتمردين سيواصلون قتاهلم طاملا بقيت مظاملهم 
من دون عالج، وطاملا بقيت دوافعهم للتمرد قائمة. ومن املؤكد أنه يف البلدان اليت يقل فيها نصيب 
العامة أو غريها من السمات املتعلقة  الناتج اإلمجايل احمللي أو ضعف الرعاية الصحية  الفرد من 
الوضع  راضية عن  إىل وجود مجاعات غري  تؤدي  اليت  البشرية  التنمية  من  املنخفضة  باملستويات 

 .)Murshed 2002( الراهن، وتولد لديها الرغبة يف التغيري
وقد تؤدي احلروب األهلية إىل مفاقمة املظامل اإلثنية أو التناحرات اجلماعية؛ األمر الذي يزيد 
من احتمال جتدد احلرب، ومبجرد اندالع العنف ميكن إجبار اهلويات اإلثنية على أن تتصرف بطريقة 

جتعل من الصعب التعاون بي اجلماعات، وجتعل من نشوب احلرب يف املستقبل أكثر احتمااًل. 
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تكرار احلرب األهلية كنتيجة لزيادة الفرص
رمبا تشهد البلدان حرباً أهلية متكررة لسبب آخر، فقد يكون شنُّ التمرد يف البلدان اليت تكون 
فيها تكاليف فرصة القتال منخفضة وهناك ثالث خصائص ترتبط بالدولة تؤثر على هذا احلساب: 
اوهلما هو الفقر9، فكلما كان البلد أكثر فقراً كان من األسهل على قادة املتمردين جتنيد مقاتلي 
 .)Collier and Hoeffler 2004; Collier and Sambanis 2002; Gates 2002( واالحتفاظ جبيش
وثانيهما هو قدرة الدولة، فالدولة األضعف هي أقل قدرة على أن يكون لديها جهاز شرطة فعال 
 Fearon and( القتال  ومواصلة  البقاء  املتضررة  اجلماعات  على  ويسهل  البالد،  أحناء  يغطي مجيع 
Laitin 2003; Collier. Hoeffler. and Soderbom 2009(  وثالثهما قد تكون اجلغرافية عاماًل 
مهماً لتكرار احلرب أيضاً، إذ يعتقد املتمردون -الذين ينشطون يف البلدان اليت تضم تضاريس وعرة 
أو جبلية أو لديهم مالذ يف إقليم آخر ميكن أن ميارسوا أنشطتهم- أهنم يف وضع مواٍت للتهرب من 

.)Fearon and Laitin 2003; Salehyan 2009( القمع احلكومي
وهناك عامل آخر ذي صلة أيضاً وهو رحبية العنف، فقد تواجه بعض البلدان نوبات متكررة 
 Buhaug and Gates 2002; Collier and Hoeffler( من العنف بسبب كون احلرب نفسها مرحبة
 )2004; Fearon 2004; Ross 2004; Humphreys 2005; Lujala. Gleditsch. and Gilmore 2005
وسيكون ذلك احلال إذا مكنت احلرب املتمردين من السيطرة على أراض مرحبة مثلما فعلت يونيتا 

يف أنغوال اليت استطاعوا من خالهلا استخراج مواد خام وريوع قّيمة. 
احلروب األهلية بوصفها مشكلة مساومة )حل وسط( 

قد حيدث تكرار احلروب األهلية أيضاً بسبب جمموعة من املشكالت املتصلة باملساومة، 
فمن املمكن أن حتدث حروب وتتوقف أخرى يف البلدان اليت يصعب فيها مجع معلومات موثوقة 
عن قوة املتمردين بسبب التضاريس، أو بسبب حتول التحالفات، أو بسبب الرقعة الشاسعة للبلد 
)Fearon 2004; Cunningham 2006(. ومن املمكن أيضاً أن تتكرر احلروب ألن حقب العنف 
 Doyle( مل تكن طويلة مبا فيه الكفاية للكشف عن املعلومات الكاملة عن القوة النسبية للمقاتلي
 and Sambanis 2000; Hartzell. Hoddie. and Rothchild 2001; Regan 2002; Dubey

.)2004; Fearon 2004; Fortna 2004

9- الحظ أن هناك خالفاً يف األدبيات بشأن كيفية تأثري مستوى التنمية على التمرد، إذ يقول كل من كولري وهوفلر )2004( إنه 
يؤثر على التمرد من خالل خفض تكاليف الفرصة البديلة لالنتقال إىل العنف، يف حي يقول فريون وليتي )2003( إنه يشجع 
احلرب األهلية من خالل إضعاف قدرة الدولة القمعية، غري أنه من املمكن أن تفضي مستويات التنمية االقتصادية املنخفضة إىل 

مظامل عميقة ضد الدولة.
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ومن املمكن أن تتكرر احلروب األهلية ألن املقاتلي غري راغبي أو غري قادرين على تقاسم 
احلصص )Toft 2003(، فاحلروب اليت دارت رحاها بسبب أرض ذات قيمة خاصة، أو على قضايا 
ينظر هلا على أهنا مهمة جداً للمساومة ميكن أن تكون أكثر عرضة ألن تتكرر. وأخرياً فمن املمكن 
أن تتكرر احلروب األهلية ألن احلكومة غري قادرة على االلتزام مبصداقية بعمليات التسريح، ونزع 

السالح، وإعادة الدمج10.
 وقد وجد كل من هارتزل وهودي )2003( أن املقاتلي كانوا أكثر مياًل لتوقيع اتفاق سالم 
إذا ما تضمنت املعاهدة ضمانات حمددة لتقاسم السلطة )Hartzell and Hoddie 2003(؛ ولذلك 
فإن احلروب اليت تتكرر هي تلك اليت مل تكن قوات حفظ السالم متوافرة للمساعدة يف التسريح أو 
.)but see DeRouen. Lea. and Wallensteen 2009( مل يتم إدخاهلا يف تسوية اتفاقيات تقاسم السلطة

البيانات والتحليل التجرييب 
من املؤكد أن كل العوامل املذكورة آنفاً تؤدي دوراً مهماً يف اندالع العنف واستمراره، غري 
أن العنصر املفقود من هذه احلسابات هو دور الذي تؤديه القيود الدستورية يف قرارات املتمردين يف 
التخلي عن العنف لصاحل السالم؛ ومن أجل حتديد العوامل اليت تؤثر على تكرار اندالع احلرب 
وتلك اليت ال تؤثر، قمت باستخدام بيانات النزاع من قاعدة البيانات اخلاصة بربنامج بيانات النزاع 
النزاعات  بيانات  قاعدة   )UCDP/PRIO( أوسلو  السالم  حبوث  معهد   /Uppsala )أوبساال( 
النزاعات  جمموعة  وتسجل   ،11 و2009  1945 األعوام  بي   4.0 اإلصدار   )ACD( املسلحة 
املسلحة )ACD( السنوية جلميع النزاعات داخل الدول ما ال يقلَّ عن 25 حالة وفاة جراء املعارك 
يف السنة12، وقمت بإنشاء جمموعة من سلسلة زمنية لبيانات شاملة لكل القطاعات مع كل عام 

يف كل موجة سالم حتدث بعد إنتهاء الصراع كمالحظة منفصلة. 

 See Walter )1997. 2002(; Doyle and Sambanis )2000. 2006( Fortna )2004( :10- ينظر
and Hartzell and Hoddie )2003( . وجدت فورنتا )2004( أن مجيع بعثات حفظ السالم هلا تأثري كبري على مدة 
السالم، بيد أن كل من دويل وسامبانيس وجدا أن األبعاد املختلفة ملهام حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة فعالة على وجه خاص.
11- Data detailed in Gleditsch et. al. )2002( from http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/
datasets/ucdp_prio_armed_conflict_dataset/ . See also Lacina and Gleditsch )2005(. 
Informa-tion on annual battle deaths also from the UCDP/PRIO Battle Deaths Data 
Set V4.0 as detailed in Harbom and Wallensteen )2009(. http://www.prio.no/Data/
Armed-Conflict/ Battle-Deaths/The-Battle-Deaths-Dataset-version-40   /.
12- لكي يتم ترميز الصراع على أنه حرب أهلية، كان ينبغي أن حيدث الصراع بي مجاعة مسلحة غري حكومية وقوات حكومية.
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جراء  سنة  لكل  الوفيات  عدد  تقريباً   )ACD( املسلحة  النزاعات  بيانات  جمموعة  وتقدر 
تنتهي  ومىت  األهلية  احلروب  تبدأ  مىت  لتحديد  خمطط  أي  توفر  ال  فإهنا  ذلك  ومع  الصراعات، 
بالضبط؛ لذا ال تعرف كحلقة من حلقات احلرب األهلية. وهكذا كانت اخلطوة األوىل املهمة هي 
التحليل  الشروع بتعريف وقياس حلقات السالم وتعريف بدء جتدد احلرب األهلية؛ وفيما خيص 
الرئيس هلذه الدراسة فإنه يستند إىل أن النزاع ينبغي أن يفضي على األقل إىل آالف القتلى جراء 
املعارك  يف كل عام متضيه كحلقة من احلرب األهلية، وقد استخدمت هذه العتبة العالية نسبياً من 
الوفيات لتحاشي الرتكيز على النزاعات البسيطة أو الثانوية ، ومل يتم ترميز حلقة احلرب األهلية على 
أهنا قد انتهت حىت تستمر لعامي ومن دون أن ختلف عدداً من القتلى يصل إىل 1000 قتيل جراء 
املعارك، وأن تستمر على األقل ملدة سنة واحدة من دون أن ختلف عدد من القتلى يصل إىل 25 
قتياًل جراء املعارك، وقد استخدمت قاعدة الرتميز هذه من أجل ضمان عدم إدراج احلروب املستمرة 
اليت تتخللها توقفات قليلة يف القتال، أو اليت تنطوي على تقلبات صغرية يف عدد الوفيات بوصفها 
حلقات منفصلة متعددة من النزاع؛ وهذه املدة الطويلة نسبياً من السالم النسيب أمر بالغ األمهية إذا 

ما أردنا استبعاد احلاالت اليت تكون فيها احلرب أساساً مستمرة ولكن أقل حدة13.
ومن مث فإن بداية جتدد احلرب األهلية ينطوي على ثالثة شروط: إذ جيب أن تلي عامي 
من السالم النسيب، وإن الصراع اجلديد جيب أن خيلف عدداً من القتلى يتجاوز 1000 قتيل جراء 
املعارك، واألهم من ذلك ال بدَّ من أن يدور القتال بي املقاتلي أنفسهم وعلى القضية نفسها14. 

13 - على الرغم من أنه ينبغي اإلشارة إىل النظرية اليت مت تقدميها هنا فهي أيضاً تفسر احلروب الطويلة األمد اليت ال تشهد حقباً 
من السلم.

 UCDP / 14- قد استمدت حاالت النزاع وموجات السالم من برنامج بيانات الصراع يف أوبساال ومعهد دراسات السالم
PRIO  اإلصدار 4.0؛ ولكي يتم إدخاهلا بوصفها حرباً متكررة، كان على جمموعة بيانات النزاع ACD أن يشري إىل أن 

.ACD النزاع كان بي املقاتلي أنفسهم وعلى القضايا نفسها “غري املتفق عليها”  كما مت تعريفها يف جمموعة بيانات النزاع
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وعلى وفق هذه املعايري كان هناك ما جمموعه 77 حقبة سالم و24 حلقة من احلروب األهلية 
املتكررة يف جمموعة البيانات )ينظر امللحق اإللكرتوين الذي يتضمن قائمة هبذه احلاالت(16،15. 

سنوات  مع  النسبية  للمخاطر  أمنوذج كوكس  إىل  يستند  الذي  الرئيس  التحليل  يستخدم 
السالم -السنوات بي هناية احلرب األهلية السابقة وبدء املرحلة التالية- بوصفه الوحدة األساسية 
للتحليل وبدء جتدد احلرب بوصفها هناية حلقبة السالم، ومت ترميز كل سنة سالم بقيمة )صفر(، ومت 
ترميز مخس سنوات من جتدد احلرب ب�قيمة )1(، وال ختتلف جوهرياً التقديرات باستخدام أمنوذج 
معياري أو توزيع ويبل، أو تلك اليت توظف أمنوذج لوجيت للسالسل الزمنية ذات املقطع املستعرض 

مقارنة بالنتائج املعروضة هنا -ينظر امللحق على الرابط اإللكرتوين-. 
تفعيل القيود السياسية والقانونية

ينصب الرتكيز الرئيس هنا على مؤسسات سياسية حمددة واألثر الذي ميكن أن حتدثه على 
جتدد احلرب، ومن املفرتض أن تكون هناك ثالثة جماالت حاسة حلل النزاعات العنيفة بنحٍو دائم 

وتثبيط شن هجمات أخرى، وهذه اجملاالت هي على النحو اآليت:
 1.املساءلة القانونية، والسيما فيما خيصُّ سيادة القانون.

 2.املساءلة السياسية اليت تتجسد بشكل مشاركة شعبية يف احلكومة.
 3. الشفافية اليت جتسدها الصحافة احلرة.

على  ابتداًء  الرتكيز  يف  السياسية  القيود  هذه  مثل  لقياس  العامة  االسرتاتيجية  وتتمثل   
تدابري ملموسة وواقعية -على سبيل املثال النسبة املئوية للسكان الذين يصوتون-، وهذه األنواع 
من املقاييس هلا ميزتان، أوالمها: ميكن حساهبا بدقة نسبياً. ثانيهما: تعمل على استبعاد أي 
15- ومبوجب هذا التعريف، بلغ جمموع سنوات السالم 1221 سنة، وكانت أطول موجة سالم تسعًة وأربعي عاماً وأقصرها كانت سنة واحدة.

16- وللتأكد مما إذا كانت معايري الرتميز هذه قد أثرت على النتائج، فقد كررت كل التحاليل مع تعريفي بديلي ملراحل احلرب 
األهلية، ويف أحد أنظمة الرتميز البديلة، فإن مرحلة من احلرب تنتهي، وتبدأ مرحلة من السالم حينما يشهد النزاع عامي من دون 
أن يبلغ عدد القتلى 1000 قتيل جراء املعارك، بغض النظر عما إذا كان هناك يف أي من هاتي السنتي قد وصلت إىل أقل من 
25 قتياًل يف املعركة. وقد أّدى ذلك إىل زيادة عدد موجات السالم إىل 102، وعدد النزاعات اليت تكررت إىل 38. وبالنسبة 
خلطة الرتميز الثالثة، فقد قمت بتعريف موجات السالم بنحٍو أكثر توسعاً؛ ومتاشياً مع كريوتز )2010(، فإن احلرب األهلية قد مت 
تعريفها بأهنا أي سنة ختلف أكثر من 25 قتياًل سنوياً جراء املعارك، ويعرف السلم بأنه أي سنة ينخفض فيها معدل الوفيات عن 
25 قتياًل جراء املعارك؛ ومبوجب معيار الرتميز للنتائج كان هناك 284 موجة سالم و149 حرباً متجددة، وكان النمط األساسي 

للنتائج متسقاً يف مجيع خمططات الرتميز الثالثة.
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تقييم شخصي من قبل الباحثي بشأن مدى خضوع احلكومة للمساءلة من عدمه؛ لذا يقلل 
االسرتاتيجية  وتتمثل  األهلية،  للحرب  موضوعي  غري  أو  ذاتياً  التقييم  يكون  أن  احتمال  من 
الثانية بتكرار التحليل مبجموعة من املقاييس التقليدية املستمدة من خمتلف جمموعات البيانات 
السياسية هي  القيود  أن  إىل  تشري  املختلفة مجيعها  املؤشرات  من  وإذا كان عدد  واملنظمات. 
مؤثرة، على الرغم من اختالفها اختالفاً واضحاً من حيث مصدرها وترميزها الذايت أو املوضوعي 
واختالفها من حيث السنوات والبلدان اليت مت ترميزها، فإن ذلك يعزز ثقتنا يف دور هذه القيود، 
املؤشرات  من  جمموعة  على  الرتكيز  من خالل  القانونية  املساءلة  بتقييم  البداية  يف  قمت  وقد 
 Regan( اليت تصدرها جامعة بينغهامتون )IAEP( املستقاة من معهد االنتخابات ومشروعها
Frank. and Clark 2009(. واملتغرّي األساس هنا هو الدستور املكتوب، وهو متغري ومهي يؤشر 
إىل ما إذا كان الدستور الشرعي الرسي معمواًل به وحلسن احلظ هناك عدة تدابري بديلة لسيادة 
القانون تتوافر من مصادر أكثر تقليدية ومنها: مقياس سيادة القانون الذي وضعه املؤشر العاملي 
للحوكمة )WGI(، وهذا املؤشر هو تقييمات تستند إىل جمموعة من اخلرباء اليت جيمعها البنك 
الدويل )2012( واليت تقيم سنوياً ستة أبعاد من احلكم حول العامل17، وعلى وفق هذه املؤشر 
)WGI(، فإن سيادة القانون تقيم كفاءة احملاكم، وإنفاذ العقود وحقوق امللكية، وهي العوامل 
اليت من املمكن أن تكون مهمة لقدرة احلكومة على أن تلتزم مبصداقية باالتفاقات، وقد أعيد 
الذي  العامة  للحريات  خمتلف  مؤشر  باستخدام  القانون  لسيادة  الرئيسة  النتائج  على  التأكيد 
أصدرته مؤسسة فريدوم هاوس )2009(، وعلى وفق هذه املؤسسة فإن مؤشر احلريات املدنية 
يقّيم مدى ساح احلكومة حبرية التعبري واملعتقد واحلقوق التنظيمية، وسيادة القانون، واالستقاللية 

من دون تدخل من الدولة. 
الرأي  واحداً ملشاركة  أساسياً  الرئيس يتضمن مؤشراً  ولقياس املساءلة السياسية، فإن األمنوذج 
العام، أما متغرّي املشاركة الذي أعده فاهنانن )عام 2000( واملعهد الدويل لبحوث السالم يف أوسلو 
أو  و/  الربملانية  االنتخابات  السكاين يف  التصويت  من  املئوية  للنسبة  منفرد  فهو حساب   )PRIO(
الرئاسية األخرية )Vanhanen 2000; Gates et al 2006(؛ ونظراً للطابع املوضوعي هلذا املقياس، فهو 
يفضل على املقاييس األخرى للمساءلة السياسية؛ ومع ذلك -ومن أجل اختبار متانة املساءلة السياسية 
يف صياغة خمرجات احلرب األهلية قمت بإعادة حتليل البيانات باستخدام سلسلة من املؤشرات املختلفة 

17- تستمد هذه املقاييس املركبة من طائفة واسعة من تقييمات احلوكمة اليت تصدرها مراكز األحباث واملنظمات غري احلكومية 
)NGOs( والباحثون واألكادمييون والشركات اخلاصة واملنظمات الدولية األخرى يف كوفمان وكراي وماسرتوزي 2009، ومت 

تشكيل األبعاد املختلفة من خالل تقنية التحليل العاملي.
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الدويل )2012(، ومؤشر نظام احلكم  املستقاة من مؤسسة فريدوم هاوس )عام 2009(؛ والنبك 
الرابع )Polity IV(، وشيبوب وغاندي، وفريالند )2010( اليت سيتم تفصيلها الحقاً يف هذه الدراسة. 
ومما يؤسف له أن مقاييس الصحافة احلرة حمدودة للغاية، وتصدر مؤسسة فريدوم هاوس 
مقاييس بعنوان “حرية الصحافة” الذي يهدف اىل إعطاء تقييم شامل الستقالل وسائل اإلعالم، 

وهناك عدد من البدائل القابلة للتطبيق. 
تلك  بدء احلرب يف  تفسر  أن  املمكن  العامة من  الدميقراطية  إذا كانت مقاييس  ما  نرى  وكي 
الصراعات القائمة باألساس، فقد قمت باختبار ثالثة مقاييس أساسية هي: )الدميقراطية واإلستبدادية 
– مؤشر احلكم الرابع IV- وتقييم السياسات واملؤسسات القطرية )CPIA( الذي يصدره البنك الدويل 

)2012(، واملقياس البديل للدميقراطية لكل من شيبوب وغاندي وفريالند 2010(18. 
وهناك حتفظ واحد ينبغي اإلشارة إليه؛ فمع اإلشارة الصغرية نسبيا ل� N -أي إّن 77 
موجة من السالم فقط تعرف بأقصى درجة من الدقة- فإن العديد من املتغريات املستقلة تشكل 
ضغطاً كبرياً على النماذج اإلحصائية اليت مت اختبارها الحقاً، وعلى الرغم من أن النتائج جيب أن 
يتم قراءهتا مع بعض احلذر؛ فمّما جتدر اإلشارة إليه أيضاً هو أن البيانات تشمل العدد الشامل 

من احلاالت للحروب األهلية اليت تكررت وليس عينة خمتارة.

18-  إن مقياس تقييم السياسات واملؤسسات القطرية CPIA يدمج االنفتاح السياسي واالقتصادي واملؤسسات الرسية، فضاًل 
على تدابري السياسة العامة، وقد وصفت بيانات مؤشر نظام احلكم الرابع IV Polity من قبل كل من مارشال وجاغرز وروبرت 
 http://data.worldbank على املوقع اإللكرتوين CPIA غور )2011(. وبيانات تقييم السياسات واملؤسسات القطرية
org/indicator/IQ.CPA.STRC.XQ. ومت تفصيل البيانات من قبل كل من تشيبوب وغاندي وفريالند )2010(.
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الضوابط: 
على  تنطوي  اخلصوص  وجه  على  والفرص  املظامل  بسبب  النزاعات  جتدد  إمكانية  إن 
مع ذلك فقد  املقاييس، وتساوقاً  احتمالية كبرية؛ لذا لإلحاطة بذلك فقد مت إدراج عدٍد من 
مت إدراج ثالثة مقاييس للتحليل من أجل أخذ املظامل بعي احلسبان، وهي:1. الدخل -الذي 
بالدوالر   2005 العام  يف   GDP اإلمجايل احمللي  الناتج  من  الفرد  نصيب  أساس  على  يقاس 
األمريكي،19 2. االنقسام اإلثين إذ يقاس التنوع اإلثين يف البلد استناداً إىل تقديرات اجلماعات 
ويتضمن  الديين20.  للتنوع  مماثل  مبقياس  ويقاس  الديين  االنقسام   .3 السكان،  من  اإلثنية 
األمنوذج األساس أربعة مقاييس أساسية للفرص اليت أوضحهها كل من فريون ولينت )2003(، 
وكل من كولري وهوفلر )2004( يف أحباثهم السابقة حول احلرب األهلية21. إن عدم االستقرار 
السياسي-الذي يفرتض أن يكون مقياساً لضعف الدولة- هو متغرّي ومهي يشري إىل ما إذا كان 
هناك تغيري إجيايب أو سليب يف احلكم مبعدل 2 درجة يف السنة السابقة. أما التضاريس اجلبلية 
فهي سجل النسبة املئوية للتضاريس اجلبلية يف البالد )زائد واحد( كما أكد على ذلك اجلغرايف 
أ.ج. جريارد. وحجم السكان هو ببساطة سجل السكان يف البالد. واالفرتاض هنا هو كلما زاد 
عدد املواطني يف بلد زادت صعوبة مراقبتهم والسيطرة على سلوكهم. وأخرياً كتلة األرض الكبرية 
املرتامية، وهي متغري ومهي يشري إىل ما إذا كان البلد حيتوي على كتلة أرضية كبرية مرتامية ميكن 

أن تستخدم كمنطلق للتمرد22. 
19- من املرجح أيضاً أن يكون نصيب الفرد من الدخل مقياساً جيداً لقوة احلكومة وقدرهتا فضاًل على جدوى اجلشع االقتصادي؛ 
ولذلك سيكون من الصعب تفسري ما إذا كانت النتيجة املهمة ستعين أن الفقراء هم أكثر مياًل للتمرد أو أن املواطني هم أكثر 
 Heston.:عرضة للثورة ضد احلكومات ذات اإليرادات احملدودة، ومن مث تأثري ذلك على قدرة الدولة يف مواجهة التمرد، ينظر

.)2009(  Summers. and Aten
20- االنقسام العرقي واالنقسام الديين اليت قدمهما كل من فريون وليتي )2003( اللذان قدما وصفاً طوياًل ملصادرمها يف املنت. 
الرضع  املتوقع، ووفيات  العمر  املظامل األخرى مبا يف ذلك متوسط  بتقييم دور جمموعة من مقاييس  بديلة، قمت  اختبارات  ويف 
وفجوة الفقر، وعدم املساواة االقتصادية األفقية )مقاسة من حيث املوجودات املعيشية ألكرب مجاعتي يف البلد(، وإن عدم املساواة 
االجتماعية )مقاسة من حيث النتائج التعليمية النسبية ألكرب جمموعتي يف البلد Østby 2008(، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه 
املعونة اخلارجية  إذا كانت  بتقييم ما  البلد وليس على مستوى اجلماعة، ويف اختبارات بديلة قمت أيضاً  البيانات على مستوى 

املصممة للحد من الفقر وزيادة النمو االقتصادي تعمل على تعزيز السالم يف هناية املطاف
 )World Bank 2012; http://www.aiddata.org/content/index/data-search  (.

.2004( Collier and Hoeffler(:ًولكن ينظر أيضا ،)21- ومجيع البيانات مأخوذة من فريون وليتي )2003
قابلة  البطالة ووجود موارد كبرية  الفرص اليت مت اختبارها يف مناذج خمتلفة بديلة بضمنها خمتلف مقاييس  22- وتشمل مقاييس 
العسكري، فضاًل عن  والعسكريي، واإلنفاق  باملدارس،  الريف، وااللتحاق  الذين يف  السكان  النفط، ونسبة  مثل:  لالستخراج، 
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ويتضمن التحليل أيضاً عدداً من العناصر املختلفة املرتبطة بفشل املساومة، وعلى وجه 
إذا كانت  ما  السابقة بضمنها  باحلرب  املرتبطة  الرئيسة  البيانات  بعض  بإدراج  التحديد قمت 
احلرب قد حصلت بسبب أرض أو هدف آخر، وكذلك شدة وطأة احلرب السابقة -اليت تعرف 
الوفيات املسجلة كل سنة ويف اختبارات بديلة مدة احلرب السابقة املسجلة-، وما إذا  بعدد 
كانت احلرب السابقة قد انتهت بانتصار عسكري صريح، وما إذا كانت جمموعة املقاتلي قد 
وقعت اتفاق سالٍم شاماًل. وتستمد البيانات املتعلقة باملدة السابقة ووفيات املعركة ونتائج احلرب 
 ،V.2010-1 السابقة من جمموعة بيانات إهناء النزاع الصادر عن برنامج بيانات النزاع يف أوبساال
وجمموعة بيانات النزاعات املسلحة الصادرة عن برنامج بيانات النزاع يف أوبساال / ومعهد أحباث 
السالم يف أوسلو V4.0 وجمموعة بيانات قتلى املعارك برنامج بيانات النزاع يف أوبساال / ومعهد 

.V3.0 أحباث السالم يف أوسلو
 )see Gleditsch et al. 2002; Lacina. Gleditsch. and Russett 2006( 

فيها  تضمنت  اليت  الدرجة  على  البيانات  هذه  بإدراج  أيضاً  قمت  بديلة  اختبارات  ويف 
 )Hartzell and Hoddie 2003( السلطة  تقاسم  من  خمتلفة  الشاملة جوانب  السالم  اتفاقيات 
وكذلك البيانات عن عدد قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة املوجودة على األرض يف أي 

بلد، ونوعها من املوقع اإللكرتوين لصناعة السالم التابعة لألمم املتحدة23. 

اجلدول رقم 1: حمددات مدة السالم – املظامل والفرص والتفاوض. أمنوذج كوكس للمخاطر النسبية

املظامل

1.40-)1.59(االنقسام اإلثين 

1.80)1.58(االنقسام الديين 

GDP 39).31( -الناتج احمللي اإلمجايل.

الفرص

البيانات حول مناجم املاس يف لوجاال وجليديسش وجيلمور )2005(، والبيانات حول احتياطيات النفط والغاز مقدمة من روس 
)2011(، وهناك بيانات أخرى عن الفرص املتاحة من البنك الدويل )2012(.

الذين استمدوا  باتفاقات وقوات حفظ السالم مت أخذها من كوين وماسون وغورس )2007(   املتعلقة  البديلة  البيانات   -23
بياناهتم من دويل وسامباين )2000( وتؤدي إىل حد كبري لنتائج مماثلة.
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07).28(. -حجم السكان 
.01).24( -التضاريس اجلبلية 

.67).77( -عدم االستقرار السياسي 

.37).89( -الكتلة األرضية الكبرية املرتامية  

املساومة 
.31).21(شدة وطأة احلرب السابقة 

1.21).67(* -الصراع اإلقليمي 

.41).58(* -النصر احلاسم 

1.42 ).78( -اتفاقيات السالم الشاملة 

.72).92(قوات حفظ السالم يف البلد 

69.96-لوغاريتم االحتمال

1.043املالحظات 

75موجات السالم 

21اإلخفاقات

Note: GDP ¼ gross domestic product. SE ¼ standard error*.p < 
.10. **p < .05. ***p < .01.
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ما الذي جيعل البلدان أكثر عرضة للمعاناة من جتدد احلرب األهلية؟ 
يركز اجلدول رقم )1( على ثالث جمموعات من العوامل اليت هتيمن على األدبيات، وهي: 
)املظامل، والفرص، واملشكالت التفاوضية(، ويوضح األمنوذج األول يف اجلدول العالقة بي املقاييس 

األساسية هلذه العوامل، وجتدد احلرب األهلية. 
املظامل

إن النتائج الواردة يف اجلدول رقم )1( ال تقدم سوى القليل من الدعم للمظامل بوصفها 
التفسري الرئيس لتجدد احلرب األهلية24، وال يوجد أي معيار من مقاييس املظامل يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
 see Fearon( حباالت جتدد العنف، على الرغم من أهنا كانت ذات صلة وثيقة ببدء احلرب األهلية
الديين يف هذا  التشظي  أو  باالنقسام اإلثين  األهلية  يرتبط جتدد احلرب  and Laitin 2003( وال 
االختبار،25 وإهنا ال ترتبط بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل)GDP( 26، غري أن االختبارات 
البديلة تشري دوماً إىل الدور احملتمل للمظامل، وعلى الرغم من أن اجلدول رقم )1( مل يوضح ذلك، 
إال أنه حي إضافة األنواع األخرى من املقاييس للضغوط االقتصادية لألمنوذج، مثل متوسط العمر 
املتوقع ووفيات الرضع أو فجوة الفقر، فهي مجيعها تقريباً ترتبط بنحٍو كبري بتجدد النزاع27، ويف كل 

حالة فإن الظروف االقتصادية الضعيفة تزيد من احتمال جتدد احلرب28. 

الواردة يف اجلدول رقم )1( غري كاملة، وكبديل قمت ببحث ما إذا كان عدم املساواة االقتصادية  24- قائمة مقاييس املظامل 
واالجتماعية عرب مجاعات البلد تؤثر يف احتمالية نشوب احلرب، وحينما تضاف إىل األمنوذج الوارد يف اجلدول رقم )1( فإن مستوى 
عدم املساواة االقتصادية األفقية )اليت مت قياسها من حيث أصول األسر املعيشية اليت متتلكها أكرب مجاعتي يف البلد( وعدم املساواة 
االجتماعية )املقاسة من حيث النتائج التعليمية النسبية الثنتي من أكرب اجلماعات يف البلد( كانت ال عالقة هلا بتكرار احلرب 

. )2008 Østby( األهلية
25- وحينما تستبدل املقاييس األخرى من حيث االنتماء العرقي مثل التشظي العرقي-اللغوي يف أمنوذج االحندار، فإهنا تثبت أن 

ال عالقة هلا بعودة نشوب احلرب النزاع.
26- هذا قد يرجع إىل أن مجيع هذه البلدان تقريباً تعاين من الفقر. 

27- ينبغي قراءة هذه النتائج حبذر، إذ إن كل املقاييس االقتصادية املتاحة هي جلزء صغري وخمتلط من احلاالت.
28-  تكشف االختبارات الالحقة أيضاً عن املقاييس األخرى للظروف االقتصادية اليت ال عالقة هلا بتجدد احلرب األهلية. وال 
النزاع حي إضافتها  البشري، وعدم املساواة األفقية أي صلة واضحة لتجديد  املال  تظهر سلسلة من تدابري االستثمار يف رأس 
العظمى من  بالنسبة لألغلبية  الرئيسي ألهنا مفقودة  البديلة يف األمنوذج  االقتصادية  املتغرّيات  إدراج مجيع هذه  يتم  للتحليل، ومل 

سنوات النزاع.
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الفرص
يوضح اجلدول رقم )1( القليل من الدعم لدور الفرص يف جتدد احلرب األهلية- على األقل 
كما مت قياسه حاليًا- وال تعدُّ أي مقاييس أساسية للفرصة مضمنة يف األمنوذج مهمة. ومرة أخرى 
فإن هذا خيتلف متاماً عّما وجدته دراسات احلرب األهلية احلالية، وهناك جمموعة من االختبارات 
املختلفة تكشف النقاب عن عدد قليل من الصالت بي املقاييس البديلة للفرص وجتدد الصراع، 
وال يرتبط املعدل العام للبطالة وال معدل بطالة الشباب يف البالد ارتباطاً مهماً بتجدد احلرب األهلية 
حي إضافتها لألمنوذج الوارد يف اجلدول رقم )1(29. إن وجود احتياطيات نفطية كبرية- وهو مورد 
أظهره كل من فريون وليتي )2003(- ميكن أن يكون مهماً الندالع احلرب األهلية، لكن هي 
ليس مهماً حي إضافته هنا. وباملثل أيضاً حينما اخترب كل من روس )2011( بيانات أكثر مشواًل 
عن احتياطي النفط والغاز أو األرقام اليت قدمها كل من لوجاال، وجليديتسش، وجيلمور )2005( 
مبخزونات املاس، فال ميكن العثور على أي صلة بي املوارد املرحبة وتكرار الصراع، وفضاًل عن ذلك 
إضافة مقياس النسبة املئوية للسكان يف املناطق احلضرية إىل األمنوذج، هو أيضاً أمٌر ليس باملهم؛ 

وأخرياً ال يرتبط االلتحاق باملدارس الثانوية بإعادة نشوب احلرب األهلية. 
الكبرية وواردات  املسلحة  فالقوة  أقل وضوحاً،  العسكرية احلكومية  بالقوة  املتعلقة  والنتائج 
األهلية حي  احلرب  بتجدد  واضحاً  ارتباطاً  ترتبط كّلها  ال  الشرطة  من  واملزيد  األكرب  األسلحة 
املوجهة  احلكومية  النفقات  نسبة مجيع  أن  إال  اجلدول رقم )1(؛  )1( يف  إضافتها لألمنوذج رقم 
صوب اجليش مرتبطة بنحٍو كبري وسليب بتكرار احلرب األهلية، فالبلدان اليت تنفق أكثر نسبياً على 
قواهتا العسكرية تكون أقل عرضة لتكرار احلرب األهلية وهي العالقة اليت تفرتض أن احلكومات قد 
تكون قادرة على ردع اجلماعات املتمردة من العودة إىل العنف إذا كانت قادرة على قمعها، وقد 
يشري ذلك أيضاً إىل أن احلكومات القوية هي أكثر قدرة على هزمية خصمها؛ األمر الذي جيعل 
من املستحيل عليها استئناف احلرب؛ ومع ذلك ينبغي قراءة هذه النتيجة بعناية طاملا أن النفقات 

العسكرية املتاحة ال توفر إال جزءاً يسرياً من احلاالت. 
وعلى الرغم من أن األغلبية العظمى من النتائج تفرتض أن ال الفرصة وال املظامل هي العامل 
الرئيس الذي يدفع اجلماعات للعودة للحرب، بيد أن كليهما من املرجح أن يكونا عاملي حاسي 
لبدء اندالع الصراع أول مرة، وحقيقة أن كاًل منهما يؤدي الدور التجرييب األهم يف إجبار املقاتلي 

29- ونظراً لصعوبة احلصول على أرقام مقارنة للبطالة بي البلدان الصغرية N بالنسبة للبيانات املتصلة بالبطالة، فينبغي قراءة هذه 
االستنتاج حبذر.
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على العودة إىل احلرب قد يكون السبب من ورائه هو أن املظامل والفرص حقق نسباً عالية نسبياً 
يف مجيع احلاالت؛ لذا يتعي علينا أن ال نستبعد املظامل والفرص كوهنما عاملي مهمي يف العملية 

األوسع اليت تؤدي إىل جتدد احلرب األهلية. 
املشكالت املتصلة باملساومة  

املعلومات،  مشكالت  أمهية  بشأن  تفاؤاًل  أكثر   )1( رقم  اجلدول  يف  الورادة  النتائج  إن 
ومشكالت االنقسام، ومشكالت االلتزام. وإن العالقات التجريبية هي ليست قوية وال هي متسقة 
بكل النماذج املختلفة كما سنرى ذلك يف اجلداول الالحقة؛ ومع ذلك هناك إشارات ضعيفة تشري 

إىل أن طائفة من مشكالت املساومة رمبا تؤثر على عودة املقاتلي إىل احلرب. 
وهناك بعض املؤشرات تقول إن االلتزامات الصادقة ميكن أن تساعد على تشكيل مسار 
تنطوي  باتفاقيات سالم شاملة  تنتهي  اليت  فالنزاعات  النزاع،  احتمالية جتدد  وتقلل من  السالم، 
على )25 %( خطر جتددها يف أي سنة مقارنة بالنزاعات اليت مل يتوصل فيها الفرقاء إىل اتفاق30، 
وإذا ما نفذت هذه االتفاقيات- من خالل حل اخلالفات الكامنة وراء احلرب- فهي تنفي احلافز 
للقتال؛ وحيصل هذا املنطق على مزيد من الدعم االختبارات البديلة اليت يتم فيها استبدال مقياس 
معاهدة السالم الشامل مبتغري تقاسم السلطة الرئيس لكل من هارتزيل وهودي )2003(، ويف هذا 
االختبار يرتبط تقاسم السلطة بنحٍو سليب وواضح بتكرار احلرب األهلية، وحينما يكون الطرفان 
قادرين على توقيع اتفاقية اليت تعطي لكال اجلانبي سلطة حقيقية يف احلكومة، يبدو أنه يقلل من 

احتمال العودة إىل احلرب.
وهناك عوامل أخرى توصف بأهنا تساعد على التصدي ملشكالت االلتزام مبصداقية بنحٍو 
أقل، وقد يساعد وجود الطرف الثالث املقاتلي على إهناء احلرب األهلية مؤقتاً، ولكنه يبدو أنه غري 
قادر على منع اجلماعات من العودة لالستمرار باحلرب، وحينما يقاس هذا املتغري مبتغري ومهي يسري 
يؤشر وجود قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة على األرض، فإن هذا النوع من التدخل ال 
يرتبط ارتباطاً كبرياً بتكرار احلرب األهلية، وال تكشف االختبارات البديلة أيضاً عن وجود عالقة 
مهمة بي عدد موظفي األمم املتحدة ونوعهم، أو إمجايل اإلنفاق على حفظ السالم وجتدد احلرب 
األهلية، وحينما يتم االستعاضة عن الرتميزات البديلة حلفظ السالم باألمنوذج الوارد يف اجلدول رقم 

)1( مل يتم العثور على أي شيء مهم31.
30- نسبة املخاطر النسبية هي نسبة اخلطر املستمدة من األمنوذج الوارد يف اجلدول رقم 1.

31- وردت بدائل من كوين وماسون وغورس )2007(، ودويل وسامبانيس )2000( وكريوتس )2010(.
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 هناك على األقل ثالثة أسباب تفسر ملاذا ال يكون لعمليات حفظ السالم أي أثر مهم ذي 
داللة إحصائية على تكرار احلرب األهلية يف هذا التحليل. أواًل: إن التحليل هنا يشري فقط إىل ما 
إذا كانت قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة موجودة على األرض وليس ما إذا كانت قد 
ُنشرت للحيلولة دون نشوب نزاع معي؛ وهكذا فهي ميكن أن تكون موجودة يف البلد لكن ملهمة 
أو نزاع خمتلف متاماً. ثانياً: عدم وجود عالقة ميكن أن تكون نتيجة تغري داخلي، وإن التدخل من 
طرف ثالث غالباً ما يقدم إىل جمموعة  خمتارة من البلدان الفقرية والضعيفة على وجه اخلصوص32، 
ثالثاً: نادراً ما تبقى قوات حفظ السالم يف بلد ما على الدوام؛ لذلك قد تكون قوات حفظ السالم 
عاماًل حاساً يف إقناع املقاتلي بتوقيع تسوية سلمية وتنفيذها، إال أهنا قد ال تؤدي أي دور يف 
حفظ السالم حال مغادرهتا )Walter 2002(؛ وبالنظر إىل هذه االحتماالت فإنه من املستحيل 

استخالص استنتاجات راسخة بشأن قيمة عمليات حفظ السالم من هذه البيانات. 
إن نتائج عدم قابلية التجزئة غري واضحة إىل حٍد ما، وعلى الرغم من أن املقياس الوحيد 
لعدم التجزئة املضمن يف اجلدول رقم )1( -الصراع اإلقليمي- هو أمر مهم ولكنه ليس يف االجتاه 
الصحيح، فاحلروب اليت دارت بسبب األرض هلا ثالثة أعشار خطر العودة للحرب مقارنة بتلك 
اليت مل جتر بسبب التنافس على حيازة إقليم معي، وتشري االختبارات البديلة -اليت سيتم تفصيلها 
أقل يف االندالع مرة  تنطوي على احتمالية  االنفصالية  الدراسة- إىل أن احلرب  الحقاً يف هذه 

أخرى. 
اجلانب األول من مشكالت املساومة الذي ال حيصل على أي دعم واضح يف اجلدول رقم 
)1( هو املعلومات، وال توجد دالئل تذكر على أن احلروب اليت زودت احملاربي مبعلومات واضحة 
عن قدراهتم النسبية أسفرت عن سالم أكثر دواماً؛ فالصراعات اليت انتهت بانتصار حاسم من قبل 
احلكومة أو املتمردين كانت أقل عرضة لتجدد احلرب33؛ وباملثل فإن احلروب األكثر ضراوة تبدو 
أهنا ال تتبع مساراً خيتلف عن تلك اليت هي أقل حدة منها، ويف اختبارات بديلة وجدت أيضاً عدم 

 GDP 32- أظهرت حتليالت إضافية ان تدخل األمم املتحدة أكثر احتمااًل يف احلاالت اليت يقل فيها الناتج احمللي اإلمجايل
اليت مل حتقق انتصاراً صرحياً، وكما أوضح فورتنا )2008( “أن قوات حفظ السالم متيل إىل أن ترسل  إىل القضايا الصعبة بداًل من 

. )2003 Gilligan and Stedman( ًالقضايا السهلة. ينظر أيضا
33- إن كان أحدهم يقيم انتصارات املتمردين واحلكومة بنحٍو منفصل فيبدو أنه ال توجد عالقة واضحة مع جتدد احلرب األهلية 
يف هذا التحليل، وهذه النتيجة تتناقض مع ليكليدر )1995(، وتوفت )2010(، وكالمها وجد أن السالم يف حقبة ما بعد احلرب 
كانت أكثر احتمااًل أن تستمر إذا انتهت احلرب األهلية يف انتصار حاسم، ومع ذلك يف بعض املواصفات البديلة اليت مت وصفها 

يف وقت الحق، هناك بعض املؤشرات على أن النتائج احلاسة ميكن أن تساعد يف منع تكرار النزاعات.
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وجود أي صلة واضحة بي مدة احلرب األهلية السابقة واحتمالية جتدد احلرب األهلية، وقد تكون 
هذه املعلومات ذات أمهية كبرية يف تكرار احلرب األهلية طاملا كانت حروباً يعرف فيها املقاتلون 

جيداً بعضهم بعضاً. 
املساءلة احلكومية 

ماذا عن املساءلة احلكومية؟ وهل هناك سات مؤسساتية خاصة يف العنصر املفقود لفهمنا 
على تكرار احلرب األهلية كما أشرنا آنفاً؟ 

بدأت بدراسة الصلة بي مقياسي واسعي ومستخدمي تقليدياً من مؤشر نظام احلكم الرابع 
الصراع، وكما هو متوقع -كما  الدميقراطية ومستوى االستبداد- وجتدد  )Polity IV( -مستوى 
بتجدد احلرب  بنحٍو كبري  يرتبطان  الدميقراطية وال االستبدادية  فإنه ال  أظهرت دراسات أخرى- 
األهلية34، فالبلدان األقل دميقراطية ليست أكثر عرضة لتجدد احلرب األهلية، وفضاًل عن ذلك 
فإن االختبارات البديلة تفصح عن تقييم السياسات واملؤسسات القطرية )CPIA( -وهو مقياس 
واسع للبنك الدويل )2012( عن احلكم الذي تتضمن املؤسسات الرسية والسياسية االقتصادية-، 
وإن مقياس فريالند بديل احلكم الثابت لقياس الدميقراطية هو أيضاً ال يرتبط بتكرار احلرب. ويشري 
غياب أي صلة بي التدابري الواسعة لنوع النظام وجتدد احلرب، إىل أنه إذا كانت احلوكمة مهمة 
فيجب أن ترتبط باملزايا املؤسساتية اليت تؤثر على السلوك احلكومي، وتشري النظرية املوضحة آنفاً 
إىل ثالثة أنواع من القيود هي: املساءلة السياسية، والقيود القانونية، وشفافية املعلومات اليت قد 
تقلل من حاجة املتمردين للجوء إىل العنف؛ وتقّيم األعمدة الثالثة اآلتية من اجلدول رقم )2( كل 

قيد بنحٍو مباشر35.

 Walter(  34- هذا يؤكد أن ما توصلت إليه معظم الدراسات الكمية بشأن تكرار احلرب األهلية. ينظر على وجه اخلصوص
.))2004(; Quinn. Mason. and Gurses )2007(; and Kreutz  2010

35- من املهم مالحظة أن هذه األبعاد الثالثة ختتلف متاماً عن التدابري العامة اليت تتخذها احلكومات، وترتبط مجيع التدابري الثالثة 
.)30. < r( فقط إىل حد ما مع درجات احلكم الدميقراطي واالستبدادي
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احلرب  تكرار  باحتمالية  يؤثران  القيود  تلك  من  األقل  على  اثني  أن  إىل  النتائج  وتشري 
األهلية36. وتؤكد اختبارات نسبة االحتماالت أيضاً كاًل من هاتي العالقتي37، وكما يظهر العمود 
الثاين فإن املشاركة السياسية الواسعة النطاق تساعد على منع جتدد العنف. ويبي اجلدول رقم )3( 
-الذي يعرض نسبة اخلطر جليمع مناذج االحندار اخلمسة يف اجلدول رقم )2(- أن التأثري كبري. 
ونسبة اخلطر )01( تعين أن خطورة تكرار الصراع يف البلدان ذات مستويات املشاركة األعلى هو 

)100th/1( من مستوى اخلطر يف البلدان اليت يشارك فيها عدد قليل من اجلمهور. 

مماثاًل على جتدد احلرب األهلية. وكما هو  إن املساءلة السياسية تبدو أن هلا أثراً جوهرياً 
موضح يف العمود رقم )3( اجلدول رقم )2(، فإن هناك عالقة قوية بي وجود دستور مكتوب 
واحتمالية تكرار احلرب األهلية. ويوضح اجلدول رقم )3( أيضاً أن البلدان اليت تستند قوانينها إىل 
الدستور لديها 10 من املخاطر للعودة إىل احلرب األهلية يف أي سنة باملقارنة مع البلدان اليت ليس 
لديها دستور مكتوب، والبعد الوحيد للقيود الداخلية الذي ال حيصل على أي دعم يف اجلدول رقم 
)2( هو الصحافة احلرة، وعلى األقل -وكما مت قياسه هنا- فإن حرية الصحافة ال ترتبط باحتمالية 
عودة احلرب. وقد مت اختيار املقياسي املهمي يف اجلدول رقم )2( -ومها املشاركة العامة ووجود 
دستور مكتوب- ألهنما مقياسان ملموسان ومباشران، ومها أقل احتمااًل ألن يكونا متغريات داخلية 

إىل أي حرب قادمة، ومها أقل عرضة للتأثر بتحيز الباحثي أو املعرفة باألحداث. 

جدول رقم 2: املساءلة احلكومية ومدة السالم وأمنوذج كوكس للمخاطر النسبية 

مستوى 
مؤشر فريدوم شفافية املعلومات القيود القانونية املساءلة السياسية الدميقراطية 

هاوس
املساءلة احلكومية 

��������������������������������������������������������������������������������������������-.07).20(االستبدادية 
��������������������������������������������������������������������������������������������.01).16(-الدميقراطية 

36- مبا أن التدابري الثالثة غري متاحة جملموعة احلاالت نفسها، لذا فقدت عدداً أقل من احلاالت عن طريق اختبار كل بعد بالتتابع، 
 r وتساعد إضافة كل بعد بالتتابع أيضاً يف تقليل املخاوف بشأن العالقة اخلطية عرب األبعاد املختلفة، وترتبط التدابري الثالثة بي

.35. ¼ and r 65. ¼
37- وتبي اختبارات نسبة االحتماالت اليت تقارن االحندارات مع مؤشرات احلكم أو من دوهنا املساءلة السياسية والقيود القانونية 
أن كل جمموعة من  أهنا تضيف إىل حٍد كبري يف األمنوذج )pro w2 > .05(، وتظهر االختبارات نسبة االحتماالت أيضاً 

جمموعات متغريات املظامل والفرص واملساومة خمتلفة بنحٍو كبري.
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���������������������������������������������������������������������4.69)2.44(0*-�����������������������املشاركة العامة
سيادة القانون 

)القانون 
الدستوري(

����������������������������������������������**)1.07(2.19����������������������������������������������

�����������������������.02 ).02(���������������������������������������������������������������������الصحافة احلارة 
سيادة القانون+ 
2.36- ��������������������������������������������������������������������������������������������احلقوق السياسية

*)1.18(
املظامل 

.97)1.61(-3.71-)3.74(.54)1.94(1.40)2.69(1.52-)1.71(االنقسام اإلثين 
1.64)1.55(2.87)4.13(3.26)2.27(1.03-)2.70(1.63)1.61(االنقسام الديين 
الناتج احمللي 

 GDP 07).35(--.71).51(.29).44(.27).53(-.27).37(اإلمجايل.

الفرص 
.13).28(.40).49(.40).35(.94).51(*-.06)31(حجم السكان 

.10).24(.47).47(.18).31(.16).33(-.09).27(التضاريس اجلبلية 
عدم االستقرار 

.79).77(-.64).84(.32).89(.63).83(-السياسي 

.69).89(.67)1.55(1.02).97(1.83).126(.12).19(األراضي الكبرية املرتامية  
 املساومة 
شدة وطأة 

.27).21(.76).73(.31).26(.08).34(.34).23(احلرب السابقة 

1.02).64(-.44)1.05(.65).78(.34).89(-.95).69(الصراع اإلقليمي 
.46).61(-����������������������.24).65(.08).84(.36).60(-النصر احلاسم 

.89).81(-1.87-)1.16(1.93-)1.25(.14)1.34(-.99).80(-اتفاقيات السالم 
قوات حفظ 
السالم التابعة 
لألمم املتحدة 

)1.19(39.-)34.(08.)1.36(1.00)1.11(1.45)95.(80.
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لوغاريتم 
67.05-22.86-49.64-30.55-60.35-االحتمال

N882651904677998
Note: GDP ¼ gross domestic product. Values are coefficients and 

standard errors in parentheses*.p < .10. **p < .05. ***p < .01.

 ومع ذلك فهي ليست بالضرورة أكثر املقاييس تقليديًة أو مشواًل هلذين البعدين؛ وملعاجلة 
هذا األمر والختبار متانة النتائج قمت بتكرار التحليل يف اجلدول رقم )2( مع املقاييس األخرى 

املتاحة للقيود احلكومية الداخلية )ينظر اجلدول رقم S1 من امللحق اإللكرتوين(. 

اجلدول رقم 3: يوضح تأثريات املساءلة احلكومية على خطر جتدد احلرب 
القيم هي نسب املخاطر )Z scores( املستمدة من اجلدول 2 مناذج االحندار 

أمنوذج رقم 1
.93)-.37(االستبدادية 
.99)-.06(الدميقراطية 

األمنوذج رقم 2
.01)1.92-(*املشاركة العامة 
أمنوذج رقم 3

.11)2.04(**سيادة القانون )دستور مكتوب(
أمنوذج رقم 4

1.02)1.12-(حرية الصحافة 
أمنوذج رقم5  

.09)1.99-(**سيادة القانون / احلقوق السياسية 
*p < .10. **p < .05. ***p < .01.
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األهلية،  احلرب  بتجدد  ترتبط  السياسية  املساءلة  فإن  تقريباً،  املقاييس  أغلب  ومن خالل 
هاوس  فريدوم  مؤسسة  وضعته  -الذي  األوسع  السياسية  احلرية  مبقياس  باستبداله  قمت  وحينما 
)2009(- أظهر عالقة مهمة وقوية مع جتدد احلرب األهلية. ويف اختبارات بديلة فإن عدداً من 
مقاييس احلكم -تلك اليت صممت لقياس قدرة املواطني على املنافسة علناً على املناصب التنفيذية- 
بنتائج احلرب األهلية، وباملثل أيضاً يوجد لدى شيبوب وغاندي  متيل إىل أن تكون أكثر ارتباطاً 
وفري الند )2010( عدة متغريات تقيس ما إذا كانت السلطة التنفيذية أو التشريعية مغلقة أمام 
املنافسة العامة، وهي ترتبط ارتباطاً مهماً بالنتائج املتصلة بتكرار احلرب األهلية حينما يتم استبداهلا 
يف النماذج، ويشري هذا النمط إىل أن القدرة على املنافسة ضد النخب املوجودة يف السلطة وتنحيتها 
سياسياً قد يكون عاماًل حاساً يف ضمان استمرارية السالم38، وأخرياً كان قياس الصوت واملساءلة 
الذي أصدره البنك الدويل )2012( -كجزء من سلسلته ل�لمؤشر العاملي للحوكمة )WGI( -يرتبط 
ارتباطاً ضعيفاً بتكرار احلرب األهلية، ويف مجيع احلاالت كان من املرجح أن يستمر السالم أكثر إذا 

تسىن للناخبي القدرة على مساءلة السلطة التنفيذية وتقييد أعمال النخبة. 
وباملثل أيضاً تؤكد االختبارات البديلة الدور الذي يؤديه سيادة القانون يف تشكيل مسار 
السالم، فكل من املقاييس املتاحة البديلة لسيادة القانون ترتبط ارتباطاً كبرياً وجوهرياً بتكرار احلرب 
فريدوم هاوس )2009(  أصدرته مؤسسة  الذي  الواسع  املدنية  احلريات  مقياس  ويرتبط  األهلية، 
ارتباطاً وثيقاً بتجدد احلرب األهلية حي االستعاضة عنها يف اجلدول رقم )2(. وإن مقياس سيادة 
القانون من املؤشر العاملي للحوكمة )WGI( والبنك الدويل )2012( له عالقة قوية بتجدد احلرب. 
ويف كل حالة يرتبط االلتزام لسيادة القانون مع احتمالية أقل لتجدد احلرب األهلية39. وحقيقة أن 
جمموعة واسعة من مؤشرات احلكم واملساءلة هي كلها مهمة على الرغم من اختالفها الكبري من 
حيث مصدرها وترميزها الذايت أو املوضوعي، وختتلف أيضاً من حيث السنوات والبلدان اليت ترمز 
إليها؛ األمر الذي يعزز ثقتنا يف الدور الذي تؤديه اخلصائص السياسية اليت حتد من سلطة السلطة 

38- على وجه التحديد أن كل من املتغريات xropenpolity. xrcompolity. and xconstpolity ترتبط ارتباطاً 
بتكرار احلرب األهلية، وهي تقيس ما إذا كانت هناك منافسة مفتوحة على السلطة التنفيذية أم ال، ومدى شدة املنافسة  كبرياً 

والقيود على السلطة التنفيذية.
39- كشفت جولة أخرى من االختبارات البديلة أن االنتهاكات املباشرة لسيادة القانون ترتبط ارتباطاً كبرياً أيضاً بتكرار احلرب، 
وتشري  للحرب.  بالعودة  وثيقاً  ارتباطاً  وترتبط كلها  القانون،  سيادة  على  التجاوزات  تقيس  املتغريات  من  خمتلفة  جمموعة  وهناك 
التقديرات إىل أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وتقديرات عدد السجناء السياسيي، وقياس مستوى التعذيب السياسي 
الدولية  العفو  إىل تقارير منظمة  )Cingranelli and Richards 2013(، ومقياسي ملدى اإلرهاب السياسي استناداً 
ووزارة اخلارجية األمريكية )مقياس اإلرهاب السياسي لعام 2013( كلها تعمل بنحٍو مماثل حي استبداهلا بسيادة القانون بالتحليل.
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التنفيذية؛ وبالتايل من الصعب تصور تكرار احلرب األهلية يف )إقليم آتشية أو يف تيمور الشرقية( 
اآلن بعد أن أصبحت إندونيسيا بلداً دميقراطياً إىل حد كبري؛ مما أدى إىل حتسي تدابري احلكم منذ 
العام 1999. ومن الواضح أيضاً السبب الكامن وراء استمرار تكرار التحديات اليت تواجه الدولة 

يف كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وميامنار. 
غري أن أحد املخاوف يكمن يف صعوبة حتديد أي السمات السياسية هي أكثر تأثرياً؛ نظراً 
ألن املقاييس ملختلف القيود على احلكومة تأيت من جمموعات البيانات املختلفة؛ ونظراً ألن كل 
جمموعة من جمموعات البيانات املختلفة تنطوي على بيانات ناقصة مهمة ال تتداخل، طاملا ال ميكن 
إدراج بعدين بسهولة يف األمنوذج نفسه. وفضاًل عن ذلك فعلى الرغم من وجود اختالفات نظرية 
واضحة بي بعدين قويي من القيود الداخلية، إال أنه جتريبياً تكون القصة أكثر تفاوتاً. إن اثني 
من املقاييس املهمة يف اجلدول رقم )2( )املشاركة العامة، والدستور املكتوب( مرتبطان فقط باحلد 
األدىن مع التدابري الشاملة للدميقراطية، وميكن عدها متميزة عن نتيجة الدميقراطية العامة40. غري 
أن املقياسي املختلفي للقيود مها على األقل مرتبطان ببعضهما اآلخر )r ¼ .35(؛ فاحلكومات 
اليت ختضع لنوع واحد من القيود متيل إىل أن ختضع ألنواع أخرى من القيود؛ وهكذا على الرغم 
من وجود أدلة على أن القيود املفروضة على احلكومة ترتبط بتقليل تكرار احلروب األهلية، إال أن 

خضوعها للقيود األكثر فاعلية هو مسعى أكثر صعوبة. 
مع ذلك فإن اهلدف هو أقل من حتديد أي القيود أكثر أمهية من الرتكيز على أمهية القيود 
الداخلية ككل، وهذا يف حد ذاته يعدُّ اسهاماً؛ نظراً ألن املساءلة السياسية غائبة إىل حد كبري 
عن البحوث املتعلقة باحلروب األهلية حىت اآلن، ومع أخذ ذلك باحلسبان، قمت بعرض أحد 
االختبارات األكثر عمومية للقيود السياسية يف اجلدول رقم )2(. ويعمل العمود األخري من اجلدول 
على تقييم أمهية مؤشر احلرية الصادر عن مؤشر احلرية والسياسة الصادر عن فريدوم هاوس )2009(. 
السياسية  هاوس -احلقوق  فريدوم  ملؤسسة  الفرعية  الفئات  بي  واحلرية جيمع  السياسة  مؤشر  إن 
واحلريات املدنية- مبقياس واحد مركب ميكن تفسريه على أنه مؤشر تقرييب للدرجة اليت تكون فيها 
احلكومة مقيدة بقوانينها وشعبها، ويظهر العمود األخري يف اجلدول رقم )2(، أن خطر تكرار احلرب 
بالبلدان اليت تكون فيها  السياسية والقانونية احملدودة مقارنة  القيود  البلدان ذات  أعلى بكثري يف 
احلكومة مقيدة بنحٍو كبري من قبل الرأي العام واحملاكم41، واملخاطر كما يوضحها اجلدول رقم )3( 

40- إن االرتباط بي املشاركة السياسية وسيادة القانون وتدابري الدميقراطية الشاملة هي أقل من 15.
41- يتعلق أحد الشواغل األخرى املشروعة بتجانس القيود التنفيذية، ومن املمكن أن تقوم النخب السياسية بإزالة القيود املختلفة 
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هي يف الواقع أعلى بعشر مرات حينما ال تكون احلكومات خاضعة للمساءلة. 
يف  التغيري  إىل  بالنظر  تتمثل  املؤسساتية  والقيود  احلوكمة  دور  لتقييم  أخرى  طريقة  وهناك 
احلكومة عرب الزمن، فالبلدان القادرة على اخلروج من دورة احلرب املتكررة ينبغي أن تفعل ذلك على 
األقل جزئياً ألن احلكم قد حتسَّن مبرور الوقت، فيما ينبغي على البلدان اليت تنزلق من جديد صوب 

احلرب أن تفعل ذلك جزئياً؛ ألن احلكومة أصبحت أقل انفتاحاً وأقل مصداقية. 
ات احلكم عرب الزمن، إال أن النظر  وعلى الرغم من أنه من الصعب إجراء تقييم دقيق لتغريُّ
إىل التغيري املؤسسي بي أول سنة سالم مقاسة وآخر سنة سالم مقاسة من موجة السالم يفصح عن 
منط واضح، ويفصح مؤشر احلرية والسياسية الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس )2009( عن أن 
من بي تلك الصراعات اليت مل تتكرر، كان معظمها مييل إىل أن حتصل يف البلدان اليت حتسن فيها 
احلكم مبرور الوقت، وأن نسبة 60.7 % من موجات السالم اليت مل تنته بتجدد احلرب قد حتسن 
احلكم فيها. وعلى النقيض من ذلك فإن البلدان اليت انزلقت إىل احلرب هي عموماً يف البلدان اليت 

 ساء احلكم فيها أو كان يف حالة مجود. 
اجلدول 4: املساءلة احلكومية ومدة السالم، أمنوذج كوكس للمخاطر النسبية – مناذج مصغرة

مستوى 
الدميقراطية 

املساءلة 
القيود القانونية السياسية 

شفافية 
املعلومات

مؤشر مؤسسة 
فريدوم هاوس 

املساءلة السياسية 
————.03 ).17(االستبدادية 

عن سلطتها كاستجابة للنزاع األهلي. وإذا كان هذا صحيحاً، فإن توقع جتدد احلرب سيدفع بقادة احلكومة للتملص من قيود 
املساءلة اليت ختضع هلا واحلد من املشاركة الشعبية بداًل من العكس، ومت تبين خطوتي يف إطار التصميم احلايل للبحوث ملعاجلة هذا 
املخاوف جزئياً على األقل. وقد كانت مجيع تدابري احلكم الواردة يف اجلدول رقم )2( قد تأخرت بطرق خمتلفة، وإن مقدار التأخر 
عن تدابري احلوكمة يف اجلدول رقم )2( هو سنة واحدة، لكن االختبارات اليت تتعلق باحلقب الزمنية الطويلة ال تنطوي على أي 
تغيري كبري يف النمط األساسي للنتائج؛ ويأيت ذلك كمحاولة ضمان أن املدد الزمنية وليست جمرد مدد من العنف منخفض املستوى 
الذي تكون فيه احلرب بدأت اآلن، وقمت بتعريف السالم بعتبة منخفضة للغاية من العنف، فالصراعات اليت ينخفض فيها عدد 
الضحايا عن 25 قتياًل تسجل -يتم ترميزها- على أهنا سلمية، وأخرياً فإن وجود جمموعة متنوعة من تدابري احلوكمة مرتبط بتكرار 
احلرب األهلية يساعد على احلد من املخاوف بشأن التجانس. والتجانس هو أكثر إثارة للقلق بالنسبة ملقاييس اإلجراءات احلكومية 
مثل فريدوم هاوس )2009(، الذي يقيس احلريات املدنية ألهنا تشمل احلريات الفردية اليت ميكن للحكومات أن تتالعب هبا حملاولة 
احلد من خماطر التمرد، ولكن التجانس أقل احتمااًل يف حالة التدابري احلكومية األكثر عمومية مثل املشاركة السياسية أو تدابري أكثر 

استقراراً مثل وجود دستور مكتوب.  
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————.05 ).15(الدميقراطية 
———-.03 ).01(*—املشاركة العامة 

سيادة القانون 
——)دستور مكتوب(

 1.23
-**)58.(——

-.00 ).01(———صحافة حرة 
سيادة القانون 
+ احلقوق 
السياسية

— — — — 2.34
-**)94.(

 Log
likelihood-76.56-40.07-66.92-42.34-67.05

N1.002743936738998
Note: Values are coefficients and standard errors in parentheses.*p < .10. **p < .05. ***p < .01.

وإن نسبة 74.6 % من موجات السالم اليت انتهت بالصراع كان فيها احلكم قد تراجع أو 
مل يتحسن42، ويبدو أن حماوالت احلكومة لتحسي احلكم وتأسيس قيود مؤسساتية أكرب هي 

خطوة مهمة يف إهناء دورة احلرب تكرار احلرب األهلية. 
قمت  النتائج،  هذه  رصانة  على  االختبارات  من  مزيد  الشديدة: إلجراء  الرقابة  عمليات 
بإجراء سلسلة من التحليالت اإلضافية على جمموعات خمتلفة مع تعريف خمتلف للسالم ولتجدد 
بتكرار  قمت  املشكالت  من  وغريها  اخلطي  االزدواج  بشأن  احملتملة  للمخاوف  ونظراً  احلرب؛ 
التحليل يف اجلدول رقم )2( باستخدام عدد من مناذج االحندار املزدوجة اليت تتضمت مقاييس 
احلوكمة الرئيسية فقط، إن تدابري احلكم اليت كانت مهمة يف النماذج املتعدد املتغريات ظلت مهمة 
املتعلقة  القضايا  معاجلة  وللمساعدة يف  رقم 4(.  )اجلدول  املتغريات  الثنائية  االختبارات  هذه  يف 
بتحيُّز املتغريُّ احملذوف، قمت بتيسري مناذج االحندار املتعرجة باستخدام التأثريات الثابتة للبلد، ومل 
تغري النتائج القصة الرئيسة للحوكمة )اجلدول رقم 5(. ويف اجملموعة الثانية من االختبارات )الواردة 
يف اجلدول رقم 6(، قمت بتغيري تعريف احلرب األهلية؛ ونظراً للتحليل الوارد يف اجلدولي )1 و2( 

42- إن التغيري يف مؤشر السياسة واحلرية حينما يضاف إىل أي من النماذج الواردة يف اجلدول رقم 2 يكون له أثر كبري على 
احتمالية العودة إىل احلرب، وحىت بعد السيطرة على التغيري املؤسسي بقيت املستويات املطلقة من املساءلة السياسية كبرية أيضاً.
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يستند إىل )21( حالة فقط من حاالت تكرار احلروب األهلية، فقد كان هناك بعض القلق من أن 
النتائج قد تكون ذات طابع خاص )غري اعتيادي(، ومن أجل اختبار هذه االحتمالية، حتولت إىل 
تعريف أكثر تساهاًل للسالم لسنتي متتاليتي باعتماد حاالت وفاة جراء املعارك أقل من 1000، 
وقمت بإعادة التحليل. وتشري النتائج الظاهرة يف اجلدول رقم 6 إىل أنه حىت مع وجود عدد أكرب 
من حاالت تكرار احلروب االهلية فإن النتائج متطابقة تقريبًا43، وإن البلدان اليت تعاين من قيود 
سياسية وقانونية قليلة تكون معرضة إىل احتمالية االنزالق إىل احلرب أكثر خبمسة أضعاف مقارنة 

بالبلدان اليت تتمتع حبقوق سياسية كاملة وسيادة القانون. 
اجلدول 5: املساءلة احلكومية وجتدد احلرب -مناذج مصغرة- اآلثار الثابتة العشوائية للنماذج اخلطية 

مستوى 
الدميقراطية 

مؤشر فريدوم هاوس شفافية املعلوماتالقيود القانونية املساءلة السياسية 

املساءلة احلكومية 
-.0056 االستبدادية 

)0043.(
————

-.0057 الدميقراطية 
)0040.(

————

-.0013 —املشاركة العامة 
***)0003.(

———

سيادة القانون 
)دستور مكتوب(

—— 136.
-***)031.(

——

.0007 ———صحافة حرة 
)0005.(

—

سيادة القانون + 
احلقوق السياسية 

————-)029.( 041.

N1.0757449757641.146
Note: Values are coefficients and standard errors in parentheses.*p < .10. **p < 

.05. ***p < .01.

43- الفرق الرئيس يف اجلدول رقم 3 هو أن كاًل من التدخل اخلارجي وخصائص الصراع السابق ليسا ذوا أمهية، يف حي تظهر 
اجلداول السابقة بعض عالمات االرتباط.
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اجلدول رقم 6: املساءلة احلكومية ومدة السالم، التعريف البديل ألمنوذج كوكس للمخاطر النسبية 
   معامل )اخلطأ املعياري(

 املساءلة احلكومية

1.79).91(**- سيادة القانون واحلقوق السياسية
املظامل

.85)1.11( االنقسام اإلثين

1.46)1.16(االنقسام الديين

-.17).24(الناتج احمللي اإلمجايل 

الفرص 
.04).22(حجم السكان 

-.03).19(التضاريس اجلبلسة 
.02).48(-عدم االستقرار السياسي 

.78).58( األراضي املرتامية
 املساومات

.06).16( شدة وطأة احلرب السابقة
-.39).44(الصراع اإلقليمي 

-.34).53( النصر احلاسم
.30).66(- اتفاقيات السالم الشاملة

)80.(05.-قوات حفظ السالم يف البلد 
122.8-لوغاريتم االحتمال 

N1.226
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Note: GDP ¼ gross domestic product. SE ¼ standard error 
 *p < .10. **p < .05. ***p < .01.

اجلدول رقم 7: املساءلة احلكومية وتكرار احلرب األهلية، ومت تعريف احلرب على أهنا اليت ختلف أكثر من 25 قتياًل سنوياً 

معامل )اخلطأ املعياري(   
 املساءلة احلكومية

 1.13-).48(** سيادة القانون واحلقوق السياسية
 املظامل

.34).50( االنقسام اإلثين
 .21).65( التشظي األيديولوجي
.23).18(-الناتج احمللي اإلمجايل 

الفرص 
.09)01.(حجم السكان 

.01).10(التضاريس اجلبلية 
.54).29(* األراضي الكبرية املرتامية

املساومة 
.01).01(- شدة وطأة احلرب السابقة

.29).18(-الصراع اإلقليمي 

.61).33(*- النصر احلاسم
.10).46(- اتفاقيات السالم الشاملة

)37.(28-قوات حفظ السالم يف البلد 
 -.06).02(** سنوات السالم

 Constant 2-)2.54(2.44
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Pseudo R.08
N1.814 

Note: GDP ¼ gross domestic product. SE ¼ standard rror *p < .10. **p < .05. ***p < .01.

إن اختبار الرصانة األصعب هو استخدام تعريف خمتلف متاماً ملا ميثله النزاع؛ وللقيام بذلك 
قمت بأخذ البيانات مباشرة من حتليل كريوتز )2010( للنزاعات الداخلية )داخل الدولة(؛ ويف 
هذا التحليل مت إعادة تعريف احلرب األهلية على أهنا النزاع الذي يؤدي إىل وفاة )25( قتياًل جراء 
املعارك يف السنة التقوميية، وتستمر حلقة النزاع ما دامت وفيات املعركة السنوية تتجاوز )25( قتياًل، 

ويبدأ السالم يف السنة األوىل اليت يوجد فيها أقل من )25( حالة وفاة مرتبطة باملعارك. 
إن تعريف احلرب األهلية يتغرّي جذرياً بتغريُّ حقب السالم؛ األمر الذي يتطلب بدوره إعادة 
تعريفات متعددة خلصائص الصراع السابق، واجلماعات املنخرطة فيه، واألوجه املختلفة لألمنوذج 
التجرييب، وهكذا يف اجلدول رقم )7( قمت باستخدام ترميز كريوتس 2010 للبيانات عن احلرب 
السابقة مبا يف ذلك أهدافها، وشدهتا، ومدهتا، ومآالهتا؛ ولذلك فإن التحليل الوارد يف اجلدول رقم 
)7( ميثل جمموعة خمتلفة من احلاالت واملقاييس واملنهجية أيضًا44. والثابت الوحيد يتمثل يف إدراج 
مؤشر احلقوق السياسية واحلريات الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس )2009(، وبقيت النتائج 
لالنزالق  أكثر عرضة  احملدودة هي  السياسية  احلقوق  فالبلدان ذات  متساٍو،  متسقة، وكل شيء 

للحرب األهلية مبرتي مقارنة يف البلدان ذات احلقوق السياسية الواسعة.  

وكما كان احلال من قبل فإن األوجه األخرى من املساومة تبدو لتكون ذات صلة بتكرار 
احلرب األهلية، فالنزاعات اليت تنتهي بنصر حاسم تكون أقل عرضة للظهور من جديد، مقارنة 
بتلك اليت تنتهي بتسوية تفاوضية، وهذا يعكس النتائج اليت توصل إليها ليكليدر )1995( وتوفت 
)2010(؛ ولكن بالنظر لعدم ثباهتا يف النماذج املختلفة املستخدمة يف حتديد السالم وتكرار احلرب 

األهلية، فيتعّي على القراء أن ال يعولوا كثرياً على هذه النتيجة45.

44- متاشياً مع كريوتس )2010( وموجات السالم األقصر واألكثر عدداً اليت ينطوي عليها هذا التحليل، يستخدم التحليل احنداراً 
لوجستياً يسرياً مع متغري كريوتز الومهي من أجل التكرار ومدة السالم كمتغري مستقل.

45- جتدر اإلشارة إىل أن إدراج اآلثار الثابتة للبلدان أو اليت جتميعها يف كل صراع ال يغرّي كثرياً من النتائج املوضوعية األساسية.
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اإلصدارات  تلك  من  لكل  التجريبية  االختبارات  من  إضافية  بإجراء جمموعة  قمت  وقد   
املختلفة من جمموعة البيانات؛ فلمعاجلة املخاوف بشأن العدد الكبري والطبيعة غري العشوائية احملتملة 
للمالحظات املفقودة استخدمت سلسلة حتليل التبعية املتعدد من أجل معاجلة البيانات املفقودة. 
وقمت باختبار جمموعة من النماذج املختلفة اليت أدت إىل استنتاجات مجيعها متطابقة تقريبًا46. 
ويف ضوء عدم التجانس احملتمل غري املرصود عرب البلدان أو عرب الصراعات، قمت باختبار سلسلة 
من مناذج الضعف املشرتكة، وتشري نتائج هذه النماذج إىل أن عوامل اخلطر غري املقاسة ليست 
ذات مشكلة داخل جمموعة البيانات، وهي أيضاً تعكس النتائج األصلية؛ أي: إن احلوكمة تتنبأ 
بنتائج تكرار احلرب األهلية؛ وكل تلك االختبارات اإلضافية ورادة يف امللحق اإللكرتوين47  بقوة 

)ينظر اجلدوالن 6-5(.
استنتاجات

ما الذي ميّيز احلرب األهلية اليت تكرر عن تلك اليت ال تتكرر؟ فاحلرب اليت تتكرر هي أكثر 
عرضة ألن حتصل يف األوضاع اليت ينتاهبا ضعف مؤسسايت؛ إذ إن النزاعات اليت حتدث يف البلدان 
اليت تتمتع ببيئات سياسية أكثر انفتاحاً وتنطوي على مزيٍد من القيود على املسؤولي التنفيذيي، 
وتكون أقل عرضة لتكرار العنف؛ وهذا يساعد على تفسري سبب تكرار احلروب األهلية اليت هي 
يف الغالب يف الشرق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ومها أكثر املناطق اليت تشهد ضعفاً 
مؤسساتياً يف العامل، وليست الدميقراطية أو الفقر السبب وراء ذلك، بل آليات املساءلة احملدودة 

جداً اليت جتعل من املرجح أن تشهد البلدان حروباً متكررة. 
ويؤثر الرتكيز على احلوكمة تأثرياً أساسياً على الوصفات السياسية اليت تتبعها، فقد استثمرت  
منظمات مثل البنك الدويل )2012( وبكثافة يف التنمية االقتصادية حىت اآلن، إذ ترى أن هذا 
أفضل سبيل للحد من تكرار احلرب األهلية؛ فكان يُعتقد أن زيادة متوسط دخل السكان وزيادة 
هذه  تكون  أن  املرجح  من  يزال  وما  العنف؛  مستوى  اخنفاض  إىل  سيؤديان  االقتصادي  النمو 
من  العديد  على  الرتكيز  حي  ولكن  األول،  املقام  يف  األهلية  احلرب  ملنع  ضرورية  اإلصالحات 

46- ومل ينتج عن البيانات املستقاة سوى اختالف يسري واحد مع التحليل الوراد يف كل من اجلداول من رقم 1 إىل اجلدول رقم 
3، وقدم حتليل البيانات املعطاة بعض الدعم، وإن كان ما يزال غري متسقاً، بأن السالم قد يستمر مدة أطول بعد التوصل إىل اتفاق 

.)of the Online Appendix 4.S–2.see Tables S( شامل، وكذلك يف حاالت النزاع اإلقليمي
47- ختضع البيانات للرقابة اجليدة، ولكن ال يوجد هناك سبب نظري واضح يدعو لالعتقاد بأن الرقابة هي كل شيء ما عدا كوهنا 
عشوائية، ولكن مع أمنوذج كوكس للمخاطر النسبية جيب أن تكون النتائج متسقة، ومع ذلك فإن أي حماولة للحد من املخاوف 

بشأن الرقابة، مل ينتج عن هذه احلركة أي تغريات ملحوظة بشأن التقديرات.   
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البحث يؤدي إىل “إصالح” تكميلي ورمبا أكثر  القانونية والسياسية، فإن هذا  آليات املساءلة 
أمهية للبلدان اليت ترزح فعاًل حتت وطأة تكرار احلرب األهلية، وإذا أراد اجملتمع الدويل إهناء موجات 
العنف اليت تبدو ال هناية هلا يف بلدان مثل: الصومال، و أوغندة، ومجهورية الكونغو الدميقراطية؛ 
فسيتعي عليه تقييد السلطة التنفيذية وإنشاء حكومات مسؤولة أمام سكاهنا أكثر من زيادة الناتج 

احمللي اإلمجايل. 
إن وضع قيود مؤسساتية أكرب هي مهمة ليست بالسهلة، وهناك عوائق واضحة تقف أمام 
هذا النوع من الوصفات السياسية، فمن غري املرجح أن يتخلى القادة غري اخلاضعي للقيود عن 
السلطة بسهولة، لكن القادة الذين يواجهون مجاعات متمردة صارمة ومتشددة -وهي مجاعات ال 
يستطيعون هزميتها بنحٍو فعال- قد يكونون بالضبط أولئك القادة الذين لديهم حوافز للقيام بذلك. 
وإذا كان بوسع اجملتمع الدويل أن يثبت هلؤالء القادة أنه من خالل هذه القيود ميكن أن يتجنبوا 
تكرار احلرب فحينها سيكون باإلمكان إقناع بعضهم باإلصالح؛  وفضاًل عن ذلك وعلى الرغم 
من الطابع الصعب هلذه املهمة، أن البيانات تشري إىل أن تغريات مؤسساتية قد حصلت بالفعل، 
فالعديد من احلكومات تفتح أبواهبا؛ وحينما حيدث ذلك تتضاءل احتماالت العودة إىل احلرب 
األهلية إىل حد كبري، ولكن قبل أن يتحرك اجملتمع الدويل إىل األمام ال بَّد من اإلجابة عن أسئلة 
حاسة هبذا الصدد؛ فمن الواضح أن موضوع احلوكمة هو أمر مهم، إال أن الغامض باملوضوع هو 
ما هي أوجه احلكم الرشيد األكثر أمهية يف تثبيط تكرار احلرب األهلية. ومن غري الواضح أيضاً بيان 
اآللية الدقيقة اليت ميكن من خالهلا أن تؤثر احلوكمة على النتائج. فجميع تدابري احلوكمة اليت مت 
تسليط الضوء عليها هنا جتعل من السهل على املواطني ممارسة الرقابة على السلوك السّيئ لقادهتم، 
وأهنا جتعل من األسهل على النخب احلالية بأن تلتزم بنحٍو حقيقي بتنفيذ اإلصالحات املوعودة 
مبرور الوقت. ولكن من املرجح أن تفضي إىل عدد أقل من املظامل، وفرص أقل لتجنيد املقاتلي 
الراغبي يف القتال، ومن مث فهناك حاجة إىل جتربة خمتربية مصممة بعناية وجتربة استقصائية يف امليدان 
و/ أو حتليل نوعي دقيق الذي يعمل على سرب أغوار العملية السببية مع مرور الوقت عرب العديد 

من هذه احلاالت لتحديد بالضبط كيف وملاذا تنطوي هذه القيود على أمهية؟ 
أن  العامة  السياسات  الباحثي وصناع  املستمرة جيب على  األسئلة  الرغم من هذه  وعلى 
يتعلموا شيئي من هذه الدراسة: األول: إن احلروب األهلية ما تزال تشكل مشكلة ألن عدداً صغرياً 
من البلدان )تشاد، وميامنار، والفلبي، والصومال، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وأفغانستان( ال 
تستطيع أن حتل على الدوام الصراعات اليت تعاين منها. ثانياً: ينبغي أن يدركوا أنه على الرغم من 
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أن العديد من العوامل االقتصادية املختلفة تؤثر على بدء نشأة العنف باألساس، إال أن العوامل 
السياسية تؤثر وبشدة على إحالل السالم وجتدُّد احلرب، وإذا ما أراد اجملتمع الدويل احلد من اندالع 
احلرب األهلية يف مجيع أحناء العامل، فإنه جيب أن يعاجل نقاط الضعف املؤسساتية اليت جتعلها أكثر 
أن  يبدو  النهاية  للحرب. ويف  العودة  أجل  من  للمتمردين  أكثر جاذبية وضرورية جداً  أو  خياراً 
املشكلة املستمرة يف تكرار احلرب األهلية هي مشكلة احلكومات الضعيفة مؤسساتياً أكثر من كوهنا 
مشكلة فقر مستمر أو تنمية اقتصادية أو وجود قوات حفظ السالم على املدى القصري أو غياهبا. 
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2017-12-24

امللخص
تربط العراق شراكات مع اجلمهورية اإلسالمية يف إيران أكثر من غريه من البلدان اجملاورة، 
فلو تعرضت اجلغرافية السياسية أو سالمة أراضي هذا البلد ألي مصري؛ فيمكن أن يهدد اجلغرافيا 
السياسية والرؤى القانونية، والدولية، واألمنية للجمهورية اإلسالمية يف إيران؛ وبالتايل سيؤثر عليها 
تبعاً لذلك؛ وهلذا السبب، فإن الغرض الرئيس من هذا البحث هو شرح السيناريوهات املستقبلية 
لألزمة العراقية، وحتليل تأثرياهتا املتبادلة على الصعيد القانوين، والدويل، واألمين للجمهورية اإلسالمية 
يف إيران. وبالنظر إىل العوامل وقوى الدفع الرئيسة وأهم أوجه حاالت عدم احلسم، فإن سيناريوهات 

التطورات املستقبلية يف العراق من وجهة نظر باحثي الدراسة هي كاآليت: 
- سيناريو استعادة األراضي العراقية احملتلة من قبل تنظيم داعش والتقسيم السلمي والعادل 

والدميقراطي للسلطة يف العراق )العراق الدميقراطي(.
- سيناريو الوحدة بي األقليات العرقية واملذاهب يف العراق، وارتفاع القوة الوطنية العراقية 

)العراق املوحد والقوي(.
- سيناريو زيادة اخلالفات بي احلكومة املركزية والسنة واألكراد، واندالع حرب أهلية واسعة 

النطاق يف العراق.
- سيناريو تقسيم العراق وجتزئته ثالثة أجزاء. 

جاويد منتظران*، سعيد قرباني**

* ماجستري يف العالقات الدولية، جامعة مالك األشرت )الباحث املسؤول(.
** دكتوراه يف الدراسات املستقبلية واألستاذ املساعد يف جامعة مالك األشرت.

سيناريوهات أمام مستقبل العراق…وتحليل الرؤى 
القانونية والدولية واألمنية للجمهورية اإلسالمية في إيران
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وحي دراسة آثار كل من هذه السيناريوهات على الوضع والرؤى القانونية، والدولية، واألمنية 
للجمهورية اإلسالمية يف إيران، اتضح أن سيناريو العراق الدميقراطي هو السيناريو األكثر صواباً 

إليران، وهناك اقرتاحات مت عرضها يف هذا اإلطار.
1. املقدمة وشرح القضية

مل يكن العراق اجلديد ميثل هتديداً عسكرياً للجمهورية اإلسالمية، كما كان يف املاضي ولكن 
ما يزال لديه األرضية احملتملة اليت بإمكاهنا نقل التوتر وانعدام األمن إىل جمال األمن القومي اإليراين. 
عن  النامجة  التحديات  لكن  اجلديدة،  الظروف  يف ظل  جذرياً  اً  تغريُّ األمنية  املسائل  تغرّيت  فقد 
منافسة خمتلف اجملموعات اإلثنية والسياسية داخل العراق واآلثار الضارة النامجة عن عدم االستقرار 
واحلرب األهلية والتطرُّف واالنقسامات العرقية والدينية ويف هناية املطاف احتمال تفكك هذا البلد، 
تعدُّ ضمن التحديات اجلديدة اليت تدخل إىل جمال األمن القومي اإليراين عرب الزاوية الداخلية للعراق 

)برزكر، 2009 :63(. 
وخالل السنوات اليت أعقبت استقالل العراق، فإن وجود األقليات املستقلة کاألكراد والسنة 
والشيعة يف املناطق الشمالية والوسطى واجلنوبية من البالد وكيفية احلفاظ على التوازن بينهم، أّدى 
تقسيم  بشأن  القلق  فإن  امليزة،  هلذه  ونظراً  واإلقليمي؛  الوطين  الصعيدين  توترات على  إىل  دائماً 
العراق على جمموعات عرقية خمتلفة وآثارها السلبية على األمن القومي اإليراين، كان دائماً حمور 
السياسة اخلارجية اإليرانية )نعمت بور وتباك،  العراقية يف جمال  القضايا  الرئيس يف حتليل  الرتكيز 
17:2013(. وعلى الرغم من بعض اآلمال يف أن يصبح العراق تدرجيياً دولة مستقرة وقوية بعد 
نظام صدام، إال أن هذا البلد واجه ساحة واسعة من التحديات واألزمات خالل السنوات اليت 
تلت عام 2003، منها: الوجود األمريكي املوسع يف العراق، والتدخل السليب واملدمر لبعض بلدان 
املنطقة خللق حالة من عدم االستقرار، وظهور اجلماعات املتمردة املسلحة واإلرهابية، واملشكالت 
والطائفية،  العرقية،  احملاصصة  على  قائم  توافقي  برملاين  نظام  عن  الناجتة  والبريوقراطية  السياسية 
والتوجهات املتباينة لألكراد أمام احلكومة املركزية، وحني بعض السنة العراقيي للعودة إىل حقبة 

البعث، كانت من أهم األسباب اليت أدت إىل أزمات متعددة يف البالد )أسدي، 2015(.
 وقد أدى ظهور تنظيم داعش ومن مث بعض املشكالت واالحتجاجات اليت قام هبا الشعب 
واألحزاب السياسية واالستفتاء الذي ُأجري من قبل األكراد للمطالبة باالستقالل إىل تأزم الوضع 
يف العراق بنحٍو أكرب مرة أخرى، وجعل مستقبل هذا البلد أكثر غموضاً؛ وبالنظر إىل أن الدراسات 
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السيناريوهات املستقبلية للعراق ويتطرق لتحليل الرؤى  املستقبلية هي فرع مستقل يدرس منهجياً 
القانونية، والدولية، واألمنية للجمهورية اإلسالمية يف إيران، ويوّفر لنا صوراً للمستقبل حىت نتمكن 
من اختاذ قرار أكثر كفاءة استناداً إىل هذه الصور يف الوقت احلايل؛ ألن من املهم اكتشاف املستقبل 
وتشكيل مستقبل منشود. إن الدراسات املستقبلية تتحدث دائماً عن املستقبل، وهدف هذا الفرع 
هو اكتشاف أو إبداع، واختبار، وتقييم واقرتاح مستقبل ممكن، حمتمل ومفضل من أجل تشكيل 
مستقبل منشود؛ فالباحثون يف جمال املستقبل يريدون أن يعرفوا ما املستقبل الذي ميكن أن حيدث 
ينبغي  الذي  املستقبل  وما  )احملتمل(،  للحدوث  احتمااًل  األكثر  املستقبل  وما  )املمكن(،  الحقاً 
إعداده )املفضل( )حسن خبتياري مقدم وآخرون، 2013، :93(؛ لذلك، طور املستقبليون طريقة 
تسمى »صناعة السيناريوهات« يف الدراسات االسرتاتيجية والسياسية )سالتر، 2007، :71( 
السيناريوهات  أسلوب كتابة  ويعدُّ  املستقبلية،  بالدراسات  املختصة  املختلفة  األساليب  بي  ومن 
لألحداث  نظراً  من األساليب األكثر عملية )حسيين وباقري تشوكامي، 2012، :27-28(؛ 
والتطورات اليت حصلت يف العراق اليت هددت اجلغرافية السياسية والسالمة اإلقليمية للبالد. ومبا أن 
عواقب أي تغيريات يف اجلغرافية السياسية والسالمة اإلقليمية للعراق، تعدُّ مهمة بالنسبة للجمهورية 
اإلسالمية يف إيران )ألهنا ميكن أن هتدد بنحٍو كبري أو تعزز اجلغرافيا السياسية والرؤى القانونية، 
والدولية، واألمنية وتؤثر عليها يف الوقت نفسه(؛ وبالتايل، فإن الغرض الرئيس من هذا البحث هو 
شرح السيناريوهات املستقبلية لألزمة العراقية وتقييم تأثرياهتا املتبادلة وحتليلها على الصعيد القانوين، 

والدويل، واألمين للجمهورية اإلسالمية يف إيران.
2. منهج البحث والتجميع

يتمثل منهجنا يف البحث يف الدراسات املستقبلية القائمة على كتابة السيناريوهات، ونقوم 
بوصف املستقبل احملتمل واملمكن من خالل منهج كتابة السيناريوهات، ويف النهاية، نواصل الدراسة 
يتم من خالل  املعتربة وآليته  الوثائق واملعلومات  التحليلي. إن منهج جتميع  الوصفي  املنهج  عرب 
املكتبات. وإن أهم الكتب املنشورة يف هذا اجملال، وعدد من املقاالت واألطروحات، والتحليالت 

اليومية تعدُّ من مصادر هذه املقالة.
3. كتابة سيناريو حول التطورات اليت سيواجهها العراق

1.3. خطوات كتابة السيناريو
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لكتابة السيناريوهات عملية خاصة هبا، وهلا مراحل خمتلفة تتم على النحو اآليت:
اخلطوة رقم صفر: إنشاء التدابري الالزمة.

اخلطوة األوىل: حتديد اجلهات الفاعلة.
اخلطوة الثانية: حتديد املكونات والعوامل املؤثرة.

اخلطوة الثالثة: حتديد الدوافع.
اخلطوة الرابعة: حتديد أوجه حاالت عدم احلسم.

اخلطوة اخلامسة: رسم الرؤية العامة.
اخلطوة السادسة: حتديد أوجه حاالت عدم احلسم الرئيسة.

اخلطوة السابعة: كتابة السيناريوهات.
وإلنشاء السيناريو جيب اتباع األمور اآلتية )خوش دهان، 2009، :39(: 

1- حتديد املوضوع الرئيس للسيناريو.
2- حتديد العوامل الرئيسة.

3- حتديد قوى الدفع.
4- حتديد عدم حسم العوامل الرئيسة.

5- حتديد منطق السيناريو ومعرفته.
6- تأليف القصص.

7- مراجعة السيناريوهات وحتديد أولوياهتا. 
وعلى هذا األساس، سنواصل مراحل كتابة السيناريوهات خطوة خبطوة؛ حىت حنصل على 

السيناريوهات بطريقة علمية ومنهجية.
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2.3. اخلطوة األوىل: حتديد اجلهات الفاعلة املؤثرة على تطورات العراق
يف هذه اخلطوة يتم حتديد اجلهات الفاعلة األكثر أمهية واألكثر تأثرياً ومراجعتها من خالل 
طريقة العصف الذهين. مث يتم تقسيم اجلهات الفاعلة فئتي؛ مها: حتت التأثري، وخارج السيطرة 
)بدرام وزايل، 2015، :20(. وفيما يأيت نقدم جمموعة من اجلهات الفاعلة اليت هلا أمهية خاصة 
الفاعلة  تتألف من اجلهات  املستقبلية. واجملموعة األوىل  السيناريوهات  واليت هي نشطة يف مجيع 
املوجودة خارج نطاق السيطرة والنفوذ، واحلكومة املركزية يف العراق ال تسيطر مباشرة على سلوكها 
اليت ال تقع حتت  الفاعلة  املثال: أن اجلهات  تأثري فعال على أعماهلم. فعلى سبيل  أو ليس هلا 
سيطرة ونفوذ املشهد الداخلي العراقي، هي: أكراد العراق، وقوات البيشمركة والقوات التابعة ألسامة 
النجيفي، والقوى السنية أمثال حركة حراس الشام، واحلشد الوطين، وبقايا حزب البعث يف العراق. 
واجلهات الفاعلة على الساحة الدولية، هي: تنظيم داعش، والواليات املتحدة. ومت تعريف اجملموعة 
الثانية من اجلهات الفاعلة يف إطار التعاون بي احلكومة املركزية يف العراق اليت تنقسم على عدة 

فئات: 
الفئة األوىل من اجلهات الفاعلة احمللية تشتمل على احلرس الثوري، ووزارة االستخبارات، 

ووزارة اخلارجية، ووزارة الدفاع اإليرانية. 
واجليش  العراقية،  الرئاسة  ذلك  مبا يف  العراقية،  الفاعلة  اجلهات  على  الثانية  الفئة  وحتتوي 

العراقي، وقوات احلشد الشعيب. 
وتضم الفئة الثالثة اجلهات الفاعلة اإلقليمية األخرى، مبا يف ذلك لبنان، وسوريا، وتركيا، 

وقطر، واململكة العربية السعودية، والكيان الصهيوين. 
أنه  غري  السيناريو،  مباشر يف كتابة  دور  هلا  ليس  الفاعلة  اجلهات  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
ينبغي االلتفات إىل أن اجلهات الفاعلة تؤدي دوراً مهماً يف مراحل كتابة السيناريوهات واخلطوات 
القائمة على كتابة السيناريوهات، مثل حتديد الدوافع والعوامل اليت تؤثر على السيناريوهات احملتملة 

وصياغتها؛ لذلك، جيب أن نويل اهتماماً للجهات الفاعلة اليت مل يكن هلا دور مباشر.
3.3. اخلطوة الثانية: حتديد العوامل الرئيسة املؤثرة على التطورات يف العراق

يف خطوة حتديد املكونات والعوامل البيئية الرئيسة املؤثرة يف العراق، نستخدم املنهج املزدوج 
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العوامل  من  عدد  بتحديد  قمنا  األوىل:  املرحلة  يف  املكتملة(؛  غري  دلفي  وطريقة  اخلرباء  )فريق 
وتصنيفها من خالل دراسة املصادر. ويف املرحلة الثانية، طلبنا من عدد من اخلرباء واملختصي يف 
جمال العالقات الدولية واجلغرافيا السياسية واألمن الوطين أن ينظروا يف قائمة العوامل اليت أعددناها 
املرحلة  املرتبطة. ويف  العناصر اإلضافية وغري  أو أن حيذفوا  املطلوبة  العناصر  مسبقاً، وأن يضيفوا 
األخرى، طلبنا من اخلرباء تقييم الدرجات ومنحها لكل من هذه العوامل، استناداً إىل درجة أمهيتها. 
وقام اخلرباء بتصنيف العوامل الرئيسة كاًل على حدة. مث بعد ذلك مجعنا القوائم وخلصناها. وعلى 
وفق قائمة االستطالع، قمنا جبمع العينات اليت كانت أكثر تواتراً، وعدينا النتيجة -إذا لزم األمر- 
العوامل اليت ميكن أن تؤثر على  كتصنيف هنائي يف كل خطوة من عملية كتابة السيناريو. وإن 

التطورات اجليوسياسية وسالمة أراضي العراق، ترد يف اجلدول رقم 1. 
اجلدول رقم 1. العوامل املؤثرة على التطورات اجليوسياسية وسالمة أراضي العراق

هيكل التهديدات وأزمات اجلغرافيا السياسية وموقعها 
يف العراق

هيكل النظام السياسي للعراق

سياسة كردستان العراقسياسات احلكومة املركزية يف العراق
خمتلف اجلماعات العرقية واألديان يف العراق، 

والتماسك واالختالفات العرقية والدينية فيما بينها
وجود القوات العسكرية التابعة للجماعات العرقية 

والدينية )احلشد الشعيب، واحلشد الوطين، والبيشمركة(
تضارب آراء اجلماعات العرقية والدينية العراقية حول 

السالمة اإلقليمية
النزعة االنفصالية لدى كل من اجلماعات العرقية 
والدينية العراقية وتزايد النزعة القومية العرقية يف البالد

التدخالت األجنبية واملشاريع االنفصالية يف املنطقة 
)مشروع الشرق األوسط الكبري والشرق األوسط اجلديد(

األزمة السورية

تعاون إيران عرب املهام االستشارية ومساعدهتا 
العسكرية للحكومة املركزية يف العراق

مساعدات الواليات املتحدة وحلف مشال 
األطلسي العسكرية واملالية إىل كردستان العراق

املساعدة املالية والدعم العسكري من الدول العربية 
السنية وتركيا إىل احلشد الوطين

االحتالل الرتكي لشمال العراق

احلكومة - بناء األمة والفيدرالية يف العراقتدخالت القوات العسكرية الدولية يف العراق
بعثيو العراقداعش واجلماعات السلفية التكفريية يف العراق
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مرحلة حتديد ومعرفة العوامل الرئيسة
وسالمة  اجليوسياسية  التطورات  على  نفسها  املؤثرة  العوامل  بوضع  قمنا  املرحلة،  هذه  يف 
أراضي العراق اليت حصلنا عليها عرب االستطالع والدراسة يف اخلطوة السابقة، بي يدي 20 خبرياً 
من خرباء املنطقة، وحددنا العوامل الرئيسة عرب طريقة دلفي واستخدام آراء خرباء املنطقة من خالل 
منهج قياس درجة أمهية كل واحد منها، حيث إن معدل اآلراء من بي أرقام 0 إىل 100 كان 

كاآليت:
اجلدول 2. حتديد العوامل الرئيسة ومعرفتها

العوامل املؤثرة على املوقع اجليوسياسي والسالمة اإلقليمية للعراق
درجة أمهية هذه العوامل

)0 إىل 100(

52اهليكل واملوقع اجليوسياسي للعراق

56هيكل النظام السياسي للعراق
48سياسات احلكومة املركزية يف العراق

84سياسة كردستان العراق )املطالبة باالستقالل و...(
73أوضاع داعش واجلماعات السلفية التكفريية يف العراق

32بعثيو العراق
والدينية  العرقية  اجملموعات  خمتلف  قادة  بي  واخلالفات  التماسك 

64واجلماعات السياسية يف العراق

العرقية  للجماعات  التابعة  وامليليشيات  العسكرية  القوات  أوضاع 
72والدينية )احلشد الشعيب، واحلشد الوطين، والبيشمركة(

اجلغرافيا  حول  العراقية  والدينية  العرقية  اجلماعات  آراء  تضارب 
50السياسية والسالمة اإلقليمية للبالد



216

حصاد البيان

78تزايد النزعة القومية العرقية والنزعة االنفصالية يف البالد

التدخالت األجنبية واملشاريع االنفصالية يف املنطقة )مشروع الشرق 
85األوسط الكبري والشرق األوسط اجلديد(

70األزمة السورية

للحكومة  العسكرية  االستشارية ومساعدهتا  املهام  إيران عرب  تعاون 
26املركزية ىف العراق

62مساعدات الواليات املتحدة وأوروبا العسكرية واملالية إىل كردستان العراق

حالة املساعدة املالية والدعم العسكري من الدول العربية السنية وتركيا 
59إىل احلشد الوطين

71االحتالل الرتكي لشمال العراق

57تدخالت القوات العسكرية الدولية يف العراق

54احلكومة - بناء الأمة والفيدرالية يف العراق

3.4. القوى الدافعة )االجتاهات الكلية( للتطورات يف العراق
1.3.4.قوى الدفع

املقصود من قوى الدفع هو أي شيء يطور املشهد ويغرّي البيئة الكلية )بدرام وزايل، 2015، 
اليت حتتاجها هذه  التغيريات  بإنشاء  الرئيسة ويقوم  العوامل  على  :26(؛ مما ميكن أن يؤثر دائماً 
العوامل، وينشئ واقعة أو حدثاً بنحٍو أسرع من زمنه أو أبطأ من الوقت احلقيقي مع قوة وشدة 
متفاوتتي، يعدان قوى دافعة. وجيب أن نضع يف احلسبان دائماً أن قوى الدفع تكون مبنزلة احملركات 
اليت تقوم بتغيري العوامل الرئيسة )ستاري خاه، 2014، :47(. ومبا أن الفهم الصحيح للمستقبل 
الرئيسة  الدفع  قوى  من  خمتلفة  أنواع  يف  النظر  ينبغي  لذا  الرئيسة؛  الدافعة  القوى  حتديد  يتطلب 
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قوى  لتحديد  والدراسة  البحث  إىل  حباجة  فنحن   ،)28: تشوكامي، 2012،  وباقري  )حسيين 
الدفع وتعريفها، ويف هذا القسم -بعد الدراسة- سنذكر بعض التغيريات اليت ميكن أن جتعل املشهد 
اجليوسياسي وسالمة أراضي العراق يواجهان تطوراً خطرياً؛ وتعد هذه التغيريات بأهنا قوى الدفع. 

قوى الدفع املوجودة على الساحة احمللية: 
مجيع  هبا  تقبل  حبيث  املركزية،  احلكومة  قبل  من  واقتصادية  سياسية  إصالحات  خلق   -
األحزاب والفئات يف العراق؛ إذ يرتبط أحد االختالفات السياسية يف العراق بالقضايا السياسية 
واالقتصادية يف البالد، وكل من األقليات العرقية واألديان تطلب من احلكومة املركزية أن يكون هلا 

وجهة نظر ومصاحل خاصة يف اجملالي السياسي واالقتصادي.
من جانب مجهور  هبا  فعالة ومرحب  واقتصادية  سياسية  إصالحات  إجراء  البدء يف  وإن 
اجلماعات السياسية والعرقية والدينية، من قبل احلكومة املركزية يف العراق ميكن أن يكون لصاحل 
الدولة وحتديداً ما خيصُّ التوازن الداخلي للقوی املختلفة، وستؤثر هذه القضية أيضاً يف احلفاظ على 

السالمة اإلقليمية للعراق. 
- اإلعالن الرسي عن استقالل كردستان، دون التوصل إىل اتفاق مع احلكومة املركزية: إن 
كردستان العراق يسعى دائماً إىل اإلعالن عن استقالله الرسي عن احلكومة املركزية يف العراق، وهذا 
جزء من آمال األكراد العراقيي؛ إذا أعلن كردستان العراق استقالله دون إذن من احلكومة املركزية 
يف البالد واستناداً إىل نتائج االستفتاء، ستأخذ األزمة اجليوسياسية والسالمة اإلقليمية يف هذا البلد 

حتواًل خطرياً. 
- اشتباكات بي احلكومة املركزية العراقية وكردستان العراق وقوى املناطق السنية -اجليش 
واحلشد الشعيب أمام احلشد الوطين والبيشمركة، وقوات البيشمركة باملواجهة مع قوات احلشد الوطين 
احتمال  اجتاهات عرقية ودينية، وهناك  العراق ولديها  متنوعة يف  السين-: هناك قوات عسكرية 
أن كالًّ من هذه القوى سوف تتشابك مع بعضها بعضاً؛ من أجل بعض املصاحل العرقية والدينية 
السياسية  اجلغرافيا  بعضها، سيعرض  العراقية مع  القوات  فإن أي صراع بي  واإلقليمية؛ ولذلك، 

والسالمة اإلقليمية هلذا البلد خلطر أساسي.
- رغبة غالبية السنة باحلكم الذايت وإنشاء إقليم سين: من الناحية االقتصادية، يواجه العراقيون 
السنة أسوأ الظروف وأكثرها كارثة يف العراق، فهم -يف األغلب- يسكنون املناطق الصحراوية، اليت 
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ختلو إىل حٍد كبري من املوارد االقتصادية املهمة مثل النفط، وهذا االعتماد االقتصادي اخلطري على 
بغداد، ميثل عقبة رئيسة أمام أي اجتاه حنو تفكك العراق. ومن الناحية الثقافية واالجتماعية أيضاً 
ال يتمتع أبناء السنة يف العراق جبدية للحصول على االستقالل؛ ألهنم يعدون أنفسهم مجاعة دينية 
مركزية ومهيمنة يف العراق منذ عقود، وال يستطيعون أن يتخيلوا ألنفسهم هوية مستقلة منفصلة، 
لكن األوضاع واالجتاهات األمنية والسياسية للسنة العراقيي، أّدت إىل سلوكيات من قبل السنة 

على مدى العقد املاضي، حيث كان هلا آثار سلبية للحفاظ على متاسك ووحدة البالد.
قوى الدفع املوجودة على الساحة اإلقليمية والدولية:

 - معارضة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لالسرتاتيجيات األمريكية السابقة يف املنطقة 
وانسحاب القوات األمريكية من العراق:

األمريكي  الرئيس  اختذ  املنطقة،  السابقة يف  األمريكية  السياسات واالسرتاتيجيات  خبالف 
دونالد ترامب سياسة جديدة، إذ أوقف مجيع السياسات واالسرتاتيجيات األمريكية السابقة، ففي 
هذه األثناء رمبا يتم التخلي عن مشروع الشرق األوسط الكبري وإنشاء الدويالت العرقية، ومن ناحية 
أخرى، يقوم بسحب القوات األمريكية من الشرق األوسط )غرب آسيا( هبدف خفض اإلنفاق 
لبلدان  اإلقليمية  والسالمة  السياسية  اجلغرافيا  على  عميق  أثر  املسألة  هلذه  وسيكون  العسكري، 

املنطقة، والسيما العراق الذي احتلته القوات العسكرية األمريكية منذ سنوات.
السلفية  تنظيم داعش واجلماعات  العراق وحماربة  املباشر إليران يف  العسكري  التدخل   -

التكفريية:
إن التدخل العسكري املباشر حملور املقاومة الشيعية -مبا يف ذلك القوات العسكرية اإليرانية 
التابعة هلا حتت قيادة اجلمهورية اإلسالمية يف إيران مثل حزب اهلل وغريه- بإمكانه أن  والقوات 
العراق؛  أراضي  التطورات اجليوسياسية ووحدة  أمام  املستقبلية  يضع جمموعة متنوعة من احلاالت 
الشعيب يف هذا  احلشد  قوة  وزيادة  العراق  استعادة  إىل  التدخل  يؤدي هذا  أن  ناحية ميكن  فمن 
البلد، ومن ناحية أخرى يؤثر سلباً على حفظ متاسك العراق ووحدته، وذلك من خالل إثارة ردود 
فعل األطراف احمللية واإلقليمية والدولية، وعرب الدعاية اإلعالمية للدول العربية السنية يف املنطقة 

والواليات املتحدة.
- اتفاق إيران وتركيا مع أكراد العراق: إذا كان بوسع اجلمهورية اإلسالمية يف إيران وتركيا 
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-بوصفهما البلدين اجملاورين واملهمي واملؤثرين من وعلى العراق- أن يعمال معاً من أجل التوصُّل 
إىل اتفاق مع بعض القادة واألحزاب الكردية العراقية فيمكن هلذا األمر أن يؤدي دوراً مهّماً يف 

مستقبل وحدة األراضي العراقية.
- املساعدات املالية والعسكرية من تركيا والدول العربية يف املنطقة إىل القوات السنية بقيادة 

األخوين النجيفي
العربية وتركيا يف تقدمي مساعدات  الدول  إذا استمرت  نينوى(:  الوطين أو حرس  )احلشد 
عسكرية ومالية واسعة النطاق للقوات السنية )احلشد الوطين(، فسيكون هلذه القضية تأثري كبري 
استعادة األراضي  بعد حل مشكلة  للعراق،  اإلقليمية  السياسية والسالمة  اجلغرافيا  على مستقبل 

العراقية احملتلة من قبل داعش.
- استمرار إرسال األسلحة والتدريب العسكري لقوات البيشمركة الكردية من قبل الواليات 

املتحدة وحلف مشال األطلسي:
قواِت  الناتو  وحلف  املتحدة  الواليات  من  وقوات  عسكريون  مستشارون  دّرب  حال  يف 
البيشمركة حبجة إعدادهم للتعامل مع خماطر اإلرهابيي التكفرييي، وواصلوا يف هذا اإلطار إرسال 
املساعدات املالية والعسكرية أيضاً -مبا يف ذلك أنواع األسلحة واملعدات العسكرية واملدرعة- إىل 
كردستان العراق؛ فيمكن أن يزيد هذا األمر من القوة العسكرية لألكراد؛ والستقواء األكراد تأثري 

كبري على مستقبل اجلغرافيا السياسية والسالمة اإلقليمية للعراق.
- توسيع األزمة السورية أم تسويتها )هزمية أم بشار األسد انتصاره(:

إن لدى العراق إمكانية عالية جداً للتأثر املباشر من توسع انتشار العنف الطائفي يف سوريا 
لعدة أسباب، منها حماذاته لسوريا، فضاًل عن وجود وشائج وخالفات دينية وثقافية وعرقية مع هذا 
البلد؛ لذا فإن توسع األزمة السورية ميكن أن يكون له تأثريات مهمة على السياسة الداخلية العراقية. 

5.3. اخلطوة الرابعة: حالة عدم احلسم املتأزمة يف العراق
عدُّ  وميكن  املتأزمة؛  احلسم  عدم  يف خطوة حتديد حاالت  رئيساً  دوراً  الدفع  قوى  تؤدي 
حتديد حاالت عدم احلسم املتأزمة مبنزلة قلب لعملية كتابة السيناريوهات )ستاري خاه، 2014، 
:117(. إن مصمم السيناريو -ومن خالل طرح افرتاضاته حول عناصر حمددة نسبياً ورصد سلسلة 
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من العالقات- يستطيع معرفة بعض من حاالت عدم احلسم املتأزمة )درويشي سه تالين ونعميت، 
.)47: ،2016

ولتحديد حاالت عدم احلسم املتأزمة، يستند تصنيف قوى الدفع احملددة يف اخلطوة السابقة 
إىل هذين املعيارين:

1. درجة أمهية هذه العوامل.
2. درجة حالة عدم التيقُّن من هذه العوامل. 

 استخدمنا طريقة دلفي غري املكتملة لتحديد درجة األمهية ودرجة عدم حسم قوى الدفع، حيث 
قمنا من خالل تلخيص آراء عشرين من اخلرباء والنخب يف املنطقة باستخدام منهج القياس؛ لتحديد 

درجة األمهية، ودرجة عدم احلسم لكل واحد منهم، ويرد موجز معدل اآلراء يف اجلدول رقم 3:
اجلدول رقم 3: حتديد حالة عدم احلسم املتأزمة يف العراق

قوى الدفع املؤثرة على املوقع 
اجليوسياسي والسالمة اإلقليمية للعراق

درجة أمهية هذه 
العوامل )0 إىل 

)100

درجة عدم احلسم )عدم 
الوضوح وعدم القدرة على 

التنبؤ( )0 إىل 100(
انعدام التماسك بي القوات العسكرية 

العراقية واألحزاب السياسية الشيعية
9061

8988اهنيار احلكومة املركزية يف العراق

اإلعالن عن االستقالل الرسي 
لكردستان دون التوصل إىل اتفاق مع 

احلكومة املركزية يف العراق

9590

املواجهة والصراع بي قادة اجلماعات 
السياسية والعرقية والدينية يف العراق

8892
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زيادة الرتابط بي القوى السياسية 
والعسكرية الكردية والبيشمركة 

7176

اهنيار السلطة على املدن العراقية 
وفقداهنا من احلكومة املركزية يف هذا 

البلد

5165

التماسك والوحدة بي اجملموعات 
السياسية والعرقية والدينية العراقية وتزايد 

النزعة القومية

9187

اشتباكات بي احلكومة املركزية العراقية 
وكردستان العراق وبعض القادة السنة 
)اجليش واحلشد الشعيب مقابل احلشد 
الوطين وقوات البيشمركة، واشتباك 
البيشمركة مع قوات احلشد الوطين 

السين بقيادة أسامة النجيفي(

9293

رغبة السنة باحلكم الذايت وإنشاء إقليم 
سين

9391

امشئزاز اجلمهور السين العراقي من 
الفكرة الوهابية وجرائم اجلماعات 

اإلرهابية التكفريية )داعش(

6160

التدخل العسكري املباشر إليران يف 
معارك استعادة سالمة أراضي العراق

6072

توسع األزمة السورية أم تسويتها )هزمية 

بشار األسد أم انتصاره(

7385
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استمرار إرسال األسلحة والتدريب 
العسكري لقوات البيشمركة الكردية من 

قبل الواليات املتحدة والناتو

9087

التواجد العسكري املتجدد واملوسع 
للواليات املتحدة وحلف مشال 

األطلسي يف العراق

7361

4950انسحاب القوات األمريكية من املنطقة
معارضة الرئيس األمريكي ترامب 

لالسرتاتيجيات األمريكية السابقة يف 
املنطقة والسيما جتزئة دول املنطقة

7178

املساعدات املالية والعسكرية من تركيا 
والدول العربية يف املنطقة للقوات السنية 

)احلشد الوطين(

8361

الوجود العسكري الرتكي يف جمال وحدة 
أراضي العراق واحتالل مشال البالد 

)املوصل(

7643

8189اتفاق إيران وتركيا مع القادة األكراد

6.3. اخلطوة اخلامسة: حاالت عدم احلسم الرئيسة يف العراق
 تستند هذه اخلطوة إىل قوى الدفع، ويتم فيها حتديد حاالت عدم احلسم. ويف اجلدول 
رقم 4 يتم حتديد نسبة عدم احلسم لدى العوامل الرئيسة كمياً من خالل تلخيص آراء عشرين 
من النخب واخلرباء؛ واهلدف من استكمال اجلدول هو حتديد العوامل الرئيسة الثالثة األكثر أمهية 
-اعتماداً على نسبة عدم احلسم من كل عامل رئيس- لنكون قادرين على استخراج السيناريوهات 

على وفق هذه العوامل. 
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اجلدول رقم 4 حتديد نسبة عدم احلسم لدى العوامل الرئيسة

املوقع اجليوسياسي والسالمة اإلقليمية للعراق

احلسم العوامل الرئيسة عدم  نسبة 
على  القدرة  )عدم 
التنبؤ هبا 0 إىل 100(

التوضيحات

واخلطط  األجنيب  التدخل 
املنطقة )الشرق  االنفصالية يف 
والشرق  الكبري  األوسط 

األوسط اجلديد(

على الرغم من التخلي عن هذه اخلطة 81
املتحدة،  الواليات  قبل  من  شفهياً 

لكن األمر كان مغايراً عمليًا

العراق  كردستان  سياسات 
)املطالبة باالستقالل(

من 86 ظرف  أي  يف  األكراد  يتنازل  لن 
أال  القدمي،  حلمهم  عن  الظروف 
دولة كردية  وتشكيل  االستقالل  وهو 

مستقلة يف املنطقة.
العرقية  القومية  النزعة  تزايد 

والنزعة االنفصالية يف البالد
إنه ملن املخاطر الكبرية على مستقبل 88

اإلقليمية  والسالمة  السياسية  اجلغرافيا 
من  واحدة  أية  تصبح  أن  للعراق 
اجملموعات العرقية غري مكرتثة بالقضايا 
أو  العرقية  املسائل  تعد  وأن  الوطنية 

الدينية ذات أمهية بالنسبة هلا.

السلفية  واجلماعات  داعش 
التكفريية يف العراق

يف حالة حل مشكلة داعش وطردهم 72
السلفي  الفكر  أن  إال  العراق،  من 
التكفريي سيستمر يف العراق، ويهدد 

السالمة اإلقليمية للعراق.
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العسكرية  القوات  أوضاع 
وامليليشيات التابعة للجماعات 
)احلشد  والدينية  العرقية 
الوطين،  واحلشد  الشعيب، 

والبيشمركة(

إن وجود مجاعات عسكرية تنسب إىل 83
اجلماعات اإلثنية واألديان يف العراق، 
األيديولوجية  أساس  على  وسلوكها 

العرقية الدينية سيكون أمراً خطرياً.

يف 66حالة األزمة السورية وعسكري  سياسي  تطور  أي  إن 
سوريا، سيؤثر على اجلغرافيا السياسية 

والسالمة اإلقليمية للعراق.

إن احتالل تركيا للموصل مبنزلة جرس 74االحتالل الرتكي لشمال العراق
السياسية  اجلغرافيا  على  خطر  إنذار 

والسالمة اإلقليمية للعراق.
التماسك واخلالفات بي قادة 
العرقية  اجملموعات  خمتلف 
السياسية  واجلماعات  والدينية 

يف العراق

األقوام 89 قادة  احتد  احلاضر،  الوقت  يف 
داعش.  تنظيم  ضد  العراقية  واألديان 
فإذا مت حل هذه املشكلة، فإن العودة 
إىل مبدأ االختالفات ستشكل هتديداً 

ملوقع العراق اجليوسياسي.

املتحدة  الواليات  مساعدات 
إىل  واملالية  العسكرية  وأوروبا 

كردستان العراق

املالية 64 املساعدات  استمرار  إن 
واألمريكية  األوروبية  والعسكرية 
لكردستان العراق وارتفاع قوة األكراد، 
العراق  موقع  على  خطراً  يشكالن 
سالمة  على  واحلفاظ  اجليوسياسي 

أراضي هذا البلد.
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7.3. اخلطوة السادسة: سيناريوهات التطورات املستقبلية يف العراق
بالنظر إىل العوامل الرئيسة الثالثة وقوى الدفع الرئيسة وأهم أوجه حاالت عدم احلسم يف 
العراق، فإن السيناريوهات املمكنة واحملتملة للتطورات اجليوسياسية والسالمة اإلقليمية هلذا البلد من 

وجهة نظر واضعي هذا البحث، هي كاآليت:
والعادل  السلمي  والتقسيم  داعش  قبل  من  احملتلة  العراقية  األراضي  استعادة  سيناريو   .1

والدميقراطي للسلطة يف العراق، حتت عنوان: )عراق دميقراطي(.
العراقية حتت  الوطنية  القوة  وارتفاع  العراقية  والديانات  القوميات  بي  الوحدة  سيناريو   .2

عنوان: عراق موحد وقوي.
3. سيناريو تصاعد اخلالف بي احلكومة املركزية والسنة واألكراد وبداية حرب أهلية واسعة 

النطاق يف العراق، حتت عنوان: )عراق مبتلى باحلرب األهلية(.
4. سيناريو تقسيم وجتزئة العراق إىل ثالثة أشكال: أ( تقسيم العراق إىل دولتي إحدامها 
عربية )شيعة وسنة بشكل عام( والثانية كردية. ب( تقسيم العراق على ثالث دول: كردية وسنية 
وشيعية. ج( تقسيم كونفدرايل أو فدرايل للعراق إىل ثالثة أجزاء: إقليم كردي، وسين، وشيعي، حتت 

مسمى: )عراق مفكك(.
4. استنتاج

- سيناريو استعادة العراق والتقسيم السلمي والعادل والدميقراطي للسلطة يف البالد 
وآثاره على اجملال القانوين، واألمين، والدويل للجمهورية اإلسالمية يف إيران. 

هذا السيناريو هو السيناريو األكثر صواباً للجمهورية اإلسالمية يف إيران، ويف حالة حصوله 
على أرض الواقع، فسيتم احلفاظ على املوقع اجليوسياسي والسالمة اإلقليمية للعراق. وعلى الرغم 
من أن هذا السيناريو كان يف طور التشكيل واالكتمال قبل التطورات واألزمة العراقية إال أنه واجه 

حتدياً بعد امتداد األزمة السورية إىل العراق. 
ويستلزم التقسيم الدميقراطي أن يتناسب أواًل مع عدد سكان كل جمموعة، وأن يقوم على 
آلية دميقراطية ثانياً؛ وهذا اإلرساء للدميقراطية املستقرة يف العراق سيكون مناسباً ومرغوباً فيه للجريان 
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الدميقراطيي، أمثال إيران. فمن وجهة نظر مصاحل اجلمهورية اإلسالمية لن يكون هناك خطر على 
إيران من تقسيم العراق إذ إن حلفاء إيران الطبيعيي )الشيعة( سيحافظون على مكانتهم املتميزة 
واملهمة يف العراق من حيث عدد السكان من جهة، ومن جهة أخرى سيكون العراق الدميقراطي 
أقل خطورة على إيران؛ فالعملية الدميقراطية سوف تقلل من احتمال ظهور مغامرات أشخاص مثل 
صدام حسي يف العراق، الذي تسبب يف أكرب ضرر إليران بعد الثورة. وفضاًل عن ذلك، مل يعد 

هناك أية ذريعة لوجود أو تدخل يف العراق من قبل جهات تكون خارج املنطقة.  
- سيناريو الوحدة والتماسك بني القوميات والديانات العراقية وارتفاع القوة الوطنية 

للعراق وآثاره على إيران
إن الوحدة والتماسك بي األقوام والديانات العراقية وازدياد القوة الوطنية يف العراق هو أحد 
السيناريوهات احملتملة يف التطورات املستقبلية للعراق. وهذا السيناريو مناسب للحفاظ على املوقع 
اجليوسياسي والسالمة اإلقليمية للعراق، فضاًل عن فشل اخلطط االنفصالية للمنطقة، مثل الشرق 
األوسط الكبري واجلديد، ويتناسب مع اجملال القانوين، واألمين، والدويل للجمهورية اإلسالمية يف 
إيران، إال أنه لن يكون مرغوباً فيه. وألن تقسيم العراق بأي شكل من األشكال يعد أسوأ حالة 
إليران؛ لذا فإن نشوء عراق موحد ومتماسك واحلفاظ على سالمة أراضيه، سيكون ذلك يف صاحل 
العرقية  السالمة اإلقليمية للمنطقة وإيران. لكن تصور عراق غري منضبط، ومنخرط يف األزمات 
والدينية، سيوفر جماالت لنفوذ اجلهات الفاعلة اإلقليمية األخرى، مثل إسرائيل والواليات املتحدة، 
يف مناطق مثل كردستان العراق واملناطق السنية؛ ويؤدي ذلك إىل عدة خطوات يف تشكيل الشرق 
األوسط الكبري، حبيث إن أول درجة لنشوئه تتمثل يف تقسيم العراق لكن احلفاظ على عراق موحد 
ومتماسك وقوي، مع إفشال اخلطط والتدخالت الداعية لتقسيمه؛ سيزيل اآلثار السلبية الناجتة 
عن االنقسامات األيديولوجية والدينية والعرقية يف العراق، اليت تؤثر بدورها أيضاً على األمن القومي 

اإليراين. 
سيناريو تزايد اخلالفات بني احلكومة املركزية والسنة واألكراد واندالع احلرب األهلية 

يف العراق وآثارها على إيران
الداخلية على  القوات  بي  الصراع  الراهن، هو  الوقت  األهلية يف  احلرب  املقصود من  إن 
واألقليات  العراق  يف  املركزية  احلكومة  بي  السيناريو  هذا  احتمال حدوث  نستبعد  وال  الساحة. 
الكردية والسين إذا مت حل مسألة تنظيم داعش وطرده من األراضي العراقية. لقد أثارت احلكومة 
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الشيعة؛  السنوات األخرية، حيث إن معظم أعضائها من  السنة يف  املركزية خماوف لدى  العراقية 
وبالتايل، يسعى السنة يف العراق لكسب مزيد من احلصص يف احلكومة وهناك احتمال بأن تتم 
متابعة هذه املطالب بطرق غري دميقراطية. والقضية األخرى هي أنه من احملتمل أن يواجه األكراد 
الحقاً مشكالت كبرية مع احلكومة املركزية والسنة، حول عدة قضايا مثل: املطالبة باالستقالل، 

واإليرادات النفطية، واملناطق املتنازع عليها مثل املنطقة الغنية بالنفط يف كركوك. 
إن دعم حكومة كردستان العراق وتعزيزها مالياً وعسكرياً على شكل معونات مت التربع هبا 
حملاربة تنظيم داعش من قبل الدول الغربية يف شكل شحنات من األسلحة الثقيلة واخلفيفة، فضاًل 
عن التربع مباليي الدوالرات، سيعزز احتمال أن يصبح القادة األكراد بعد تسوية أزمة داعش يف 
البعيد، ويعلنون عن متردهم واستقالهلم عن  املستقبل غري  السلطة، يف  العراق، أكثر تومهاً حول 
احلكومة املركزية يف العراق، وإن كردستان العراق ال يستجيب ألوامر احلكومة املركزية ورئيس وزراء 
العراق يف الوقت احلايل، وال ينفذ أوامر استعادة عائدات بيع النفط من إقليم كردستان للحكومة 

املركزية؛ لذلك، هناك احتمال من أن ينزلق العراق حنو حرب أهلية يف السنوات املقبلة. 
إن سيناريو احلرب األهلية -وإن كان مؤيداً من قبل بعض جريان العراق- مل يكن يف صاحل 
أي من أهم جريان هذا البلد، مبا يف ذلك اجملال القانوين، والدويل، واألمين للجمهورية اإلسالمية 
يف إيران، وميكن أن يكون عاماًل يف خلق عدم االستقرار ورمبا تشديد اخلالفات بي دول املنطقة، 

وأن يؤدي إىل صراعات عسكرية واسعة االنتشار يف املنطقة.
سيناريو تقسيم العراق وجتزئته على ثالثة أشكال:

 1( تقسيم العراق على دولتني إحدامها عربية )شيعة وسنة عموماً(، والثانية كردية.
2( تقسيم العراق على ثالث دول: كردية، وسنية، وشيعية.

3( تقسيم كونفدرايل أو فدرايل للعراق على ثالثة أقاليم: )كردي، وسين، وشيعي(.
ميثل تقسيم العراق وجتزئته -كونه بلداً إسالمياً وعربيًا- ضرراً اسرتاتيجياً للجمهورية اإلسالمية 
يف إيران من حيث األيديولوجيا؛ إذ إن ذلك األمر خسارة اسرتاتيجية للجمهورية اإلسالمية يف إيران 

من وجهة النظر اجليوسياسية القانونية، والدولية، واألمنية.  
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5. مقرتحات لتحقيق السيناريو األمثل )عراق دميقراطي( بالنسبة للجمهورية اإلسالمية 
يف إيران

- ينبغي للقوى واجلهات الفاعلة يف العراق -اليت هي حتت تأثري اجلمهورية اإلسالمية يف 
العراقية، مثل  املتدخلة يف األزمة  السنية  للبلدان  املباشر  املباشر وغري  التهديد  إيران- أن تتجنب 

اململكة العربية السعودية.
- جيب على هذه القوى أيضاً أن هتّيئ ظروفاً مؤاتية، حىت تكشف فيها احلكومة املركزية 
العراقية عن كفاءهتا يف عملية إعادة اإلعمار، وكي يتم استبدال حكومة مركزية خدومة تضم ذوي 
الكفاءات وجادة يف مكافحة الفساد بأجواء التمييز والفساد اليت أثارت احتجاجات واسعة يف 

البالد، وأن يتم إظهار هذه الصورة جلماهري الشعب العراقي ومجاعاته العرقية والدينية.
الشعيب، والبيشمركة، وحىت  أن متنع االشتباكات بي احلشد  القوى كذلك  - جيب على 

اجلماعة اليت تسمى باحلشد الوطين أو حراس نينوى بأي طريقة ممكنة.
 - ضرورة أن تعمل هذه القوى على إدارة العالقات بي اجملموعات السياسية والعسكرية 
التابعة لكل من القوميات واملذاهب يف العراق )الشيعة واألكراد والسنة( بطريقة تقلل من أرضية 
اندالع الصراعات الطائفية والعرقية يف البالد. ويستند أفضل شكل من أشكال إدارة اجملموعات إىل 
إدارة اجلماعات العرقية واملذهبية العراقية اليت ميكن حتقيقها من خالل العمل يف جمال سياسة اإلدارة 
على حنو مينع فيه نشوء فجوات مرتاكمة بي األقليات واملذاهب؛ حىت يوضع إطار لتكوين األطر 
الالزمة لتحقيق االتساق واملشاركة والتفاعل فيما بينهما، واحلد من الشعور بالتمييز لدى اجلماعات 
العرقية والدينية، وإىل جانب رفع التهميش عنهما جيب أن تتم إدارة األجواء بطريقة تليب مطالب 
اجملموعات؛ ومن الضرورات األخرى إنشاء مراكز تعمل على تقريب املذاهب واجملموعات العرقية يف 
العراق، فضاًل عن استخدام فكر النخب العرقية والدينية يف إدارة الشؤون اخلاصة للمناطق اخلاصة 
باألقليات واملذاهب، وكذلك تنبيه الشعب العراقي واجلمهور العام خبطط التدخل األجنيب إلدامة 

النزاعات العرقية والدينية يف العراق.
- من الضروري أن تقيم اجلمهورية اإلسالمية يف إيران عالقاهتا على أساس تعزيز العالقات 
على مستوى الدول وتعزيز حکومة مستقلة تقوم على »القومية الوسطية«؛ حىت خيلق هذا اإلجراء 
شعوراً بالثقة لدى اجملموعات العرقية والدينية األخرى اليت تؤثر على املوقع اجليوسياسي والسالمة 
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اإلقليمية للعراق؛ وبالتايل ال يكون هلا دور سليب وتدخلي يف قرارات هذه اجملموعات.
- ومن الضروري أن تنصح اجلمهورية اإلسالمية يف إيران بشدة احلكومة املركزية يف العراق 
باستخدام القوات الشعبية واملتطوعي لتطهري املناطق اليت ينتشر فيها التكفرييون بنحٍو متفرق من 
املناطق نفسها؛ حىت يتم منع أي إجراءات تنم عن سوء نية لتصفية حسابات عرقية أو طائفية يف 

البالد.

املصدر:
 اجمللة الفصلية لدراسات السياسة العامة االسرتاتيجية، الدورة 7، رقم 42، خريف عام 2017.
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2017-10-23

يعدُّ اخلالف داخل البيت الكردي يف مشال العراق أعمق مما قد يتصوره بعضهم، إذ إن له 
تنافس  املاضي، وتطورت إىل  القرن  للعلن يف منتصف  ثقافية واجتماعية وسياسية ظهرت  أبعاداً 
شديد بي قيادتي سياسيتي تعكسان جمتمعي خمتلفي ومنطقتي منفصلتي، ولألسف مل يستطع 
احلزبان )االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين( حلَّ املشكالت العالقة جذرياً 
بعد احلرب األهلية يف التسعينيات، وإمنا اكتفيا حبلول غري شافية تؤدي إىل جتدد النزاع من وقٍت 

آلخر.

االختالف الثقايف
من الناحية االجتماعية، ينقسم مشال العراق -ذو األغلبية الكردية- على منطقتي، منطقة 
هبدينان ومنطقة سوران، وتشمل هبدينان حمافظة دهوك بالكامل فضاًل عن بعض البلدات الصغرية 
والقرى يف حمافظة أربيل، فيما تضم سوران حمافظة السليمانية ومعظم أربيل. والفرق االجتماعي 
فإن  وإمج��اال،  بنحٍو كبري.  والسورانية  البهدينانية  اللهجتي  اختالف  هو  املنطقتي  بي  األساسي 
الناطقي بالسورانية يف مشال العراق أكثر من البهدينانية، وتفتقر املنطقة الكردية يف مشال العراق إىل 
لغة كردية فصحى مشرتكة. ومل ينجح الزعماء األكراد يف توحيد اللهجات الكردية الرئيسية يف لغة 

فصحى موحدة اليت هي من أهم متطلبات توحيد أي أمة حنو تشكيل دولة مستقلة)1(.

الكردية هلجتي  لّلغة  فإن  العراق،  إقليم كردستان  الرسي حلكومة  املوقع  تصنيف  وحبسب 
يسكنها  ال��يت  واملناطق  وس��وري��ا،  تركيا  األك���راد يف  هبا مجيع  ويتحدث  )الكرماجنية(  رئيسيتي هي 
السليمانية  أك��راد حمافظات  هبا  ويتكلم  )السورانية(  الثانية  واللهجة  ده��وك.  البهدينان يف حمافظة 

وكركوك ومعظم أكراد أربيل، وأكراد إيران)2(.

واللغة الكردية احلالية يف الدول األربع )العراق، وإيران، وتركيا، وسوريا( تستخدم أجبديتي 

أزمة البيت الكردستاني في شمال العراق
أحمد حسن علي *

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.



234

حصاد البيان

خمتلفتي، فاللهجة السورانية تستخدم احلروف العربية يف إقليم كردستان العراق وأيضاً لدى أكراد 
إيران، أما أكراد تركيا وسوريا فيكتبون باحلروف الالتينية. وفشلت الدعوات اليت أطلقها املثقفون 
الكرد إىل توحيد األجبديتي يف نظام واحد والسعي إىل إجياد لغة موحدة، ويف الوقت نفسه حذر 
هؤالء املثقفون من نشوء صراع ثقايف اجتماعي بي السورانية والبهدينانية إذا ما فرض طرف هلجته 
كلغة رسية على اآلخ��ر. ويرى أك��راد تركيا »الكرماجنية« -كوهنم األغلبية الكردية- أن هلجتهم 
أوىل أن تكون اللغة الرسية مع استخدام احلروف الالتينية، ومن جهة أخرى يرفض البهدينان أيضاً 

اعتماد هلجة السوران كلغة رسية.

وختتلف اللهجة الكرماجنية يف تركيا عن الكرماجنية يف العراق، ويطلق الباحثون على الكرماجنية 
العراقية اسم اللهجة البهدينانية، ويف احلقيقة ختتلف السورانية العراقية عن الكرماجنية الرتكية كثرياً مثل 
اختالف األملانية عن اإلجنليزية والسيما فيما يتعلق باألحرف الصوتية اليت تعدُّ كاحلركات املوجودة 
يف اللغة العربية مثل الكسرة والفتحة، )واللغات الغربية مثل اإلجنليزية واألملانية تستخدم يف معظم 
مفرداهتا حرفاً أو عدة أحرف صوتية لتوضيح نطق ومعىن املفردة(، إال أنه ليس هناك اختالف كبري 
يف املفردات الكردية نفسها، وقد دفعت هذه االختالفات بعض الباحثي لتسمية اللهجات الكردية 
باللغات؛ ألن متكلمي الكرماجنية والسورانية ال يستطيعون التفاهم وليسوا قادرين على التواصل 

الفعال يف كل السياقات)3(.

ومواجهة  االحتماء  يف  مهمًة  ميزًة  الكردستانية  التضاريس  وقسوة  اجلبال  ل��وع��ورة  أن  وم��ع 
جيوش الدول األربع -تركيا، وإيران، والعراق، وسوريا- إال أهنا أيضاً سببت العزلة االجتماعية بي 
اجملتمعات الكردية عرب التأريخ، وهناك فكرة شائعة يف الثقافة الكردية تفيد بأن اجلبال هي حليفة 
املقاتلي األكراد، وأصبحت عبارة »اجلبل هو الصديق الوحيد للكرد« متدوالة بكثرة؛ لكن وعورة 
جبال كردستان نفسها أيضاً صارت عائقاً أمام وحدة الكرد؛ ألهنا عزلت اجملتمعات الكردية لقرون 
اللغة الكردية إىل هلجات  بينهم، وبالتايل شتت اجلبال  ومنعت االتصال فيما  عن بعضها بعضاً 
ختتلف بنحٍو كبري دون وجود لغة رسية واحدة. وبسبب انقطاع االتصاالت قدمياً بي الكرد الذين 
يعيشون يف دول خمتلقة أو صعوبتها وتأثرهم بثقافات ال��دول القومية اليت يعيشون فيها، تعمقت 
تدرجيياً االختالفات الثقافية واللغوية والسياسية بينهم، ومل ينجح مسعود البارزاين منذ توليه رئاسة 
إقليم كردستان العراق، يف أن يوحد اللهجتي الكرديتي يف لغة فصحى واحدة على الرغم من دعواته 
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املتعددة)4(.

العراقية )السوران( وغرهبا )البهدينان(  الثاين بي شرق املنطقة الكردية  والفرق االجتماعي 
يعود إىل أكثر من سبعي سنة؛ فمثال، كانت هنالك بعض املدارس الكردية، وأنشِئت منتديات 
فيما كانت دهوك  السوران،  السليمانية معقل  ثقافية ودور سينما وحفالت موسيقية وغنائية يف 
معقل البهدينان تعاين من تفشي األمّية وشهدت احلضور الثقايف يف سنوات متأخرة، وبالتايل صار 

الفارق الثقايف كبرياً على املستوى الشعيب بي املنطقتي.

السليمانية؛  امل��دين احلضري على اجملتمع السوراين وص��ار واضحاً يف مدينة  الطابع  وغلب 
مما جعل من احلركة السياسية السورانية أكثر نشاطاً وفعالية، وباملقابل غلب الطابع القبلي احملافظ 
على جمتمع البهدينان وانعكس ذلك على املظاهر الثقافية والسياسية حيث مل تنشأ أية معارضة 
سياسية وثقافية فاعلة فيها وهو ما أّدى بالنتيجة إىل ضعف احلركة السياسية واالجتماعية يف املنطقة 

البهدينانية.

ب��أن احل���زب الدميقراطي  بانطباع شعيب  ال��ك��ردي س��ائ��داً  ال��ث��ق��ايف يف اجملتمع  ال��واق��ع  وأص��ب��ح 
الكردستاين بزعامة مسعود برزاين هو حزب هبديناين، وأن االحتاد الوطين الكردستاين بقيادة جالل 
الطالباين »سابقًا« وحركة التغيري حزبان ميثالن السوران. إن وجود فوارق ثقافية واسعة بي املنطقتي 
يف كردستان العراق كانت سبباً رئيسياً يف الصراع داخل احلركة الكردية منذ بداية 1960، ففي 
مطلع الستينيات حصل تنافس شديد على زعامة احلركة القومية الكردية داخل املكتب السياسي 
جهة،  من  البهدنيانيي  القبليي  وحلفائه  ال��ب��ارزاين  مصطفى  بي  الكردستاين  الدميقراطي  للحزب 

واملثقفي اجلامعيي واحلضريي السورانيي.

وكان الطرفان املتنافسان ميثالن منطقتي رئيسيتي خمتلفتي وطبقتي اجتماعيتي منفصلتي 
مرتبطتي ببعض املصاحل القبلية واحلضرية املتناقضة، ونتج االختالف عن تباين يف وجهات النظر 
يف كيفية إدراة الصراع السياسي واحلركة املسلحة ضد الدولة العراقية ومع الدول اجملاورة. أول األمر، 
قوته  على  السياسي معتمداً  ال��س��وران يف مكتبه  التغلب على ممثلي  ال��ب��ارزاين من  متكن مصطفى 
العسكرية ونفوذه، وجنح يف توحيد الكرد من خمتلف املناطق بزعامته، وبقيت احلركة الكردية موحدة 

على الرغم من الفوارق اللغوية والثقافية حىت االهنيار املفاجئ يف آذار 1975)5(.
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تأرخيياً، هناك قائدان كرديان كان هلما دور كبري يف قيادة احلركات املسلحة الكردية، أحدمها 
س��وراين واآلخ��ر هبديناين: اآلول هو الشيخ حممود احلفيد ال��ربزجن��ي ال��ذي ق��اد احلركة املسلحة يف 
السليمانية من عام 1917 لغاية 1930، وكان للشيخ الربزجني مركز ديين ونفوذ واسع على اتباعه 
يف السليمانية، وقف أول األم��ر إىل جانب الدولة العثمانية خالل احل��رب العاملية األوىل، مث إىل 
جانب اجليش الربيطاين خالل احتالل العراق ضد مصطفى كمال أتاتورك الذي طالب بضم مشال 
العراق إىل تركيا، وحصل على وعد من بريطانيا بتأسيس دولة كردية، ولكنه قاتل الربيطانيي حينما 
نكثوا بالوعد، وثار ضد احلكومة العراقية رافضاً إقامة انتخابات حرة حىت عام 1930 حي قضت 

الدولة العراقية على احلركة املسلحة الكردية األوىل.

والقائد الثاين هو مصطفى البارزاين الذي انتمى إىل عائلة حظيت أيضا مبركز ونفوذ ديين 
يف منطقة هبدينان. وقد ورث البارزاين املركز الروحي املؤثر لعائلته على العشائر الكردية يف هبدينان، 
وقاد حركة مسلحة عام 1945 بعد هناية احلرب العاملية الثانية معتمداً على إرث قيادته الروحية 
على أك��راد هبدينان، ولكن اجليش العراقي متكن من إهنائها يف السنة نفسها؛ ما جعل مصطفى 
البارزاين يغادر مشال العراق إىل املنطقة الكردية يف إيران، وأسس هناك احلزب الدميقراطي الكردي 
يف مهاباد )مشال غرب إيران(، وغريَّ احلزب اسه فيما بعد إىل احلزب الدميقراطي الكردستاين. وصار 
البارزاين قائداً للجيش يف مجهورية مهاباد الكردية يف مشال غرب إيران عام 1947 بدعم سوفييت، 
انتهى بتدخل اجليش اإليراين والقضاء على الدولة الكردية بعد أشهر من إعالهنا. ومل يرجع البارزاين 
إىل العراق إال بعد االنقالب العسكري عام 1958 ضد امللكية وتأسيس اجلمهورية العراقية. وقاد 
مصطفى البارزاين بدعم إيراين حركة مسلحة ضد الدولة العراقية بدأت من سنة 1961 وانتهت سنة 
1975 بعد اتفاقية اجلزائر بي العراق وإيران اليت مبوجبها ختلى شاه إيران عن دعم احلركة املسلحة 

الكردية، وغادر البارزاين العراق ومل يرجع بعدها حىت توىف سنة 1979 يف الواليات املتحدة)6(.

ال��س��وران  م��ن  املعارضي  ال��ع��راق  الكردية يف مش��ال  املسلحة  للحركة  املفاجئ  االهن��ي��ار  جعل 
داخل حزب البارزاين ينشقون ويؤسسون حزباً جديداً بقيادة جالل الطالباين ونوشريوان مصطفى، 
وتشكلت قاعدة احل��زب اجلديد من طبقة املثقفي وسكان احلضر، فيما بقي احل��زب الدميقراطي 

الكردستاين يعتمد على الطبقة القبلية من سكان الريف يف منطقة هبدينان.

الثمانينيات، استمر  ال��ك��ردي��ة يف  ال��يت واجهتها احل��رك��ة  ال��ظ��روف الصعبة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
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االستقطاب السياسي واالجتماعي بي احلزبي، وحتول الزعيمان الكرديان مسعود البارزاين »جنل 
مصطفى البارزاين« وجالل الطالباين إىل رمزين للمجتمع الكردي، ومل يستطع القائدان أو حزبامها 
توحيد اجملتمع الكردي املنقسم أصاًل على الرغم من السياسات القمعية اليت انتهجها صدام حسي 
ضدهم اليت بلغت ذروهتا يف محالت اإلبادة على البلدات والقرى الكردية عام 1988 واستخدام 
األسلحة الكيميائية، ومل يتمكن احلزبان يف االستفادة من الفرصة التارخيية اليت قدمتها األمم املتحدة 

يف إنشاء املالذ اآلمن عام 1991حبماية دولية، يف أن يوحدوا األكراد.

أهلية ك��ردي��ة عام  م��واج��ه��ات مسلحة وح���رب  إىل  الطرفي  ب��ي  السياسي  اخل���الف  وتفاقم 
باحلزب  األم��ر  األمريكي، وبلغ  التدخل  بعد  ع��ام 1998، وتوقفت  استمرت حىت  ال��يت   1994
الدميقراطي الكردستاين أن طلب الدعم من قوات صدام حسي إلقصاء االحتاد الوطين الكردستاين 
املتهم بالتواطؤ مع إيران، عن العاصمة اإلقليمية أربيل، ومنذ ذلك احلي نشأت يف مشال العراق 
حكومتان، واحدة حتكم أربيل ودهوك وأخرى حتكم السليمانية؛ وأدت احلرب األهلية بي االحتاد 
الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين إىل تعميق الفجوة االجتماعية بي منطقيت سوران 

وهبدينان، وارتفعت حدة النزعة احمللية اجملتمعية والتحامل السليب إزاء اآلخر.

التنافس القيادي 
تسبب ان��ش��ق��اق ج���الل ال��ط��ال��ب��اين وم���ن م��ع��ه م��ن منطقة ال���س���وران ع��ن احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي 
الكردستاين يف عام 1975 وتشكيله حزب االحتاد الوطين الكردستاين، إىل تقسيم األكراد العراقيي 
على معسكرين رئيسيي. ويف واقع األمر كان للسياسي الكردي إبراهيم أمحد الدور األساس فكرياً 
يف تشكيل االحت��اد الوطين الكردستاين، وكان إبراهيم أمحد ممثل السليمانية يف احلزب الدميقراطي 
الكردستاين اإليراين يف مجهورية مهاباد الكردية غرب إيران، وبعد اهنيار الدولة الكرية يف عام 1947 
انضم أمحد إىل احلزب الدميقراطي الكردستاين العراقي بزعامة مصطفى البارزاين اليت شكلت حينها 
بارعاً، وجنح يف استقطاب الكثري من القوميي األكراد  حديثاً. وكان إبراهيم أمحد مفكراً يسارياً 

داخل العراق)7(.

إال أن توجهات إبراهيم أمحد اليسارية مل تلَق قبواًل من القيادات احملافظة يف احلزب الدميقراطي 
القبلية احملافظة. وس��اد االعتقاد  بي قاعدة احل��زب  ال��ب��ارزاين، وأيضاً  الكردستاين بزعامة مصطفى 
بي الدوائر القومية أن العالقات بي البارزاين وأمحد ليست متوافقة، ويضاف إىل ذلك أن أمحد 
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»السوراين« بدأ ينافس البارزاين »البهديناين« على قيادة احلركة القومية، وهو ما مل تتقبله القيادات 
املوالية لاللبارزاين وال قاعدته الشعبية اليت كانت تنظر إىل مركز البارزاين من الناحية الروحية أواًل مث 
السياسية، فيما كان أمحد يسارياً معارضاً للفكر الديين. وانضم إىل إبراهيم أمحد خنبة من السياسيي 
واملثقفي الكرد يف مقدمتهم جالل الطالباين ونوشريوان مصطفى وجمموعة أخرى من قيادات منطقة 
السليمانية. وم��ع م��رور األي��ام انتشرت األق��اوي��ل بي القاعدة الكردية أن ال��ب��ارزاين وأمح��د يكرهان 

بعضهما بعضاً، وأن كل منهما يريد احلد من نفوذ اآلخر داخل احلزب الدميقراطي الكردستاين.

وظهر اخلالف علناً حينما وقع مصطفى البارزاين على اتفاق مع الرئيس العراقي عبد السالم 
عارف يف عام 1964 جرى مبوجه منح األكراد حقوق سياسية واجتماعية. لكن البارزاين الذي 
عقد هذا االتفاق، عقده بصفته الشخصية بداًل من كونه رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاين؛ 
وهذا ما أثار غضب إبراهيم أمحد وجالل الطالباين؛ ألن االتفاق مل يتناول مسألة اإلدارة الذاتية أو 
احلكم الذايت اليت كانت حينها القضية األساسية لدخول احلزب الدميقراطي الكردستاين يف حرب 

عصابات طويلة األمد مع الدولة العراقية. 

إال أن أمحد والطالباين رفضا هذا االتفاق ورأيا فيه تواطؤاً من قبل البارزاين الذي رد عليهم 
وحشد زعماء القبائل إىل جانبه. وتبع ذلك جدال شديد ومحالت غاضبة بي الطرفي، لكن أمحد 
والطالباين مل يتمكنا من النيل من شعبية مصطفى البارزاين. ويف املؤمتر السادس للحزب الدميقراطي 
الكردستاين من السنة نفسها، أمر البارزاين باعتقال ممثلي عن فصيل أمحد والطالباين، وبعد بضع 
أيام أرسل البارزاين قوة كبرية لطرد أمحد والطالباين مع أربعة اآلف من أتباعهم إىل املنفى يف إيران، 

وسيطر -بال منافسة- على قيادة احلزب الدميقراطي الكردستاين)8(.

وحينما اهنارت احلركة املسلحة الكردية بقيادة البارزاين يف عام 1975، وأذاع بيانه الشهري 
طالباً من املقاتلي الكرد إلقاء السالح وتسليم مجيع األراضي يف مشال العراق إىل الدولة العراقية 
ومغادرة العراق ملن يرغب منهم؛ فأصيب مجيع الكرد بصدمة قاسية. ويف السنة نفسها -بعد شهرين 
تقريباً من االهنيار- أسس جالل الطالباين االحت��اد الوطين الكردستاين يف مدينة دمشق السورية، 
وضمَّ يف تشكيله مخسة كيانات سياسية منفصلة، منها: جمموعة ماركسية، وحركة اشرتاكية، ورأوا 
أن اهنيار احلركة املسلحة الكردية كانت بسبب »تقصري القيادة الكردية ذات التوجه اإلقطاعي، 
والقبلي، والربجوازي، اليميين، واالستسالمي«، وحصل االحتاد الوطين الكردستاين على دعم شعيب 
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من املنطقة السورانية ذات البعد احلضري ولدى الطبقة املثقفة)9(.

وشهدت الفرتة ما بي 1975 و1977 بعض املواجهات العنيفة املسلحة بي اجلانبي اليت 
أضعفت احلركة الكردية إىل حد كبري. وتدخلت احلكومة السورية يف عام 1977 وأجرت وساطة 
بي الطرفي ومجعت يف دمشق بي مسعود البارزاين وجالل الطالباين، ومت التوقيع على اتفاق لتسوية 
اخلالفات. وبعد وقت قصري من التوقيع، قاد املعارضون داخل قيادات احلزبي محلة احتجاجات 
ضد االتفاق، فضاًل عن عدم رضا املال مصطفى البارزاين نفسه على االتفاق أيضاً، الذي كان 
املعارضون داخل  ال��رئ��ة، ورف��ض األع��ض��اء  العالج لسرطان  يتلقى  املتحدة األمريكية  ال��والي��ات  يف 
االحتاد الوطين الكردستاين أي شكل من أشكال التعاون مع القيادة املؤقتة ملسعود البارزاين للحزب 

الدميقراطي الكردستاين.

الكردستاين،  الدميقراطي  قيادة احلزب  البارزاين توىل جنله مسعود  وبعد وفاة املال مصطفى 
ويف الفرتة من 1980 إىل 1994، صارت منطقة نفوذ البارزاين على طول احلدود الشمالية للعراق 
مع تركيا، يف حي بسط الطالباين نفوذه حول السليمانية يف اجلبال اليت تفصل العراق عن إيران؛ 
وهلذا أصبح الطالباين مهماً إليران خالل احلرب مع العراق )1980-1988(. وحينما بدأ اجليش 
اإليراين بالدخول يف كردستان العراق إىل منطقة نفوذ الطالباين، وجد األخري نفسه يف مأزق وقال 
إنه ال يريد أي دعم من اإليرانيي، وأعرب إىل حد ما عن رغبته يف دعم من حكومة صدام حسي 

اليت كان يعدها حينها حليفه، وحذر الطالباين اإليرانيي بالبقاء خارج منطقته)10(.

يف عام 1983 واف��ق االحت��اد الوطين الكردستاين بقيادة الطالباين على التعاون مع صدام 
حسي من خالل التوقيع على اتفاق احلكم الذايت لألكراد، ويف الوقت نفسه بدأ احلزب الدميقراطي 
العراقي خ��الل احل��رب اإليرانية  ال��ب��ارزاين ح��رب عصابات ضد اجليش  الكردستاين بزعامة مسعود 
العراقية؛ وصارت املنطقة الكردية يف مشال العراق واملنطقة الكردية يف إيران مسرحاً حلركات نشطة 
ضد الدولتي. ومن جانبها عرضت القيادة اإليرانية على مسعود البارزاين التعاون يف إمخاد احلركة 
املسلحة الكردية داخل إيران، ورأى مسعود البارزاين يف العرض اإليراين وسيلة الستعادة نفوذه على 
كردستان العراق ووافق على التعاون. ويف آذار 1983 قامت قوة مسلحة تابعة للحزب الدميقراطي 
األراض��ي  يف  املسلحة  الكردية  القومية  احل��رك��ة  على  باهلجوم  إيرانية  ق��وة  م��ن  مدعومة  الكردستاين 
البارزاين كرأس  قوة  باستخدام  العراق  اإليرانيون بدخول كردستان  بدأ  اإليرانية وقضت عليها، مث 
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حربة للهجوم. 

أن اإليرانيي احتفظوا ببعض اجليوب  ومتّكن اجليش العراقي من صد اهلجوم اإلي��راين، إالّ 
يف األراضي العراقية يف حاج عمران التابعة حملافظة السليمانية، وتوقع مسعود البارزاين أن يسلمه 
العراق استلم تلك  للثورة اإلسالمية يف  املنطقة، لكنه فوجئ بأن اجمللس األعلى  االإيرانيون تلك 
املنطقة. ورأى الكرد يف هذه املسألة إهانًة إيرانيًة هلم فرفضوا األمر؛ وتلك احلادثة جعلت البارزاين 
يراجع موقفه من اإليرانيي، وقرر عدم التعاون جم��دداً مع إي��ران. وحينما رأت القيادة اإليرانية أن 
احلرب ال تسري يف صاحلها بعد عام 1986 بسبب استخدام صدام حسي لألسلحة الكيميائية 
وحرب الصواريخ، سعت إىل تشكيل حتالف كردي ضد العراق، وقامت إيران بوساطة بي الطالباين 
والبارزاين ومت التوصل إىل اتفاق مصاحلة الذي أصبح أول خطوة مهمة حنو إنشاء جبهة كردستان)11(.

وبدأت احملادثات بي األحزاب الكردية يف عام 1987 حىت عام 1988 لتتشكل اجلبهة 
الكردية من احلزبي الكبريين مع أحزاب صغرية. ومت االتفاق بي األحزاب الكردية على ترك كل 
حزب خيتار أجندته اخلاصة يف القتال وعدم توحيد القوات واملوارد. وكان تشكيل اجلبهة الكردية 
طريقة لتقريب األحزاب والسيما االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين، ووقفت 
احلمالت ال��يت بعضها ضد بعض، واستمر العمل ضمن إط��ار جبهة كردستان خ��الل األح��داث 
اجلذرية اليت اجتاحت املنطقة يف السنوات الالحقة، مثل هجوم صدام على الكويت وحرب اخلليج، 
وانتفاضة آذار 1991، وإن��ش��اء م��الذ آم��ن ل��ألك��راد يف مش��ال ال��ع��راق، وأخ���رياً انسحاب احلكومة 

العراقية من حمافظات دهوك وأربيل والسليمانية.

النزاع بي  ب��دأت حقبة جديدة من  الكردية،  املناطق  العراقية من  انسحاب احلكومة  ومع 
احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين، وكان لكل حزب أسلوب خمتلف ملستقبل 
العالقات مع احلكومة العراقية يف بغداد ومع العامل اخلارجي، فمن ناحية، فضل الطالباين وحزب 
البارزاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين  االحتاد الوطين الكردستاين تدويل القضية الكردية، لكن 

أرادا حماولة التوصل إىل تسوية هنائية مع احلكومة املركزية يف بغداد. 

وأّدى التوتر املتصاعد بي الطرفي يف املناطق اخلاضعة لسيطرة كل حزب فضاًل عن التنافس 
السياسية جلبهة  القيادة  ق��ررت  املسألة،  ه��ذه  تسوية  وبغية  ال��ن��زاع؛  تفاقم  إىل  املتاحة  امل���وارد  على 



241

أوراق حبثية

كردستان أن جتري انتخابات يف آب 1991؛ هبدف انتخاب جملس يتعّي عليه أن يقرر املستقبل 
املركزية  احلكومة  نفسه، سحبت  العام  األول من  تشرين  العراق، ويف  السياسي لشعب كردستان 

إدارهتا وقواهتا املسلحة من حمافظات كردستان املذكورة آنفاً بنحٍو قطعي. 

ويف 19 أي���ار 1992، أج��ري��ت أول ان��ت��خ��اب��ات يف ال��ت��أري��خ ال��ك��ردي ال��ع��راق��ي، وش��ه��دت 
االنتخابات خمالفات وتزويراً من قبل بعض املنافسي الرئيسيي؛ ونتيجة لذلك، مل توافق األطراف 
املشاركة -مبا يف ذلك احلزبي الكبريين على النتائج- ومت االتفاق بي االحتاد الوطين الكردستاين 

واحلزب الدميقراطي الكردستاين على تقسيم مقاعد الربملان بنسبة )50-50( لكل حزب)12(.

وتشّكل أول جملس وزراء برئاسة االحتاد الوطين الكردستاين وبرملان برئاسة احلزب الدميقراطي 
الكردستاين، ومع ذلك، صار نظام احملاصصة )50-50( يف كل مؤسسة حكومية؛ وقد عمل هذا 
النظام على شل عمل اإلدارات واملؤسسات احلكومية، وزرع بذور الصراع املسلح يف املستقبل، ومن 
النقاط املهمة األخرى هنا أن الزعيمي -البارزاين والطالباين- اللذين مل حيصال على نسبة %50 
املطلوبة من األصوات يف اجلولة األوىل من االنتخابات، ومل يدخال جولة ثانية، مل يشاركا يف العمل 
احلكومي. إن بقاء الزعيمي خ��ارج املؤسسات احلكومية الكردية وإدارهت���ا من اخل��ارج، وس��ع من 
الفجوة بي اجلانبي؛ ألن صنع القرار من خارج اإلدارة ضمن التسلسل السياسي انتهت إىل إدارة 

حملية ضعيفة، تتكون من نصفي متنازعي حمملي بالعداء املتزايد.

ووقع النزاع على مسألتي أساسيتي مل يتمكن الطرفان من حلهما، املسألة األوىل كانت يف 
تقسيم العائدات من شاحنات هتريب النفط من العراق إىل تركيا، وقدرت قيمة هذه اإليرادات حينها 
مبا ال يقلُّ عن 150 ألف دوالر يومياً، وكان احلزب الدميقراطي الكردستاين الذي يسيطر على 
املناطق الواقعة على طول احلدود الرتكية يتعرض لالهتام بأنه يستويل على األرباح وحده ويتجاهل 

نظام )50-50(؛ مما خلق مناخاً من التوتر ساد خالل فرتة اإلدارة املشرتكة. 

وكان مصدر اخلالف الرئيس الثاين بي الطرفي هو السيطرة على الرسوم اجلمركية املفروضة 
على مجيع حركة املرور عرب احلدود الشمالية مع تركيا. فقد اهتم االحتاد الوطين الكردستاين احلزب 
الدميقراطي الكردستاين بعدم تقسيم عائدات الرسوم اجلمركية حسب االتفاق، وأن البارزاين أنفق 
على متويل تنظيم حزبه بداًل من متويل احلكومة الكردية املشرتكة؛ وهذا املعرب احلدودي يف منطقة 
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البارزاين هو أكثر رحباً بكثري من معرب منطقة االحتاد الوطين الكردستاين مع إيران. من ناحية أخرى، 
اهتم احلزب الدميقراطي الكردستاين االحتاد الوطين الكردستاين باختالس مبالغ كبرية من وزارة املالية 
الكردية املشرتكة والتعاون مع حكومة صدام)13(؛ ونتيجة لذلك، شارك الطرفان بالتواجد يف املنطقة 
نفسها يف قواهتما العسكرية؛ مما أّدى إىل اشتباكات صغرية بي اجلانبي. ونتج عن االشتباك املسلح 
بعض القتلى، ووصل التوتر بي اجلانبي إىل أعلى مستوياته يف أيار 1994، حينما بدأت أول 
حادثة قتال يف بلدة كردية وحتولت إىل حرب انتشرت بسرعة يف معظم املناطق باستثناء العاصمة 
أربيل، وبعد فرتة قصرية من القتال، قدم الربملان الكردي مقرتحاً للسالم أدى إىل وقف إطالق النار 
الذي مل يدم طوياًل؛ وقد أّدى اندالع القتال بي احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين 
الكردستاين يف أيار 1994 إىل تقسيم املنطقة الكردية يف مشال العراق بنحٍو فعال على منطقتي. 

احلرب األهلية الكردية 1998-1994
على الرغم من التطور الواعد الذي أعقب االنتفاضة الكردية عام 1991، فإن وضع املنطقة 
ال��ذايت بدأ يتدهور بشدة بعد عامي تقريباً من تشكيل املؤسسات املنتخبة  الكردية ذات احلكم 
دميقراطياً، وفشلت مجيع اجلهود اليت بذلتها املعارضة العراقية واجلهات الدولية يف عام 1994 لوضع 

حد لالقتتال الداخلي، وسادت حالة من اليأس بي الوسطاء. 

التوتر الشديد، واالهتامات املتبادلة،  بدأ االقتتال الداخلي بي احلزبي يف ظل أج��واء من 
واندلعت  الكردية.  املناطق  متخلف  يف  للطرفي  املشرتك  العسكري  والتواجد  القدمية،  واألح��ق��اد 
االشتباكات يف بلدة قلعة دزة يف حمافظة السليمانية يف 1 أيار 1994 على إثر ادعاء قائد عسكري 
من احلزب الدميقراطي الكردستاين ملكيته على قطعة أرض يف البلدة. وحاول املسؤولون احملليون يف 
البلدة تسوية النزاع سلمياً، لكن القائد العسكري الذي كان بصحبته حنو 20 فرداً من البيشمركة، 
ورفض أية تسوية وأصرَّ على استالم قطعة األرض. وتسبب إصراره وسط التوتر الشديد بي الطرفي 
إىل إط��الق ن��ار استمر مل��دة يومي، وقُ��تِ��َل اثنان من ق��ادة االحت��اد الوطين الكردستاين خ��الل هذه 

االشتباكات)14(.

وردت قوات االحت��اد الوطين الكردستاين باهلجوم على مقر احلزب الدميقراطي الكردستاين 
يف قلعة دزة، وقتلت القائد العسكري الذي تسّبب يف القتال مع عدد من أفراد جمموعته، وأّسروا 
آخرين من بيشمركة احلزب الدميقراطي الكردستاين. وانتشرت إشاعة أنه مت إعدام األسرى مجيعاً، 
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ف��دارت اشتباكات بي اجلانبي يف 2 أيار يف بلدة رانيا اليت تقع ضمن منطقة السليمانية أيضاً، 
وأرسل االحتاد الوطين الكردستاين تعزيزات إىل قلعة دزة، ومتكنت قوات االحتاد الوطين الكردستاين 

يف السيطرة على رانيا واعتقلت عدداً من مسؤويل ومقاتلي احلزب الدميقراطي الكردستاين)15(.

السليمانية وده��وك. ويف مدينة  الطرفي يف  قيادات  التوتر الشديد بي  وس��ادت حالة من 
الدميقراطي  للحزب  التابع  ال��راب��ع  ال��ل��واء  مقر  على  الكردستاين  ال��وط��ين  االحت���اد  سيطر  السليمانية 
الكردستاين وغريه من املكاتب، وقام باعتقال أكثر من 90 عضواً من أعضاء احلزب الدميقراطي 
الكردستاين، بعضهم من كبار مسؤويل احل��زب، مبن فيهم نائب وزي��ر ش��ؤون البيشمركة. وباملثل، 
الكردستاين يف دهوك  الوطين  االحت��اد  قواعد ومقرات  الكردستاين على  الدميقراطي  احل��زب  سيطر 

وزاخو والعمادية، واعتقل كل من فيها. 

ويف 3 أيار، سيطرت قوات االحتاد الوطين الكردستاين على مبىن الربملان يف أربيل، وطردت 
احلراس املتمركزين فيها، وسيطرت على املستشفى اجلمهوري ومستشفى الوالدة، وسيطرت قوات 
احلزب الدميقراطي الكردستاين على املستشفى الثالث واحتلت مباين عامة أخرى. ومل خيض احلزبان 
القتال يف أربيل أول األمر؛ وحبلول هناية األسبوع األول من شهر أيار، انتقلت املواجهات املسلحة 
إىل عدة بلدات أخرى، مبا يف ذلك دربندخيان ومججمال وحلبجة وكفري وكاالر وصالح الدين 

وشقالوة وعقرة، ووردت عدة تقارير عن قتل األسرى من كال اجلانبي)16(.

وخالل األسبوع الثاين من أيار، اندلعت اشتباكات مسلحة يف أماكن أخرى وسيطر احلزب 
الدميقراطي الكردستاين على قواعد االحتاد الوطين الكردستاين يف بلدات ديانا وخليفان وحرير داخل 
حمافظة أربيل. وهجمت قوات االحتاد الوطين الكردستاين على القواعد املشرتكة للحزب الدميقراطي 
الكردستاين واحلركة اإلسالمية يف كردستان العراق يف بلدات سيد صادق وهرامان وبنجوين وحلبجة 
يف حمافظة السليمانية، واشتبكت قوات االحتاد الوطين الكردستاين واحلركة اإلسالمية يف كردستان 

العراق يف بلدات أخرى يف حمافظة السليمانية. 

ويف 17 أي���ار، اندلعت اشتباكات مسلحة يف منطقة احل��اج ع��م��ران، ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل يف 
كويسنجق التابع حملافظة أربيل. وحبلول 29 أيار، خاض احلزبان قتااًل ضارياً يف أربيل واستمرت 
حنو ثالثة أيام. واستمر القتال بشكل متقطع خالل شهري حزيران ومتوز يف عدد من املناطق على 
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النطاق ألعضاء معروفي أو مشتبه  الواسعة  نطاق منخفض ج��داً، واستمرت عمليات االعتقال 
فيهم يف كل طرف من جانب الطرف املعارض، وتعرض كثرٌي منهم للتعذيب يف أثناء االحتجاز)17(.

ويف متوز 1994، دعا الرئيس الفرنسي آنذاك، فرانسوا ميرتان، الطرفي إىل باريس إلجراء 
مصاحلة، ورع��اي��ة احمل��ادث��ات بينهما. وت��وج��ه وف���دان م��ن احل��زب��ي إىل ب��اري��س وج��رت حم��ادث��ات ملدة 
أسبوعي تقريباً، وتوصال إىل اتفاق، ولكن بعد التعليق والتأجيل، مل يقم الطالباين والبارزاين بزيارة 

باريس، ومل تنجح الوساطة الفرنسية.

ويف 12 آب، اندلعت اشتباكات مسلحة مرة أخرى يف قلعة دزة مث يف شقالوة، وتعرضت 
بلدة قلعة دزة لقصف عنيف من املناطق اليت تسيطر عليها قوات احلزب الدميقراطي الكردستاين 
ال��ع��راق، مسببة سقوط ضحايا من املدنيي. ويف 15 آب  وق��وات احلركة اإلسالمية يف كردستان 
ن��واب عن الربملان الربيطاين وشخصيات وأح��زاب كردية  ق��ام هبا  ال��يت  1994 -ونتيجة للوساطة 
مع املعارضة العراقية- وقع الطالباين والبارزاين على اتفاق يف جلسة رسية للربملان الكردي، إال أن 

االتفاق مل يستمر أكثر من 72 ساعة.

وبلغت االشتباكات ذروهتا يف الفرتة ما بي 23 و26 آب، واستخدم اجلانبان فيها املدفعية 
الثقيلة اليت أّدت إىل مقتل مئات األشخاص من املدنيي واملقاتلي، واندلعت اشتباكات عنيفة يف 
سيد صادق وحلبجة يف الفرتة ما بي 26 و28 آب، وجنحت قوات احلزب الدميقراطي الكردستاين 
مع احلركة اإلسالمية يف كردستان العراق يف حماصرة عدد كبري من مقاتلي االحتاد الوطين الكردستاين 
على ضفاف حبرية دربندخيان، وبينما سلم الكثريون أنفسهم إىل احلزب الدميقراطي الكردستاين، 

حاول عشرات آخرون اهلروب بالسباحة يف البحرية، وغرق بعضهم خالل اهلروب.

ويف 29 آب، حضر مسعود البارزاين وجالل الطالباين الدورة االستثنائية للربملان الكردستاين 
يف أربيل وتعهدا خالهلا بالوفاء باالتفاقات السابقة اليت أبرمتها األطراف املعنية. ولكن بعد أقل من 
48 ساعة، اندلعت اشتباكات مرة أخرى مشال أربيل، وكانت احملاولة األخرية يف عام 1994 ما 
سي ب�«اتفاق عام 2000« الذي تعهد فيه الطرفان يف تشرين الثاين 1994 بعدم قتال بعضهما 
بعضاً حىت عام 2000، واختاذ إجراءات إلدانة القتال بي األكراد من خالل جترمي ذلك. ومل يدم 
هذا االتفاق أيضاً ألكثر من شهر؛ بسبب استيالء االحتاد الوطين الكردستاين على قرية بالقرب 
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من أربيل، مث يف وقت الحق على أربيل نفسها يف هناية عام 1994؛ ليدعو بعدها نواب الربملان 
إىل االجتماع، إال أن احلزب الدميقراطي الكردستاين رفض انعقاد أي جلسة للربملان، ورفض أيضاً 
تسليم أي مستحقات مالية إىل إدارة الربملان وحكومة إقليم كردستان، وطالب بانسحاب قوات 

االحتاد الوطين الكردستاين من أربيل قبل التفاوض على اتفاق السالم.

وكانت هذه نقطة حتّول يف العالقات بي الطرفي، ومنذ ذلك احلي قاطع احلزب الدميقراطي 
الكردستاين أي لقاء م��ع االحت���اد ال��وط��ين الكردستاين؛ وم��ن أج��ل إج���راء لقاء م��ع االحت���اد الوطين 
أي  أربيل دون  الوطين من  االحت��اد  انسحاب  الكردستاين  الدميقراطي  احل��زب  الكردستاين، طالب 

شروط مسبقة.

ويف شباط 1995، انفجرت سيارة مفخخة يف مدينة زاخو حيث نفوذ احلزب الدميقراطي 
الكردستاين بالقرب من احلدود الرتكية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً؛ وقد أهتم البارزاين 
ب��احل��ادث، لكن الطالباين رف��ض االهت��ام بشدة، وعلى الرغم من نفي  االحت��اد الوطين الكردستاين 

االحتاد الوطين الكردستاين حتمل املسؤولية عن اهلجوم، فإن العالقات بي الطرفي ازدادت سوءاً.

وفيما ك��ان 60 ن��ائ��ب��اً م��ن ال��ربمل��ان ال��ك��ردي، نصفهم م��ن ات��ب��اع ال���ب���ارزاين وال��ن��ص��ف اآلخ��ر 
لاللطالباين يقيمون داخل مبىن الربملان احتجاجاً على القتال، وحياولون التوسط بي احلزبي، فوجئوا 
مجيعا يف ليلة 26 آذار 1995 هبجوم قوات احلزب الدميقراطي الكردستاين لالستيالء على أربيل؛ 
لتفشل احملاولة، ورد االحتاد الوطين الكردستاين باحتالل مبىن الربملان وطرد نواب احلزب الدميقراطي 

الكردستاين من أربيل.

وقد مكن القتال الدائر بي احلزبي، حزَب العمال الكردستاين من زيادة وجوده بنحٍو كبري 
القوات  لتنفيذ عمليات مسلحة ضد  العراقية بالقرب من احل��دود الرتكية، والتسلسل  على االرض 
االمنية الرتكية. ودفع ذلك تركيا على القيام بغزو كبري يف مشال العراق يف ربيع عام 1995 يف حماولة 
ملطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاين وتدمري قواعدهم، وعادت القوات الرتكية بعد كل انسحاب 
عدة مرات يف السنوات التالية لتقوم بغزو جديد، ويف الوقت نفسه، مل تفعل تركيا شيئا لوقف االقتتال 
الكردي الذي زاد ضراوة، ومع استمرار االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين يف 
نزاعهما املسلح يف أواخر صيف عام 1995، قامت إيران للتوسط بي الطرفي، وحركت الوساطة 
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االيرانية الواليات املتحدة للتدخل خشية تأثر املصاحل االمريكية بالنفوذ اإليراين. 

ال��ع��راق،  وت��وج��ب على األمريكيي اجي��اد ح��ل لتواجد ح��زب العمال الكردستاين يف مش��ال 
والسيما بعد اشتباكها بدعم من االحت��اد الوطين الكردستاين مع احلزب الدميقراطي الكردستاين. 
وأي��ض��اً، إجي��اد حل ملشكلة الرسوم اجلمركية على حركة امل��رور للحدود الرتكية، ون��زع السالح من 
العاصمة أربيل. ويف حزيران 1995 بعثت وزارة اخلارجية األمريكية برسالة إىل الزعيمي الكرديي 
حلضور اجتماع حتت رعاية احلكومة األمريكية يف أوروبا، فيما كانت هناك صدامات متقطعة تقع 
بي الطرفي، وطلبت احلكومة األمريكية من اجلانبي وقف املعارك وعدم قتل املزيد من املدنيي، 
وتزامن ذلك مع اجتماع وفدين عن احلزبي يف العاصمة اآليرلندية دبلن حبضور ممثلي عن الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة واحلكومة الرتكية؛ ومل يتم التوصل إىل اتفاق وفشلت اجتماعات دبلن 

األوىل والثانية، وألقى كل طرف اللوم على الطرف اآلخر)18(.

وجلأ البارزاين إىل تركيا وتلقى الدعم من احلكومة الرتكية هبدف حماربة حزب العمال الكردستاين 
الذي نفذ هجماته على تركيا من املناطق اليت يسيطر عليها احلزب الدميقراطي الكردستاين. ووقعت 
اشتباكات عنيفة بي األحزاب الكردية، أما االحتاد الوطين الكردستاين فلجأ إىل إيران وحصل على 

دعم مماثل.

السياسي  ق��ام  للتوسط بي اجلانبي،  ع��ام 1995، ويف حماولة  املسلح يف  ال��ن��زاع  وتصاعد 
الكردي املستقل حممود عثمان مبحاولة وساطة بي اجلانبي واتصل بعدة دول للتأثري على الزعيمي، 
الرئيس الفرنسي وغريه،  العديد من أعضاء الكوجنرس األمريكي. وعلى الرغم من توسط  والتقى 
رفض البارزاين مقابلة الطالباين وأصر على شرط إخالء أربيل من قوات االحتاد الوطين الكردستاين.

ويف الوقت نفسه، كانت وكالة املخابرات املركزية األمريكية تدبر حملاولة اغتيال ضد صدام 
حسي. وعندما فشلت احملاولة مت اكتشاف األطراف املشرتكة فيها، وهي االحتاد الوطين الكردستاين، 
واحلزب الدميقراطي الكردستاين، واملؤمتر الوطين العراقي. وكانت اخلطة األمريكية تقضي أنه يف حال 
جناح حماولة االغتيال واالن��ق��الب، أن يسيطر االحت��اد الوطين الكردستاين على مدينة كركوك وان 

يسيطر احلزب الدميقراطي الكردستاين أيضاً على مدينة املوصل)19(.

وقبل 48 ساعة من بدء العملية، أبلغ املسؤولون األمريكيون الذين كانوا متمركزين يف إقليم 
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كردستان األطراف الثالثة أنه ليس عليهم االشرتاك بالعملية وبإمكاهنم االنسحاب؛ ونتيجة لذلك 
سحب احلزب الدميقراطي الكردستاين قواته املنتشرة على مشارف املوصل واوقف التعاون، بيد أن 
االحتاد الوطين الكردستاين واملؤمتر الوطين العراقي قررا املضي قدماً يف اهلجوم على بعض القوات 
احلكومية. وقد وسع االختالف بي احلزبي يف التعامل مع عملية االنقالب على صدام من الفجوة 
بي الطرفي، وكسر آخر جسر كان بينهما املتمثل بالدور العملي للمؤمتر الوطين العراقي الذي انتهى 
دوره كوسيط بي الطرفي؛ ألن احلزب الدميقراطي الكردستاين مل جيده بعد هذه احلادثة على احلياد.

الداخلية  للوساطة  الكردستاين متحمسي  الدميقراطي  احل��زب  املسؤولي يف  بعض  يكن  مل 
واخلارجية وبدأوا يضعون صعوبات يف مهمة الوساطة، وفيما وصل وسطاء أمريكيون وبريطانيون، 
ق��وات احل��زب الدميقراطي الكردستاين أربيل بعد وق��ت قصري من وص��ول الوسطاء إليها،  قصفت 
وكانت نية احلزب الدميقراطي الكردستاين هي إخراج االحتاد الوطين الكردستاين من أربيل بطريقة 
مهينة بأي وسيلة ممكنة وبأي مثن. وساهم هجوم حزب العمال الكردستاين املدعوم من االحتاد 

الوطين الكردستاين يف متوز على مواقع للحزب الدميقراطي الكردستاين يف زيادة رفض الوساطة. 

التعاون مع القوات اإليرانية يف مهامجة   ويف متوز 1996، قرر االحت��اد الوطين الكردستاين 
قواعد عسكرية ألكراد إيرانيي داخل حمافظة السليمانية. وتركت القوات اإليرانية كميات كبرية من 
األسلحة؛ مما أخل بتوازن القوى بي االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين. 
وشن االحتاد الوطين الكردستاين بدعم إيراين هجوماً ضد احلزب الدميقراطي الكردستاين يف منتصف 
آب، وأراد خالهلا السيطرة على شقالوة وصالح الدين مقر البارزاين. ووقعت خسائر كبرية بي 

الطرفي ومل يستطع االحتاد الوطين الكردستاين السيطرة على تلك املناطق.

ال��يت استمرت  الثالثة  ق��ام االحت��اد الوطين الكردستاين بكسر اهلدنة  ويف 16 آب 1996، 
ملدة سنة. ويف تلك املدة حاول صدام حسي استعادة السيطرة على مشال العراق فأرسل 40 ألف 
عسكري لدعم احلزب الدميقراطي الكردستاين، وأحلق هزمية كبرية يف قوات االحتاد الوطين الكردستاين، 
منهيا القتال يف كردستان العراق؛ وبسبب دخول القوات املسلحة العراقية إىل كردستان، أطلقت 
الواليات املتحدة 44 صاروخاً من نوع كروز على مواقع عسكرية يف كردستان العراق ووسعت من 
نطاق منطقة حظر الطريان. ويف 22 آب 1996، طلب مسعود البارزاين من صدام حسي أرسال 
قوات احلرس اجلمهوري للقتال إىل جانب احلزب الدميقراطي الكردستاين واخ��راج االحت��اد الوطين 
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الكردستاين من أربيل.

ويف 31 آب 1996، جاءت املساعدة العراقية، ومتكن احلزب الدميقراطي الكردستاين من 
شن اهلجوم والسيطرة على أربيل والسليمانية يف مرحلة الحقة. فرت قوات االحتاد الوطين الكردستاين 
إىل احلدود اإليرانية، وبعد شهر، متكنوا من إعادة تنظيم قواهتم وعادوا بقوة إىل السليمانية ومناطق 
أخرى حىت حدود أربيل يف تشرين االول 1996. ويف 4 أيلول 1996، أعلن احلزب الدميقراطي 
الكردستاين عن عفو يسمح مبوجبه ألنصار االحتاد الوطين الكردستاين بالعودة إىل ديارهم يف أربيل، 
شريطة أن يوقعوا إعالناً باستسالمهم. ويف تشرين األول 1996، حصل االحتاد الوطين الكردستاين 
على أسلحة ثقيلة من إيران، واستمر يف القتال واستعاد األراضي اليت فقدها، باستثناء أربيل، وعاد 

معظم الالجئي من إيران بي تشرين األول وكانون األول 1996. 

وحاولت احلكومة الرتكية التوسط بي الطرفي منذ بداية عام 1996، وشاركت يف حمادثات 
دبلن مع األمريكيي والربيطانيي، ونتجت عنها إعالن أنقرة اليت ضمت 22 بنداً، وافق احلزب 
الدميقراطي الكردستاين على مخسة بنود فقط، فيما وافق االحتاد الوطين الكردستاين على مجيعها، 
وتشكلت قوة مراقبة السالم اليت انتشرت بي قوات احلزبي، وكانت هذه القوة مرتبطة باحلكومة 

الرتكية)20(.

ويف هناية تشرين األول 1996، قامت الواليات املتحدة بوساطة إلجراء حمادثات أخرى 
بشأن عقد اهلدنة يف تركيا، ومت وضع إطار للمحادثات عرفت باسم »عملية أنقرة« مشلت أربع 
مبادرات رئيسية )تشكيل ائتالف حاكم يف أربيل، واعادة مدينة أربيل إىل وضع ما قبل االقتتال، 

ونقل مجيع عائدات حدود كردستان العراق إىل بنك مركزي، وحتديد موعد إلجراء االنتخابات(.

ويف كانون الثاين 1997 استؤنفت عملية أنقرة ودخل الطرفان يف حمادثات جديدة. ويف آذار 
1997، وبينما كان اجلانبان يف اجتماع منعقد يف أنقرة، مت اغتيال مسؤول يف احلزب الدميقراطي 
الكردستاين يف أربيل، وانسحب وفد احلزب الدميقراطي الكردستاين من االجتماع زاعمي أن االحتاد 

الوطين الكردستاين املسؤول عن االغتيال. 

وق��ام جمموعة من السياسيي املستقلي واملثقفي األك��راد مبحاولة وساطة وكتبوا رسالة إىل 
مع  الكبريين  احلزبي  مؤمتر شعيب مبشاركة  بعقد  مطالبي  نيسان 1997،  وال��ب��ارزاين يف  الطالباين 
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هبدف  واالجتماعية  والدينية  السياسية  والشخصيات  الدميقراطية  واملنظمات  األخ��رى  األح���زاب 
مناقشة كيفية تشكيل ميثاق وطين إلنشاء حكومة موحدة، وطالبوا بأن يكون هلذا املؤمتر سلطة 
قانونية يف كردستان حىت إجراء االنتخابات. ووافق الطالباين على املقرتحات إال أن البارزاين كان 
لديه بعض الشروط الصارمة، وقال يف رده إن أي حترك أو وساطة جيب أن تكون يف إطار عملية 
سالم أنقرة واحلصول على اعرتاف من برملان أربيل الذي كان االحتاد الوطين الكردستاين غائباً فيه.

فضاًل عن مسألة عائدات احل��دود الرتكية اليت صبَّت حينها يف ميزانية احل��زب الدميقراطي 
القوى لصاحل احلزب  ت��وازن  أخ��رى حولت  أربيل مسألة  السيطرة على مدينة  الكردستاين، كانت 
الدميقراطي الكردستاين؛ وبالتايل فضل احلزب الدميقراطي الكردستاين يف مجيع جوالت احملادثات 
بقاء الوضع كما هو، يف حي أن االحتاد الوطين الكردستاين الذي مل جيد الوضع لصاحله أراد إجراء 

تغيري جذري يف الوضع السياسي)21(.

ومن املشكالت الرئيسية األخرى بي الطرفي وجود حزب العمال الكردستاين يف املنطقة، 
وكان احلزب الدميقراطي الكردستاين يقاومه بقوة ويريد إخراجه من كردستان العراق. ومع ذلك، فإن 
االحتاد الوطين الكردستاين كان على درجة معينة يقدم الدعم هلم؛ وهذا بدوره جعل األتراك يعادون 
االحتاد الوطين الكردستاين بشكل متزايد، وكان ذلك واضحاً يف اهلجوم املشرتك الذي شنه احلزب 
الدميقراطي الكردستاين مع اجليش الرتكي يف 14 أيار 1997 على قواعد حزب العمال الكردستاين 

يف حمافظة أربيل ومناطق أخرى يف عمق كردستان العراق.

ويف حزيران 1997 وجه مسعود البارزاين خالل اجللسة االفتتاحية للربملان الكردي دعوة 
إىل جالل الطالباين حلضور اجتماع الربملان وإج��راء حوار صريح، وردَّ االحتاد الوطين الكردستاين 
باقرتاح من 22 نقطة، وكانت إجابة الدعوة عرب وسائل إعالمية وليس من خالل قنوات رسية؛ لذا 
مل تكن جادة. ويف 30 حزيران 1997 -وبعد ضغوط من الواليات املتحدة األمريكية واململكة 
املتحدة- اجتمع وفدا الطرفي يف بلدة ديكاال على حدود املنطقتي، ومل يسفر االجتماع عن أي 
نتيجة، وسعت الواليات املتحدة مع اململكة املتحدة إىل مجع الطرفي لكنَّ احلزبي اختلفا على 
املكان حيث فضل البارزاين اللقاء يف أنقرة بينما أرادها الطالباين يف لندن، ومل جيتمعا. ويف هناية 
متوز 1997، توجه الطالباين إىل واشنطن ويف طريق العودة طلبت منه اإلدارة األمريكية الذهاب إىل 

تركيا، ووافق على الطلب األمريكي وزار العاصمة أنقرة.
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ويف 16 آب 1997 -وخالل الذكرى السنوية لتشكيل احلزب الدميقراطي الكردستاين- 
طلب مسعود البارزاين من السياسي الكردي عزيز حممد السكرتري األسبق للحزب الشيوعي العراقي 
التوسط وتشكيل جلنة مشرتكة بي الطرفي على أن يضع يف احلسبان مشروعية برملان أربيل وأن 
تكون يف إطار عملية أنقرة للسالم؛ وجنح عزيز حممد مع حممود عثمان وآخرين يف البدء بوساطة 
جديدة اليت أّدت إىل تشكيل ما عرف باسم جلنة التنسيق العليا للسالم، إال أهنا مل جتتمع حىت 

شباط 1998 بسبب اشتباكات اجلانبي.

وخالل عام 1997، صدر قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة فيما عرف بربنامج »النفط 
مقابل ال��غ��ذاء«، وه��ذا الربنامج أت��اح للحزبي االحتفاظ ب��األم��وال ال��يت كانت تنفق لتوفري الطعام 
للمناطق اخلاضعة هلما، حيث إنه خالل السنوات السابقة 1994-1996، كان على احلزبي أن 
خيصصا جزءاً من ميزانيتهما للغذاء، وعلى الرغم من أن الربنامج عمل على حتسي الظروف املعيشية 

للسكان، إال أنه مل يساعد يف حل الصراع كما كان متوقعاً.

وىف إطار عملية السالم -وبعد اهلدنة بي االحت��اد الوطين الكردستاين واحل��زب الدميقراطي 
الكردستاين- مت تشكيل وحدة مراقبة ومتركزت يف املنطقة العازلة بي خط حدود املنطقتي. وكانت 
قوة مراقبة السالم تتألف من الرتكمان واآلشوريي بقيادة ضباط عسكريي أتراك، ويف 23 أيلول 
العمال  ح��زب  مواقع  الكردستاين  الدميقراطي  احل��زب  مع  بالتعاون  الرتكي  اجليش  1997، هاجم 
ال��ك��ردس��ت��اين يف مش��ال ال��ع��راق، م��ن دون إب���الغ االحت���اد ال��وط��ين ال��ك��ردس��ت��اين، يف وق��ت ك��ان��ت فيه 
الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة حتاوالن التقريب بي الزعيمي؛ وبسبب ذلك رفض 
الطالباين لقاء البارزاين؛ وحينها سعت الدولتان إىل ترتيب لقاء بي مسؤولي من الطرفي ولكن بي 
مساعدي الزعيمي، وجنحتا يف القيام بذلك من خالل عقد اجتماع بي وفدين بقيادة كوسرت 
رسول عن االحتاد الوطين الكردستاين وجنريفان البارزاين ابن شقيق مسعود البارزاين والرجل الثاين يف 

احلزب الدميقراطي الكردستاين. 

وعقدت احملادثات يف لندن يوم السادس من تشرين األول 1997 ومل تسفر عن أي نتيجة، 
أربيل واإلي��رادات  بالسيطرة على  القائم  الوضع  الكردستاين احلفاظ على  الدميقراطي  وأراد احل��زب 
احلدودية مع تركيا، فيما أراد االحتاد الوطين الكردستاين تغيري الوضع. ويف 13 تشرين األول 1997 
الدميقراطي  احل��زب  االنتقام« ضد  باسم »عاصفة  الكردستاين محلة عسكرية  الوطين  شّن االحت��اد 
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الكردستاين وأحرز بعض التقدم يف البداية، وطلبت تركيا والواليات املتحدة واململكة املتحدة من 
االحتاد الوطين الكردستاين العودة إىل خط ما قبل 12 تشرين األول 1997، إال أن االحتاد الوطين 
الكردستاين رفض املطالب، ويف أعقاب اندالع القتال جمدداً بي احلزبي، انسحبت وحدة املراقبة 

من مواقعها)22(.

وبدعم من الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة، هاجم اجليش الرتكي يف تشرين 
الثاين عام 1997 قوات االحتاد الوطين الكردستاين وأرغمتها على العودة إىل مواقعها ما قبل 12 
تشرين األول، وبدأت حقبة جديدة من العداء بي تركيا واالحتاد الوطين الكردستاين، وكان مؤشراً 
واضحاً على الروابط القوية بي تركيا واحلزب الدميقراطي الكردستاين، ويف واقع األمر أن الواليات 
الدميقراطي الكردستاين واالحت��اد  التوازن بي احل��زب  املتحدة واململكة املتحدة أرادت��ا احلفاظ على 

الوطين الكردستاين.

واجلدير بالذكر أن االحتاد الوطين الكردستاين بعد 31 آب 1996، بدأ ينشأ عالقات مع 
احلكومة املركزية العراقية لتجنب هجوم عراقي آخر يدعم احلزب الدميقراطي الكردستاين، وتطورت 
هذه العالقات مع مرور الوقت ووصلت إىل مستوى عاٍل بعد اهلجوم الرتكي؛ وكان ذلك حينما 
اجتمع وفدان رفيعا املستوى من االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين يف بغداد 
إلج��راء حمادثات سالم حبضور علي حسن اجمليد ال��ذي كان مسؤواًل عن تنفيذ »مح��الت اإلب��ادة 

اجلماعية لألنفال« ضد األكراد واستخدام األسلحة الكيميائية يف أواخر الثمانينيات. 

ويف الوقت نفسه، كانت إيران تتوسط أيضاً، وعقدت بعض االجتماعات يف طهران، ويف 
الكردستاين  الدميقراطي  احل��زب  املختلفة مل يغري اجلانبان مواقفهما، وظل  كل هذه االجتماعات 
يؤيد الوضع القائم بالسيطرة على أربيل وإيرادات احلدود مع تركيا، ويريد االحتاد الوطين الكردستاين 

التوصل إىل حل لتقاسم امليزانية واإلدارة مع احلزب الدميقراطي الكردستاين. 

وم��ع ذل��ك، أّدت ه��ذه االجتماعات إىل خفض التوتر ب��ي اجلانبي وك��ذل��ك ب��ي األت��راك 
واالحتاد الوطين الكردستاين حيث تبادال الوفود يف كانون األول 1997، ومن ناحية أخرى تبادل 
الطالباين والبارزاين أربع رسائل يف هناية عام 1997، ويف شباط للعام 1998 عقد اجتماع جلنة 
اهلدنة العسكرية حبضور عزيز حممد يف شقالوة ووضع هذا االجتماع إج��راءات لبناء الثقة، مبا يف 
ذلك تنفيذ وقف إطالق النار، وإهناء احلمالت اإلعالمية، واإلفراج عن السجناء، وإهناء عمليات 



252

حصاد البيان

م��دة مخسة  االجتماعات  واستمرت  العامة،  اخلدمة  وزارات  بي  التنسيق  زي��ادة  وتعزيز  التهجري، 
عشر يوماً تقريباً بي شقالوة وكويسنجق، ونوقشت فيه املسائل التقنية بنحٍو منفصل عن القضايا 
حد  إىل  العامة  اخل��دم��ات  لتنسيق  شكلت  ال��يت  املتخصصة  الفرعية  اللجان  وجنحت  السياسية؛ 
معقول، وأسفرت عن تقليص نقاط التفتيش بي املدن وختفيف القيود املفروضة على السفر بي 

أربيل والسليمانية)23(.

 اتفاق واشنطن 1998
الطرفي،  تقريب  املتزايدة يف  واإليرانية  العراقية  باحملاوالت  األمريكية  اإلدارة  أدرك��ت  حينما 
ش��ع��رت ب��أهن��ا ستخسر ال��ورق��ة ال��ك��ردي��ة وب���دأت حتضر لوساطة »ج��دي��ة« ه��ذه امل���رة ب��ي اجلانبي، 
فأرسلت موفداً من وزارة اخلارجية يف متوز 1998 والتقى البارزاين والطالباين ومسؤولي من أحزاب 
وشخصيات أخرى. ويف هذه الزيارة، وجهت دعوة رسية للحزبي برئاسة الزعيمي لزيارة واشنطن، 
باسم »اتفاق  املتحدة، توصل احلزبان إىل ما عرف  الواليات  املفاوضات يف  وبعد أسبوعي من 

واشنطن« يف 17 أيلول 1998.
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وقد وصل البارزاين إىل واشنطن واجتمع مع عدد من كبار املسؤولي األمريكيي مبن فيهم 
وزيرة اخلارجية مادلي أولربايت، ومستشار األمن القومي ساندي بريجر، وبعد أسبوع وصل الطالباين 
إىل واشنطن والتقى باملسؤولي أنفسهم، وكان األمريكيون قد استقبلوا البارزاين قبل أسبوع من زيارة 
الطالباين؛ إلقناعه بلقاء الطالباين؛ ألن البارزاين كان رافضاً بشكل مطلق لقاء الطالباين، وكانت 
العالقات بي الرجلي متوترة جداً، والسيما بعد اجلمود الذي وصلت إليه عملية سالم انقرة وفقدان 
تركيا حيادها حينما تدخلت لصاحل احلزب الدميقراطي الكردستاين يف آخر جوالت القتال يف تشرين 

األول 1997.

لقد أرادت اإلدارة األمريكية تبين الورقة الكردية وسحبها من أيدي إيران والعراق، وأرادت 
كذلك إعادة تركيا كوسيط، ووضع االحتاد الوطين الكردستاين يف مواجهة حزب العمال الكردستاين، 
وحتسي العالقات بي االحتاد الوطين الكردستاين وتركيا، فيما أراد األمريكيون استعادة ثقة الشعب 
الكردي بسياسة واشنطن يف أعقاب نقل قواهتا العسكرية من املنطقة الكردية إىل تركيا بعد 31 
آب 1996 تاركة األكراد يقتتلون. وبعد جلسات من املفاوضات املكثفة املباشرة وغري املباشرة، 
اليت أدى فيها األمريكيون دوراً نشطاً جداً، مت التوصل إىل اتفاق واشنطن، ووقع عليه الزعيمان يف 
وزارة اخلارجية، وأعلنت مادلي أولربايت االتفاق حبضور الزعيمي يف مؤمتر صحفي عقد يف 17 

أيلول 1998.

وشرعت اتفاقية واشنطن بعهد جديد من تدويل القضية الكردية، وألول مرة عقد األكراد 
اجتماعات مباشرة ومفصلة مع األمريكيي دون حضور األتراك واملؤمتر الوطين العراقي. وفضاًل عن 
ذلك، وّقع دبلوماسي أمريكي على وثيقة تشري إىل الفدرالية يف العراق، ومحلة التعريب ضد السكان 
األكراد والرتكمان حي اإلشارة إىل القرار 688، واستخدم األمريكيون مصطلح كردستان العراق 
بداًل من مشال العراق، واستخدم هذا املصطلح للمرة األوىل يف وثيقة موقعة من الواليات املتحدة 

حول األكراد.

اعتمد اتفاق واشنطن على مقررات اجتماعات شقالوة وكويسنجق السابقة وأعطى األكراد 
مزيداً من احلماية ضد تركيا والعراق، وكان من املتوقع أن يؤدي االتفاق جلذب احلزبي إىل تعاون 
أوثق، وتشكيل إدارة مؤقتة يف أربيل، تليها انتخابات لتشكيل حكومة إقليم كردستان. غري أن تنفيذ 
االتفاق على أرض الواقع اتسم بتعاون حمدود بشأن املسائل اليت سبق االتفاق عليها يف اجتماعات 
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شقالوة، وتفاوتت درجة النجاح عند معاجلة قضايا من قبيل تسهيل السفر بي السليمانية وأربيل، 
وتوزيع عائدات احلزب الدميقراطي الكردستاين احلدودية على اخلدمة املدنية، واحلفاظ على حظر 

استخدام أجهزة اإلعالم ألغراض دعائية ضد الطرف اآلخر.

أما توحيد حكومة إقليم كردستان وبرملان كردستان، فكانت مهمة صعبة جداً، وأّدت اخلالفات 
الالحقة، يف بعض األحيان، إىل زيادة كبرية يف التوتر بي احلزبي، واستؤنفت اهلجمات اإلعالمية 
واملناورات السياسية العدوانية، وكانت املشكلة الرئيسية يف تنفيذ اتفاق واشنطن هي يف تفسري البنود 
الرئيسية، والسيما فيما يتعلق )بالتطبيع بي أربيل والسليمانية ودهوك، حيث يستطيع اتباع احلزبي 
التنقل والعمل يف مجيع املدن(، و)تقاسم اإليرادات، والسيما فيما يتعلق مبعرب إبراهيم خليل مع تركيا(، 
و)إنشاء حكومة موحدة مؤقتة(، و)إعادة توحيد برملان كردستان(، و)القضايا األمنية، وحتديداً فيما 

يتعلق حبزب العمال الكردستاين(، و)عودة النازحي(، و)توقيت االنتخابات()24(.

ال��ع��راق القيام  ال��وط��ين الكردستاين بغية تعزيز األم��ن وال��س��الم يف ك��ردس��ت��ان  طالب االحت���اد 
وحتت رعاية اتفاق واشنطن )بتطبيع الوضع يف العاصمة أربيل، مث يف السليمانية ودهوك(، و)توزيع 
اإليرادات بنحٍو عادل(، و)تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها السلطة(، و)ضمان أمن احلدود مع إيران 
وتركيا، و)وضع سياسة تتعلق حبزب العمال الكردستاين يف كردستان العراق(، و)عودة النازحي إىل 
أماكنهم األصلية(، و)اإلفراج عن مجيع السجناء من قبل احلزبي(، و)حتديد موعد لالنتخابات يف 

موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد تطبيع الوضع يف أربيل(.

باملقابل طالب احلزب الدميقراطي الكردستاين )بتطبيع الوضع يف أربيل والسليمانية ودهوك 
ومجيع املدن والبلدات األخرى يف نفس الوقت(، و)أن يعتمد تقاسم اإليرادات بي املنطقة اخلاضعة 
لسيطرة احلزب الدميقراطي الكردستاين واملنطقة اليت يسيطر عليها االحتاد الوطين الكردستاين على 
العامة(،  ل���وزارات اخل��دم��ة  التمويل فقط  االخ��ت��الف��ات احلاصلة يف اإلي����رادات، وأن يستخدم ه��ذا 
و)ضرورة تشكيل حكومة وبرملان على وفق نتائج انتخابات عام 1992، اليت كانت 51% لصاحل 
احلزب الدميقراطي الكردستاين وهي نقطة خالف اساسية بي االثني(، و)لن يتم منح أي تنازالت 
حلزب العمال الكردستاين، وأنه ال ينبغي السماح له باالقامة يف كردستان العراق(، و)التعويض املايل 
واملادي للنازحي داخلياً(، و)عدم اجراء االنتخابات إال بعد تطبيع العالقات يف املدن الكربى(، 

و)تبقى قضية تشكيل قوات األمن اختيارية ولن يتم اختاذ أي قرار بشأهنا()25(.
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ويف 25 كانون األول 1998، دعا البارزاين يف مؤمتر صحفي االحتاد الوطين الكردستاين إىل 
اختاذ موقف واضح ضد حزب العمال الكردستاين وفقا لالتفاق، وطلب إجراء تغيري يف اجلدول 
الزمين القصري وغري العملي للتنفيذ، وقال إن االتفاق عبارة عن صفقة متكاملة ال حيق ألي طرف 
تنفيذها تنفيذا انتقائيا. ويف 8 كانون الثاين 1999، زار الطالباين البارزاين يف صالح الدين، زيارة 
ودية دون مناقشة أي قضايا حقيقية، ويف 16 نيسان 1999، اهتم مسعود البارزاين االحتاد الوطين 
لالتفاق. يف ذلك  ذل��ك يشكل خرقا  إن  وق��ال  الكردستاين  العمال  الكردستاين مبساعدة ح��زب 
الوقت، كان الطرفان خمتلفي متاماً يف قضية حزب العمال الكردستاين؛ ونتيجة هلذا األمر وغريه من 
القضايا، بدأت احلمالت اإلعالمية مرة أخرى بعد اهلدوء امللحوظ الذي ساد زيارة الطالباين إىل 

البارزاين.

االت��ف��اق خالل  تنفيذ  ع��دم  ع��ن  املسؤولية  الكردستاين  الدميقراطي  احل��زب  الطالباين  ومح��ل 
حديثه مبناسبة الذكرى السنوية إلنشاء االحت��اد الوطين الكردستاين يف 1 حزيران 1999، وألقى 
احلزب الدميقراطي الكردستاين باللوم على االحتاد الوطين الكردستاين لعدم تنفيذه االتفاق. وعندما 
تصاعدت حدة التوتر، دعت احلكومة األمريكية جلنة اهلدنة العسكرية إىل االجتماع يف واشنطن، 
واستمر االجتماع يف الفرتة من 16 إىل 26 حزيران 1999، وناقش اجلانبان كلَّ شيء، ومع ذلك 
اتفقا على نقاط طفيفة، ومل يتفقا على النقاط الرئيسية، وانتهى االجتماع دون ان يقبل االحتاد 
الوطين الكردستاين بالشروط، وشكل ذلك هناية االجتماعات الدورية للجنة الرعاية، وبدأت موجة 

أخرى من احلمالت اإلعالمية.

ويف 16 و17 آب 1999، انتقد مسعود البارزاين بشدة االحتاد الوطين الكردستاين ملوقفه 
ملناقشة هذه  ال��ربمل��ان  الكردستاين إىل  الوطين  الكردستاين، ودع��ا زعيم االحت��اد  العمال  من ح��زب 
القضايا وطلب من االحتاد الوطين الكردستاين قبول نتائج انتخابات 1992 اليت حصل فيها حزبه 
على 51% من االصوات وحزب االحتاد الوطين الكردستاين على 49%، واستمر التوتر بي اجلانبي 
حىت منتصف أيلول 1999، وحينما توجه وف��دان من االحت��اد الوطين الكردستاين بقيادة جالل 
الطالباين ومن احلزب الدميقراطي الكردستاين برئاسة جنريفان البارزاين إىل الواليات املتحدة األمريكية 
من ضمن وفد املؤمتر الوطين العراقي للتحضري ملؤمتر املؤمتر الوطين العراقي الذي عقد يف تشرين األول 
1999، واجتمع رئيسا الوفدين يف 20 أيلول 1999؛ وكان االجتماع إجيابيا وأسهم يف خفض 

حدة التوتر، وتبادل احلزبان الزيارات الودية بعد العودة)26(.
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البارزاين عن  نيجريفان  برئاسة  أربيل  األمريكية تشكيل حكومة كردية يف  اإلدارة  ودعمت 
احلزب الدميقراطي الكردستاين، بعد يوم واحد فقط من تعيي الطالباين كرئيس إلقليم كردستان. 
الرئاسي األول هو إنشاء حمكمة النقض يف السليمانية، يف تأكيد وتشريع لفصل  وك��ان مرسومه 
السلطات القضائية بي املنطقتي، وأثار ذلك موجة أخرى من احلمالت اإلعالمية بي اجلانبي، إال 
أن مؤمتر نيويورك للمؤمتر الوطين العراقي الذي عقد يومي 29 و30 تشرين األول 1999 خفف 
جزئيا من التوتر، ويف هذا املؤمتر، اتفق احلزبان على املطالب الكردية وحتديداً قضية الفدرالية يف 

العراق. 

ونشأت نقطة نزاع جديدة بسبب اعرتاض احلزب الدميقراطي الكردستاين على لقب الطالباين 
الرئاسي وعلى حمكمة التمييز يف السليمانية. اصر االحتاد الوطين الكردستاين من جهة أخرى على 
عدم شرعية برملان أربيل، وقال إن خطوته القادمة هي وضع ختطيط قانوين مؤقت إلدارة شؤون 
منطقته. ويف 20 كانون األول 199 -وبينما أعلن تشكيل حكومة احلزب الدميقراطي الكردستاين- 
قال مسعود ال��ب��ارزاين: »ال ميكننا أن نصنع مبادرة أكرب من املبادرة اليت قمنا هبا يف 20 تشرين 
األول 1999، اليت رد عليها االحتاد الوطين الكردستاين سلبيا«. ويف شباط  ع��ام2000 أجرى 
االحتاد الوطين الكردستاين انتخابات بلدية يف منطقته، ومل يشارك احلزب الدميقراطي الكردستاين يف 

االنتخابات؛ مما زاد الفجوة بينهما.

التوتر بي الطرفي، وتوجه  ويف آذار 2000، تبادل الزعيمان حتيات نيوروز، وه��دأ ذلك 
وفد رفيع املستوى من االحتاد الوطين الكردستاين إىل أنقرة لتطبيع عالقاته مع تركيا، وكان احلزب 
السفارة  زار مسؤولو  الزيارة. ويف10 حزيران 2000،  الكردستاين حريصا على هذه  الدميقراطي 
الرتكية واألمريكية املنطقة واجتمعوا بالطرفي، وحينما عادوا قالوا إن اجلانبي أكدا جمدداً التزامهما 
باتفاق واشنطن. ويف وقت الح��ق، دع��وا اجلانبي إىل احلضور إىل واشنطن كجزء من وفد املؤمتر 
الوطين العراقي للقاء نائب الرئيس آل غور يف 26 حزيران 2000، وقبل الطالباين الدعوة، ولكن 

مسعود البارزاين أرسل نيجريفان بداًل منه.

ويف 3 متوز 2000، اجتمع رئيس وزراء السليمانية كوسرت رسول مع رئيس وزراء أربيل 
نيجريفان البارزاين، حتت إشراف أمريكي، وناقشوا مسائل اإلدارة املشرتكة والتطبيع وامليزانية، ومل يتم 
التوصل إىل اتفاق. ويف هناية متوز 2000، ويف طريق عودته إىل كردستان، ذهب الطالباين إىل أنقرة 
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والتقى مبسؤولي أتراك، وقال يف وقت الحق يف طهران إن أحد أهداف زيارته هو مطالبة األتراك 
بالضغط على احلزب الدميقراطي الكردستاين لتنفيذ بنود عملية السالم، ولكن بسبب فشل حمادثات 

واشنطن جتدد التوتر بي اجلانبي وأّدى ذلك إىل جولة أخرى من اهلجمات اإلعالمية بينهما.

ومع حتسن عالقات االحتاد الوطين الكردستاين برتكيا، ساد جو من التوتر بينه وبي حزب 
العمال الكردستاين املتواجد يف منطقته. ويف 20 أيلول 2000، اندلع القتال بي اجلانبي وأدى إىل 
وقوع خسائر فادحة. وأزال ذلك عملياً العقبات اليت تعرتض تنفيذ االتفاق، أي املوقف من حزب 
العمال الكردستاين. ومع ذلك، مل تتغري وجهة نظر االحتاد الوطين الكردستاين حول حزب العمال 
الكردستاين على اهنا »منظمة إرهابية«، فإن احلزب الدميقراطي الكردستاين -الذي تلقى »ببهجة« 
خرب اقتتال الطرفي- أعلن أنه لن يدخل يف أي عمليات مشرتكة مع االحتاد الوطين الكردستاين 

ضد حزب العمال)27(.

وعمت األوساط الكردية أجواًء من الفرح حينما زار الطالباين البارزاين مرتي على حنو غري 
متوقع بينما كان يف طريقه إىل تركيا يف كانون الثاين 2001، وأرسل احلزب الدميقراطي الكردستاين 
لزيارة السليمانية يف الشهر نفسه، ومت تبادل الوفود وعقدت حمادثات مكثفة على مستوى  وفداً 
جلان التنسيق بي الطرفي، وقد سامهت الزيارات اليت قام هبا الطالباين والتعاون الكامل الذي قام 
به االحتاد الوطين الكردستاين يف طي صفحة اغتيال القيادي فرانسو حريري؛ ووافق اجلانبان على 
امليزانية )تقاسم اإلي��رادات(، وفتح مكاتب يف مناطق كلٍّ منهما، وعودة النازحي مبساعدة األمم 

املتحدة، من دون حل مسألة الربملان.

ويف عام 2001، ظهرت مجاعة إسالمية متطرفة يف منطقة السليمانية باسم انصار اإلسالم 
اليت دخلت يف مواجهة مسلحة مع االحتاد الوطين الكردستاين، قتل فيها حوايل 150 مقاتاًل من 
الوطين الكردستاين يف احتواء  الكردستاين إىل االحت��اد  الدميقراطي  الطالباين. وانضم احلزب  أصار 
ال��ب��ارزاين يف شباط، إال  التهديد بعد ان قتلت اجلماعة املتطرفة مسؤواًل رفيع املستوى من حزب 
أن مجاعة أنصار اإلسالم اليت تلقت مساعدة من حكومة صدام احتلت جيباً صغرياً بالقرب من 
احلدود اإليرانية، ويف عام 2002، نفذت اجلماعة عدة هجمات كبرية أسفرت عن مقتل عشرات 

األشخاص.
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إال أن التقارب بي احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين قد تعمق يف 
بنظام ص��دام حسي. ويف  العراق لإلطاحة  لغزو  املتحدة  الواليات  عام 2002 حينما استعدت 
آب 2002 أصدر احلزب الدميقراطي الكردستاين وثيقة حتدد رؤيته للنظام الفدرايل ملا بعد احلرب 
حيث »سيتوىل الكيان الكردي املتمتع باحلكم الذايت السيطرة على كركوك الغنية بالنفط«، وسيكون 
لإلقليم رئيس ورئيس وزراء وبرملان إقليمي. وكانت احلكومة الرتكية اليت ختشى من أن يؤدي احلكم 
الذايت الكردستاين يف العراق إىل مطالبة أكراد تركيا باحلكم الذايت أيضاً، وسعت إىل تدعيم وجودها 
العسكري يف مشال العراق وحذرت من أهنا سرتد على أي حماولة كردية لالستيالء على كركوك بغزو 

كامل النطاق. 

ويف غضون أيام، عقد البارزاين والطالباين أول اجتماع هلما وجهاً لوجه يف مشال العراق منذ 
سبع سنوات، وأعلنا أهنما تركا خالفاهتما جانباً، وعقد الربملان الكردي أول جلسة له يف تشرين 
األول 2002 بعد توقف دام منذ عام 1994، وصدق الربملان على اتفاق واشنطن، وأنشأ جلنة 
هتّيئ لالنتخابات يف عام 2003. وعلى الرغم من ذلك، احتفظ احلزب الدميقراطي الكردستاين 
واالحتاد الوطين الكردستاين بنظم قضائية منفصلة يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتما، وقام احلزبان أيضا 
بإدارة سجون منفصلة وسط تقارير من منظمات دولية عن وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا يف 
ذلك احلرمان من اإلجراءات القانونية الواجبة والتعذيب. غري أن كال الطرفي سحا بانتظام إمكانية 

وصول وفود من جلنة الصليب األمحر الدولية إىل سجوهنما)28(.

ما بعد 2003
بعد اإلطاحة بنظام صدام حسي، متكن احلزبان من إنشاء حكومة موحدة يف مشال العراق، 
واتفق احلزبان على إقامة »عالقة اسرتاتيجية« لتشكيل حكومات موحدة متعاقبة يف االقليم بغية 
العمل معاً على توحيد القائمة الكردية يف االنتخابات االحتادية العراقية، وصار االتفاق بينهما على 
أن يتوىل مسعود البارزاين من احلزب الدميقراطي الكردستاين رئاسة اإلقليم، ونيجرفان البارزاين رئاسة 
حكومة إقليم كردستان، يف مقابل أن يتوىل جالل الطالباين من االحتاد الوطين الكردستاين رئاسة 
مجهورية العراق، ويبدو أن اتفاق تقاسم السلطة هذا منذ عام 2005 كان مرضيا للحزبي إىل حد 

ما، ولكنه مل يكن احلل الشايف متاماً للصراع الكردي.

ال��وط��ين الكردستاين  ال��ك��ردس��ت��اين واالحت����اد  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��وق��ت نفسه، احتفظ احل���زب  ويف 
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إدارة خدمات حكومية خاصة،  ح��زب  يتوىل كل  املنطقتي،  يف  منهما  لكل  موازيتي  حبكومتي 
وق��وات  أم��ن خاصة،  وأج��ه��زة  منفصلة،  ووزارة خارجية  منفصل،  قضاء  مستقلة، وجهاز  وميزانية 
بيشمركة وقوات شرطة وأجهزة استخبارات مستقلة لكل حزب، ووسائل إعالم خمتلفة. وكل هذه 
الكيانات واملؤسسات واالجهزة تدين بالوالء للحزب السياسي أواًل، مث إىل حكومة إقليم كردستان.

إال أن تقاسم السلطة بي احلزبي أّدى إىل نشوء حركة سياسية معارضة حتت قيادة نوشريوان 
التغيري يف  ال��ذي انشق عن االحت��اد الوطين الكردستاين، وأس��س حركة  مصطفى يف ع��ام 2006 
2009، وأعلن مصطفى أن هناك عدة عوامل أدت إىل تأسيس احلركة، أمهها االستياء اجلماهريي 
املؤسسات  مفاصل  لكل  واحتكارمها  الرئيسيي  احل��زب��ي  م��ن حكم  الناشئ  الفساد  على  ال��واس��ع 
احلكومية يف كردستان العراق بنظام )50-50(؛ وجنحت احلركة يف مجع قيادات سياسية وعسكرية 

منشقة عن االحتاد الوطين، وانضمت إليها جمموعات شابة حديثة العهد بالسياسة. 

امل��ال مصطفى  ع��ن  الطالباين  انشقاق ج��الل  ع��ن  ن��وش��ريوان مصطفى خيتلف  انشقاق  إن 
الثاين  االنشقاق  ف��إن  وثقافية وسياسية  اجتماعية  أب��ع��اد  ذا  األول  االنشقاق  ف��إذا ك��ان  ال��ب��ارزاين، 
ألسباب سياسية فقط، حيث طالب مصطفى -الذي متكن من استقطاب العديد من السياسيي 
األكراد السوران إىل قائمته- بأن يرفع احلزبان احلاكمان أيديهما عن البيشمركة واألجهزة األمنية، 

وعدم تبعية النظام القضائي لألحزاب، والشفافية يف الشؤون املالية.

التغيري  إقليم كردستان عام 2013، حصلت حركة  الربملانية حلكومة  االنتخابات  وخ��الل 
على املركز الثاين بعد احلزب الدميقراطي الكردستاين، فيما حصل االحتاد الوطين الكردستاين على 
املركز الثالث. وفرض الواقع اجلديد ضغوطاً على العالقة االسرتاتيجية بي االحتاد الوطين الكردستاين 
واحلزب الدميقراطي الكردستاين. ومن وجهة نظر احلزب الدميقراطي الكردستاين فإن االستمرار يف 
تقاسم السلطة حسب اتفاق 2005 غري عادل وطالب حبصة أكرب يف التقسيم، لكن االحتاد الوطين 
الكردستاين رأى أن االنتخابات شكلت نكسة مؤقتة وأن على احلزب الدميقراطي الكردستاين أن 

ال يعّرض العالقات االسرتاتيجية الدائمة للخطر.

وبعد عشرة أشهر تقريباً من املفاوضات السياسية، حاول احلزب الدميقراطي الكردستاين فيها 
الضغط على االحتاد الوطين الكردستاين وتشكيل عالقة اسرتاتيجية جديدة مع حركة التغيري، ومت 
تشكيل حكومة جديدة حلكومة إقليم كردستان ومنحت الرئاسة ملسعود البارزاين ورئاسة احلكومة 
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لنيجرفان البارزاين. أما االحت��اد الوطين الكردستاين فحصل على منصب نائب رئيس ال��وزراء، ومل 
حيصل على أي وزارة من ال��وزارات األساسية األرب��ع وهي )ش��ؤون البيشمركة، والداخلية، وامل��وارد 
الطبيعية، واملالية(، ومنحت املوارد الطبيعية والداخلية إىل احلزب الدميقراطي الكردستاين، يف حي 
عام  يف  لإلقليم  الربملانية  االنتخابات  وبعد  واملالية،  البيشمركة  ش��ؤون  على  تغيري  حركة  حصلت 
2013 متكن االحتاد الوطين الكردستاين من حتقيق نتائج أفضل خالل انتخابات احملافظات العراقية 
يف 30 نيسان 2014، وحصل االحتاد الوطين الكردستاين على املركز الثاين يف اإلقليم، مبا يف ذلك 

أنه حقق نتائج جيدة يف كركوك األهم اقتصادياً.

ويف صيف عام 2015، شهد إقليم كردستان أزم��ة سياسية بسبب الوالية الثالثة ملسعود 
البارزاين يف منصب رئيس اإلقليم، حيث مت انتخابة ألول مرة عام 2005 ومت التجديد للمرة الثانية 
عام 2009 يف اق��رتاع مباشر، وبعد انتهاء امل��دة القانونية لرئاسته يف شهر آب عام 2013، مت 
متديد واليته لعامي على وفق اتفاق بي االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي يف الثالثي 
من الشهر نفسه، واالتفاق بي احلزبي نص على أنه ال حيق للبارزاين أن يصبح رئيساً مرة أخرى 
بعد انتهاء مدة العامي، ولكن احلزب الدميقراطي كان مصراً على منح البارزاين عامي آخرين لتويل 

رئاسة اإلقليم.

 وكان مربر احلزب الدميقراطي هو أن اإلقليم يشهد ظروفاً صعبة ويستعد لقتال تنظيم داعش 
مع أزمة اقتصادية خانقة؛ إال أن حركة التغيري واالحتاد الوطين واالحتاد اإلسالمي واجلماعة اإلسالمية 
الدميقراطي.  احل��زب  يرغب  مثلما ك��ان  الصالحيات  بنفس  آخ��ري��ن  يقبلوا متديد والي��ت��ه عامي  مل 
وشهدت حمافظة السليمانية بعض االعتصامات من قبل املعلمي أعقبتها احتجاجات عنيفة انتهت 
باهلجوم على مقرات احلزب الدميقراطي الكردستاين يف السليمانية، تسببت يف مقتل مخسة أشخاص 
وإصابة العشرات يف أثناء التظاهرات، وألقى احلزب الدميقراطي الكردستاين باملسؤولية على عاتق 

حركة التغيري عن التظاهرات اليت دعت إىل صرف الرواتب وإهناء مشكلة رئاسة إقليم كردستان.

ويف 12 تشرين األول 2015 -بعد ثالثة أي��ام من االحتجاجات- منعت قوة عسكرية 
تابعة للحزب الدميقراطي الكردستاين رئيَس برملان كردستان »من حركة تغيري« وعدداً من أعضاء 
الربملان وال��وزراء من دخ��ول مدينة أربيل، لتسبب تعطيَل العملية السياسية واإلداري��ة يف كردستان 
وتدخل اإلقليم يف فراغ دستوري مل تتمكن القوى السياسية الكردية من االتفاق على خمرج له بعد. 
وكان االحتاد الوطين الكردستاين وحركة التغيري واجلماعة اإلسالمية واالحتاد اإلسالمي تقدموا مبشروع 
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قانون يقلص صالحيات رئيس اإلقليم، لكن احلزب الدميقراطي الكردستاين رفض املشروع.

ومع تعطيل الربملان وعدم اتفاق األحزاب الكردية على صيغة توافقية حلل أزمة الوالية الثالثة 
اتفاقاً سياسيا  أب��رم االحت��اد الوطين الكردستاين مع حركة تغيري يف شهر آي��ار 2016  الل��ب��ارزاين، 
بالشراكة، وهو ما قد يشكل هناية االتفاق االسرتاتيجي بي االحت��اد الوطين الكردستاين واحلزب 
مبادئ  أب��رز  املناصفة، ومن  مبدأ  السلطة على وفق  لتقاسم  منذ سنوات  الكردستاين  الدميقراطي 
االتفاق: إنشاء حتالف برملاين بي اجلانبي يف إقليم كردستان وجملس النواب العراقي وعلى مستوى 
جمالس احملافظات، والتأكيد على النظام الربملاين لإلقليم، وانتخاب رئيس اإلقليم يف الربملان ويكون 

رئيس احلكومة هو املسؤول املباشر للسلطة التنفيذية.

الربملان، وعدم  البارزاين، وتعطيل  انتهاء والية  الداخلي ألزمة رئاسة اإلقليم بعد  البعد  إن 
االتفاق على موعد االنتخابات املقبلة، شكل الدافع األساسي يف توجه احلزب الدميقراطي إىل إجراء 
استفتاء االنفصال؛ كونه قد يساعد على ترتيب الوضع الداخلي بإحراج األحزاب الكردية؛ إلهنا 

لن تستطيع أن تقول جلماهريها »ال لالستقالل«.

التغيري من أن يتحول االستفتاء على انفصال مشال العراق  وخيشى االحت��اد الوطين وحركة 
إىل كابوس شديد مشابه للحرب األهلية الكردية يف التسعينيات، وليس هناك ما يضمن أنه إذا 
أعلن األك��راد العراقيون انفصاهلم فإن احل��رب األهلية الثانية لن تقوم، فمنذ عام 2003 وإنشاء 
حكومة إقليم كردستان املستقلة، حقق األكراد العراقيون تقدماً كبرياً، وزاد تصدير النفط، وعقدت 
االتفاقات التجارية مع تركيا والشركات الدولية؛ لذا فإن االسباب السياسية واالقتصادية اليت أدت 

إىل اندالع احلرب األهلية األوىل ما زالت موجودة.

أوراق حبثية



262

حصاد البيان

References

)1( The language varieties of the Kurds. Jaffer Sheyholislami. THE 
KURDS. History - Religion - Language - Politics. 2015 Austrian 
Federal Ministry of the Interior.

)2( Kurdistan Regional Government. cabinet.gov.krd. The 
Kurdish language

 )3( The language varieties of the Kurds. Jaffer Sheyholislami. THE 
KURDS. History - Religion - Language - Politics. 2015 Austrian 
Federal Ministry of the Interior.

)4( Kurdish Community Organisations in London: a Social 
Network Analysis. Alessio D’Angelo. November 2008. School of 
Health & Social Sciences. Middlesex University. London

)5( The KDP-PUK Conflict in Northern Iraq. Gunter. M. M. 
1996. The Middle East Journal

)6( The KDP-PUK Conflict in Northern Iraq. Gunter. M. M. 
1996. The Middle East Journal

)7( A Modern History of the Kurds. London. McDowall. David. 
Tauris. 2007 

)8( A Modern History of the Kurds. London. McDowall. David. 
Tauris. 2007 

)9( A Modern History of the Kurds. London. McDowall. David. 
Tauris. 2007 

 )10( The Kurds: An Unstable Element in the Gulf. Pelletiere. S. 
C. 1984. Westview Press.



263

 )11( The Kurds: An Unstable Element in the Gulf. Pelletiere. S. 
C. 1984. Westview Press.

  )12( The Kurdish Internal Conflict. Peace Process and its 
prospects. Othman. M. 2001.  The Kurdish Media Newspaper

 )13( The Kurdish Internal Conflict. Peace Process and its 
prospects. Othman. M. 2001.  The Kurdish Media Newspaper

)14( Human Rights Abuses in Iraqi Kurdistan Since 1991. Amnesty 
International. February 1995

)15( The Kurdish Internal Conflict. Peace Process and its prospects. 
Othman. M. 2001.  The Kurdish Media Newspaper

 )16( Human Rights Abuses in Iraqi Kurdistan Since 1991. 
Amnesty International. February 1995

)17( Human Rights Abuses in Iraqi Kurdistan Since 1991. Amnesty 
International. February 1995 

)18( The Kurdish Internal Conflict. Peace Process and its prospects. 
Othman. M. 2001.  The Kurdish Media Newspaper

)19( The KDP-PUK Conflict in Northern Iraq. Gunter. M. M. 
1996. The Middle East Journal

)20( The Kurdish Internal Conflict. Peace Process and its prospects. 
Othman. M. 2001.  The Kurdish Media Newspaper

)21( The Kurdish Internal Conflict. Peace Process and its prospects. 
Othman. M. 2001.  The Kurdish Media Newspaper

)22( The Kurdish Internal Conflict. Peace Process and its prospects. 
Othman. M. 2001.  The Kurdish Media Newspaper

أوراق حبثية



264

حصاد البيان

)23( The Kurdish Internal Conflict. Peace Process and its prospects. 
Othman. M. 2001.  The Kurdish Media Newspaper

)24( The Kurdish Internal Conflict. Peace Process and its prospects. 
Othman. M. 2001.  The Kurdish Media Newspaper

)25( The Kurdish Internal Conflict. Peace Process and its prospects. 
Othman. M. 2001.  The Kurdish Media Newspaper

)26( The Kurdish Internal Conflict. Peace Process and its prospects. 
Othman. M. 2001.  The Kurdish Media Newspaper

)27( The Kurds in Iraq: The Past. Present and Future. Yildiz. K. 
2007. Pluto Press.

)28( Freedom House. Report. Iraqi Kurdistan 2003



265

2017-11-18

ضمان  على  الدولية  والعهود  املواثيق،  حرصت  الذي  اإلنسان  حقوق  أحد  التعليم  يعدُّ 
حصول األفراد عليه والتمتع به؛ لكسب املعرفة، والثقافة، واكتساب املهارات اليت ميكن أن تصحح 
مسار حياهتم بعيداً عن اجلهل والتخلُّف، ويتفرع عنه احلق يف إلزام التعليم مبراحل معينة من حياة 
األوالد الذين يكونون مؤهلي من حيث العمر للدخول إىل املدارس سواء العامة منها أو املتخصصة 

اليت هتتم بفئة من األوالد الذين حيتاجون إىل تعليم خاص.

إذ تشري  اليوم،  الوطنية يف عامل  الدساتري  املعرتف هبا يف  احلقوق  التعليم من  احلق يف  إن 
الدراسات إىل أن 90% من دساتري العامل ضمت بنداً عن احلق يف التعليم، ومن بي هذه الدساتري، 
يقتضي 60% منها أن يكون التعليم إلزامياً حىت مرحلة معينة، فضاًل على أن يكون التعليم جمانياً 

يف كل املراحل أو مراحل معينة.

املعايري الدولية 

العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف االمم املتحدة عام 1948 أن لكل  جاء يف اإلعالن 
شخص احلق يف التعليم، وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية على األقل جماناً، وأن 

يكون التعليم األويل إلزاميًا1.

والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  على  املوقعة  الدول  أما 
1966 فقد أقرت بأن ضمان ممارسة كل فرد يف حقه بالرتبية والتعليم يتطلب أن يكون التعليم 
عام  نفاذها  بدأ  اليت  الطفل  حقوق  اتفاقية  دعت  وقد  للجميع2.  جماناً  ومتاحاً  إلزاميا  االبتدائي 
1990 إىل جعل التعليم االبتدائي إلزامياً ومتاحاً للجميع مع ضمان حق الطفل يف التعليم وعلى 

1- ينظر املادة )1/26( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948.
2- ينظر املادة )2/13/أ( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966. 
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أساس تكافؤ الفرص3.

وتعهدت الدول األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم بأن تضع 
البالد- دعم  السائد يف  للظروف والعرف  سياسة وطنية تستهدف -عن طريق أساليب مالئمة 
تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف أمور التعليم، والسيما جعل التعليم االبتدائي جمانياً وإجباريًا4.

اإلنسان  حبقوق  املعنية  واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات  من  الكثري  يف  احلق  هذا  وقد كرس 
التعليم اإللزامي،  النصوص اليت أكدت على حق  وحرياته املختلفة اليت ورد يف متنها الكثري من 
والسيما يف املرحلة االبتدائية ملا له من أمهية يف حياة األطفال، وحياة األمم باعتبار أنه من الضروري 

أن حيصل األفراد على فرص التعليم وبأقل املستويات كحد أدىن5. 

التنظيم الدستوري والقانوين للتعليم اإللزامي يف العراق

أ: التنظيم الدستوري

يعدُّ دستور العراق لعام 1970 املؤقت أول دستور تبىن إلزامية التعليم، إىل جانب كفالة 
إلزاميا وعلى  االبتدائي  التعليم  الدولة على جعل  )تعمل  املادة )27/ب( على  إذ نصت  جمانيته 
التوسع يف التعليم املهين والتقين(، وإن ما تقدم ال يعين أن الدساتري اليت سبقت دستور 1970 قد 
أمهلت احلق يف التعليم، إذ إهنا مجيعا أشارت إىل كفالة احلق يف التعليم اجملاين يف كل مراحله، لكنها 
مل تنص على إلزامية التعليم. وجاء دستور 2005 الدائم ليكفل حق التعليم بنحٍو عام، ويف الوقت 
نفسه أورد نصاً صرحياً كفل به إلزامية التعليم، إذ نصت املادة )34/أواًل( منه على )أن التعليم عامل 
أساس لتقدم اجملتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي يف املرحلة االبتدائية، وتكفل الدولة مكافحة 

األمية(.

3- ينظر املادة )1/28/أ( اتفاقية حقوق الطفل النافدة عام 1990.
4- ينظر املادة )4( من االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية 

والتعلم والثقافة يف 14 كانون األول 1960، النافذة عام 1962.
5- نوجه عناية املهتم إىل هذه االتفاقيات اليت أمهها )اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 1979، امليثاق األفريقي 
حلقوق اإلسان والشعوب، امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيتها 1990، االتفاقية األوروبية حلماية األقليات 1953، وغريها 

من االتفاقيات(.
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ب: التنظيم القانوين 

إلزامية  نظمت  قواني  عدة  العراق  يف  التعليم صدرت  إللزامية  الدستوري  للتنظيم  إعمااًل 
التعليم، أوهلا قانون التعليم اإللزامي رقم 118 لسنة 19766 الذي توخى منه املشرع إجياد ضابطة 
قانونية هتدف إىل تطبيق مبدأ إلزامية التعليم، وإجبار أولياء أمور األوالد على إحلاق أبنائهم يف 
املدارس، على أن يتم االنتقال إىل التعليم اإللزامي يف املرحلة االبتدائية إىل املرحلة املتوسطة ضمن 

خطة معدة لذلك؛ كون التعليم حّقاً من حقوق اإلنسان.

تَضّمن القانون مجلة من األحكام املهمة أبرزها أن التعليم إلزامي يف املرحلة االبتدائية وجماين، 
ويبدأ عند إكمال األوالد السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو يف 31/ 12 من تلك 
السنة7. وقد ألزم هذا القانون أولياء األمور بإحلاق أوالدهم باملدارس االبتدائية عند إكماهلم السنة 
السادسة، واستمرارهم فيها حلي إكمال املرحلة االبتدائية، أو وصواًل إىل سن اخلامسة عشرة من 
العمر8. أما مهمة تطبيق القانون فهي من مسؤولية وزارة الرتبية اليت يقع على عاتقها وضع اخلطط 
لتحقيق اإللزامية وتطوير جوانبها الفنية يف سائر أحناء العراق، وكذلك ألزم القانون دوائر الدولة، 
ومؤسساهتا، والقطاع العام، فضاًل عن مؤسسات اجملتمع املدين بالتعاون لتحقيق إلزامية التعليم9، 
أما اإلدارات احمللية فإن دورها خيتص بتوفري اإلمكانات املادية والبشرية لتطبيق خطة إلزامية التعليم 
االبتدائي على أن يتم إعداد هذه اإلمكانات قبل مواعيدها10؛ يف سبيل ضمان التنفيذ رسم القانون 

خطة التنفيذ والسيما حضور األوالد يف سنة اإللزام وحبسب التجمعات السكانية11.

وألزم القانون أولياء األمور مبراجعة املدارس اليت يتم فيها إعالن أساء أوالدهم فيها للتسجيل 
قبل بدء العطلة أو خالهلا12، ويكون واجب املدرسة املعنية هنا متابعة حاالت التخلف وحصرها، 
والتواصل مع أولياء األوالد؛ حلثهم على تسجيل أوالدهم، وانتظامهم يف املدرسة، ومنع تسرهبم من 
الدراسة. وحددت مدة أسبوع اللتحاق األوالد إىل املدرسة، ومبضّيها دون تسجيلهم؛ فعلى املدرسة 

6- نشر هذا القانون يف جريدة الوقائع العراقية العدد 2552 يف 1976/10/11.
7- املادة األوىل / أوأل من قانون التعليم اإللزامي رقم 118 لسنة 1976 املعدل.
8- املادة األوىل / ثانياً من قانون التعليم اإللزامي رقم 118 لسنة 1976 املعدل.
9- املادة الثانية / أواًل من قانون التعليم اإللزامي رقم 118 لسنة 1976 املعدل.

10- املادة الثانية / ثانياً من قانون التعليم اإللزامي رقم 118 لسنة 1976 املعدل.
11- املادة السادسة / أواًل قانون التعليم اإللزامي رقم 118 لسنة 1976 املعدل.
12- املادة السادسة / ثانياً قانون التعليم اإللزامي رقم 118 لسنة 1976 املعدل.
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تعريفه  مع  األبناء  بتسجيل  إلقناعه  واملهنية  الشعبية  املنظمات  مع  بالتعاون  االمر  وىل  استدعاء 
بالنتائج املرتتبة على عدم التسجيل13.

أما يف حالة عدم امتثال ويل األمر للقانون، وعدم تسجيل أوالده، فيعد ذلك خمالفة يعاقب 
عليها، ويرتتب على ارتكاهبا عدة عقوبات متدرجة تنسجم مع اإلصرار على عدم التسجيل، تبدأ 
بالغرامة وتنتهي بالسجن، مع اإلشارة إىل أن العقوبة تشمل ويل األمر فقط وال تطال األوالد14، 

وحي تكرار املخالفة فتكون العقوبة السجن فقط15.

مل يرتك املشرع ثقل املسؤولية يف تطبيق القانون ملقاة على عاتق وزارة الرتبية وحدها والسيما 
بعض  األمر  يف  َأشرك  بل  التسجيل،  عن  املتخلفي  أو  الدراسة  من  املتسربي  األوالد  متابعة  يف 
متابعة حاالت  على  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  العدل16، مع حثِّ  وزارة  ومنها  الوزارات 
التسرب ومنع اخنراط املتسربي من املدارس يف سوق العمل، ومنع تشغيلهم قبل إكمال اخلامسة 

عشرة من عمرهم، وعّد تشغيل األوالد املتسربي خمالفة يعاقب عليها القانون17.

أما قانون وزارة الرتبية رقم 22 لسنة 201118 -الذي صدر لتنظيم العمل يف وزارة الرتبية 
وبيان مهامها مبوجب القانون- فقد بّي أن التعليم االبتدائي هو تعليم عام وموحد وإلزامي للذين 
املتوسط  التعليم  الدراسية19، وأجاز مدَّ اإللزام إىل  السنة  ابتداء  العمر عند  السادسة من  يكملون 
عند توافر اإلمكانات الالزمة20، ونصَّ على منع احملاكم من ساع الدعاوى اليت تقام على الوزارة أو 

13- املادة الثانية عشرة من قانون التعليم اإللزامي رقم 118 لسنة 1976 املعدل.
14- نصت املادة الثالثة عشرة / أوال على: )يعاقُب بغرامة ال تزيد عن مئة دينار، وال تقل عن دينار واحد، أو باحلبس ملدة ال 
تزيد عن شهر واحد، وال تقل عن أسبوع واحد أو بكليهما، ويلُّ الولد املتكفل فعال تربيته، إذا خالف أياً من أحكام هذا القانون(.

15- نصت املادة الثالثة عشرة / ثانياً على: )تكون العقوبة باحلبس فقط عند تكرار خمالفة أحكام هذا القانون(.
16- نصت املادة السادسة عشرة من القانون على: )لوزير العدل -بناًء على اقرتاح وزير الرتبية- ختويل رؤساء الوحدات اإلدارية 

سلطة كاملة جزاء ملمارسة أحكام هذا القانون( .
17- املادة اخلامسة عشرة من القانون )يتم التعاون بي وزارة الرتبية ووزارة العمل والشؤون االجتماعية؛ لضمان تطبيق األحكام 
التشريعية اخلاصة بعدم تشغيل األحداث قبل إكماهلم اخلامسة عشرة، وإلخضاع املخالفي للعقوبات املنصوص عليها يف قانون 
العمل(. وعلى الرغم من ذلك مل جند عقوبات رادعة وحقيقة لتشغيل األحداث من قبل أصحاب العمل حيث إن قانون العمل 

حظر تشغيل األحداث يف بعض األعمال ومل جيرم تشغيلهم.
18- نشر هذا القانون يف جريدة الوقائع العراقية العدد 4209 يف 2011/9/19.

19- ينظر املادة )11/ أواًل( من قانون وزارة الرتبية رقم 22 لسنة 2011.
20- املادة )11/ ثانياً( من قانون التعليم اإللزامي رقم 118 لسنة 1976 املعدل.
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الدوائر التابعة هلا أو املدارس يف كل ما خيّص فرض العقوبات على الطالب والتالميذ من عقوبات21.

ومن القواني ذات الصلة بالتعليم اإللزامي صدر قانون حمو األمية رقم 92 لسنة 1978 
الذي فرض حمو األمية اإللزامي، وأجرب كبار السن على التعلم يف املراكز املعدة هلذا الغرض، ويف 
سبيل إجبار األفراد على االلتحاق مبراكز حمو األمية منع املشرع منح القروض أو أي تسهيالت مالية 
تقدمها املصارف، ومنح اإلجازات املهنية أو احلرفية، والوكاالت اليت متنحها املؤسسات وشركات 
القطاع العام لألفراد للذين يتخلفون عن االلتحاق مبراكز حمو األمية، وحرم املوظف الذي ال يلتحق 
من العالوات والزيادات اليت تأيت على الراتب يف حالة بقائه أميًا22، وهي عقوبات تأيت مع عقوبة 
الغرامة والسجن لألمّي الذي ال يلتحق مبراكز حمو األمية23 مع فرض عقوبات أشد على الذين 

يعرقل التحاق األمي هبذه املراكز24.

التعليم اإللزامي يف بعض الدول العربية 

من خالل البحث يف نصوص الدساتري العربية والقواني اليت صدرت يف سبيل تنظيم احلق 
يف التعليم اإللزامي جند أن كثرياً من هذه الدول قد سارت على التوجه واملبادئ نفسيهما إذ إهنا 
اتفقت من حيث املضمون على أن التعليم اإللزامي مهم يف املرحلة االبتدائية على األقل مع تشريع 
القواني اليت ميكن القول إهنا جترم تسرب األطفال من املدارس وتركهم هلا دون مربر معترب أو قانوين. 

األساسي  )التعليم  منه على:  املادة )20(  فنصت  التعليم  احلق يف  األردين  الدستور  أقّر   
إلزامي لألردنيي وهو جماين يف مدارس احلكومة(25. أما يف قانون الرتبية والتعليم األردين رقم 3 لسنة 
1994 املعدل فقد نصت املادة )10/أ( منه على: )التعليم األساسي تعليم إلزامي يف املدارس 
احلكومية( وجاءت الفقرة )ج( من املادة نفستها على: )ال ينفصل الطالب من التعليم قبل امتام 

السادسة عشرة من عمره ....(.

21- املادة )4( من قانون وزارة الرتبية رقم 22 لسنة 2011: إن هذا املبدأ يعد خمالفة دستورية صرحية لنص املادة )100( من 
الدستور العراقي لعام 2005 اليت نصت على: )حيظر النص يف القواني على حتصي أي عمل أو قرار إداري من الطعن(.

22- املادة )14/ رابعاً( من قانون حمو األمية رقم 92 لسنة 1978.
23- املادة )17( من قانون حمو األمية رقم 92 لسنة 1978.
24- املادة )18( من قانون حمو األمية رقم 92 لسنة 1978.

25- جرى تعديل هذه املادة اذا مت استبدال كلمة )االبتدائي( بكلمة )األساسي( وهو توسيع جمال إلزامية التعليم لشمل التعليم 
األساسي الذي هو أوسع نطاقاً من االبتدائي. 

أوراق حبثية
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ويف الكويت ورد يف نّص املادة )40( من دستور 1962 النافذ أن التعليم إلزامي وجماين يف 
مراحله األوىل على وفق القانون. وإعمااًل هلذا النص الدستوري صدر قانون رقم 11 لسنة 1965 
الذي جاء فيه أن التعليم إلزامي وجماين جلميع األطفال الكويتيي26 من ذكور وإناث، ومن بداية 
املرحلة االبتدائية حىت املرحلة املتوسطة، وأن اإللزام يقع على والد الطفل أو من يعّوله حي حتقق 
الطفل للسادسة من عمره27، ومها املسؤوالن -أو أي منهما- عن عدم تقدم الطفل إىل املدرسة، 
تكرار  يف حال  معاً  أو كلتامها  احلبس  أو  الغرامة  هي  ذلك  عن  للتخلف  املقررة  العقوبة  وتكون 
املخالفة أو اإلصرار عليها28. ورسم القانون آلية متابعة تسرب األوالد من املدارس أو عدم التحاقهم 

هبا وذلك من خالل فرض الغرامات املالية وعقوبات احلبس على أولياء األوالد29.

وأقرَّ املشرّع الدستوري املصري يف دستور 2014 أن التعليم اإللزامي يكون حىت هناية املرحلة 
الثانوية أو ما يعادهلا وأن الدولة تكفل جمانية التعليم30. وورد التعليم اإللزامي يف مصر بقانون التعليم 
رقم 39 لسنة 1981 الذي أشار إىل أن مدة الدراسة يف التعليم قبل اجلامعي هي تسع س�نوات 
للتعليم األساسي اإللزامي ويتكون م�ن حلقتي: »احللقة االبتدائية« وم�دهتا ست سنوات، و«احللقة 
اإلعدادية« وم�دهتا ثالث سنوات. وحدد القانون آلية تنفيذ إلزام األولياء بتطبيق القانون فإذا مل 
يتقدم الطفل إىل املدرسة يف املوعد احملدد أو مل يواظب على احلضور بغري عذر مقبول مدة عشرة 
أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر املدرسة إنذار والده أو ويل أمره حبسب األحوال بكتاب 
يوقع عليه والد الطفل أو املتويل أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إىل العمدة أو 
نقطة الشرطة أو املركز أو القسم لتسليمه إىل والد الطفل أو املتويل أمره، فإذا مل يتقدم إىل املدرسة 
خالل أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب ألعذار غري مقبولة اعترب والده أو وىل أمره خمالفاً 
ألحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون31، إذ يعاقب بغرامة 

مقدارها عشرة جنيهات32.

26- املادة )1( من قانون التعليم رقم 11 لسنة 1965.

27- املادة )3( من قانون التعليم رقم 11 لسنة 1965.
28- املواد )8- 13( من قانون التعليم الكوييت رقم 11 لسنة 1965.

29- املادة )10( من قانون التعليم الكوييت رقم 11 لسنة 1965.
30- املادة )19( من دستور جهورية مصر العربية 2014.

31- املادة )19( من قانون التعليم املصري رقم 139 لسنة 1981.

32- املادة )21( من قانون التعليم املصري رقم 139 لسنة 1981.
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أما إلزامية التعليم يف سوريا فقد جتسدت دستورياً يف املادة 29 من الدستور السوري 2012 
الدولة على  التعليم األساسي، وتعمل  إلزامياً حىت هناية مرحلة  التعليم  اليت نصت على: )يكون 
مد األلزام إىل مراحل أخرى(، وكان قانون التعليم 32 لسنة 2002 قد صدر بناًء على دستور 
1973، وقد أقّرت الدولة يف هذا القانون مدَّ إلزامية التعليم حىت هناية مرحلة التعليم األساسي 
ونظمت نصوصه يف الوقت نفسه آلية حث أولياء األمور، وإجبارهم على تسجيل أوالدهم يف 

املدارس مع إقرار العقوبات الالزمة لذلك اليت تراوحت بي الغرامة واحلبس.

ومما تقدم جند أن مجيع الدول مبا فيها العراق قد سعت إىل تنظيم إلزامية التعليم لألوالد من 
خالل إقرار القواني اخلاصة، فيما اختلفت يف التشديد على تطبيق هذا اإللزام من خالل تضمي 
يعملون على تسجيل  الذين ال  املخالفي  األوالد  أولياء  توجه حبق  اليت  العقوبات  التعليم  قواني 
أوالدهم يف املدارس عند بلوغهم السن احملددة قانوناً وهي بلوغ الطفل سّن السادسة من عمره 
ليكون مؤهاًل للتسجيل يف املدرسة، وأن بعض هذه الدول أقّرت أن مرحلة التعليم اإللزامي تقتصر 

على املرحلة االبتدائية، فيما ذهبت بعضها إىل أن تكون للمرحلة األساسية أيضاً.

ولئن صدرت قواني التعليم لتنظيم العملية التعليمية وإقرار التعليم اإللزامي إال أهنا مل تستطع 
العملية  على سري  واملؤثرة سلباً  املدارس  من  األوالد  تسرب  النامجة عن  اجلوهرية  املشكلة  معاجلة 
الرتبوية، ومل تستطيع تطبيق اإللزام وحثَّ أولياء األوالد على إحلاق إبنائهم باملدارس مما يستلزم إعادة 
النظر يف هذه القواني لتنظيم آلية جديدة تتماشي مع التطورات التكنولوجية واالقتصادية وحىت 
السياسية؛ ملنع تسرب التالميذ من املدارس، إذ إن العقوبات املقررة على أولياء األمور ومن يكون يف 
مكاهنم اليت تتدرج باإلنذار والغرامة، ومن مث احلبس ملدة ال تزيد على شهر. ومل يقّر القانون ماذا بعد 
احلبس يف حال إصرار الوالد على عدم إحلاق ابنه أو بنته باملدرسة، مع اإلشارة إىل أن مبدأ العقوبة 

مل جيد اإلذن الصاغية للتطبيق من قبل املؤسسات احلكومية املختصة وعلى رأسها وزارة الرتبية.

أوراق حبثية
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اخلامتة 

االستنتاجات

ويف معرض التعليق على ما تقدم جند أن األسباب الرئيسية يف تسرب الكثري من األوالد من 
مقاعد الدراسة يف مرحلة االبتدائية تعود إىل:

1. تقاعس وزارة الرتبية عن تأدية دورها احملدد على وفق القانون يف إلزام أولياء األوالد على 
إحلاق أوالدهم باملدارس يف مرحلة االبتدائية، وانعدام احللول الرتبوية واالجتماعية اليت كان املفروض 

تقدميها ملعاجلة هذه الظاهرة. 

2. عدم تطبيق القانون وفرض العقوبات املفروضة اليت ميكن أن تشكل عامل ضغط على 
األولياء.

3. عدم وجود تعاون بي األجهزة والوزارات احلكومية يف متابعة قضية تسرب األوالد من 
املدارس وإغفال أعمال القواني والنصوص اخلاصة بالتعليم اإللزامي.

أوالدهم  يلحقون  ال  الذين  األوالد  أولياء  إللزام  وضعت  اليت  العقوبات  تفعيل  عدم   .4
باملدارس حيث جند أن العقوبات املفروضة هي عقوبات ال تشكل ردعاً حقيقياً؛ كوهنا تنوعت بي 
الغرامة، أو الغرامة والسجن املخفف ملدة ال تتجاوز الشهر، وهي عقوبات مل تفّعل؛ لعدم وجود 

املدعي باحلق العام.

التوصيات

بعد دراسة ظاهرة تسرب الطلبة من املدارس تبّي عدم وجود حلول ناجعة من وزارة الرتبية 
لتنفيذ القانون ومتابعة حاالت التسرب من املدارس؛ لذلك نوصي باآليت:

العقوبات  تشديد  إىل  ليصار  لسنة 1976  رقم 118  اإللزامي  التعليم  قانون  تعديل   .1
املفروضة على أولياء األوالد وجعلها بداًل من الغرامة القليلة والسجن الذي ال يزيد على شهر، إىل 

يكون السجن ملدة ستة أشهر على األقل مع فرض غرامة مالية كبرية باعتبار أن الظرف مشدد.

2. قيام وزارة الرتبية بالتعاون مع جملس القضاء األعلى منح موظفيها أصحاب االختصاص 
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القانوين ومن يعهد إليهم بتنفيذ حكم اإللزام، صالحيَة الضبط القضائي فيما خيتص بتطبيق أحكام 
قانون التعليم اإللزامي والقرارات املنفذة له.

باعتبار  العام  أولياء األمور من اختصاص االدعاء  3. جعل مهمة حتريك الشكوى على 
تسرب األوالد أضرار باملصلحة العامة حىت يصار إىل حتريك دعوى احلق العام أمام احملاكم املختصة.

املدارس وتكون على عدة مستويات  األوالد يف  التحاق  ملتابعة  4. تشكيل جلان خاصة 
تبدأ من مستوى برملاين وجمالس احملافظات، مع تشكيل جلان حكومية على مستوى جملس الوزراء 

واإلدارات احمللية.

5. نقرتح إلغاء املادة )41( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 اليت ال 
جترم تأديب املعلمي ومن يف حكمهم تأديب األوالد الُقصَّر، للقضاء على ظاهرة تعنيف األوالد 

داخل املدارس اليت رمبا تكون سبباً من أسباب تسرُّب األوالد من املدارس.

أوراق حبثية
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املصادر 

أواًل: الدساتري 

دستور مجهورية العراق لعام 2005.	 

دستور العراق لسنة 1970 املؤقت.	 

دستور مجهورية مصر العربية لعام 2014.	 

دستور دولة الكويت لعام 1962.	 

دستور اجلمهورية السورية العربية 2012.	 

دستور االردن لعام 1952.	 

ثانياً: القوانني 

قانون وزارة الرتبية العراقية رقم 22 لسنة 2011.	 

قانون التعليم اإللزامي رقم 118 لسنة 1976.	 

قانون حمو األمية رقم 92 لسنة 1978.	 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 املعدل.	 

قانون التعليم الكوييت رقم 11 لسنة 1965.	 

قانون التعليم املصري رقم 139 لسنة 1981.	 

قانون التعليم السوري رقم 22 لسنة 2002.	 

قانون التعليم االردين رقم 3 لسنة 1994.	 
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ثالثاً: اإلعالنات والعهود العاملية 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948.	 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966.	 

اتفاقية حقوق الطفل النافذة عام 1990.	 

االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم 1960.	 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 1979.	 

االتفاقية األوروبية حلماية األقليات 1953.	 

امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية األطفال 1990.	 
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2017-12-12

املقدمة
لقد أصبح النظام االنتخايب يف العراق موضوعاً مثرياً للجدل للغاية، حبيث أّدى إىل مظاهرات 
ومطالبات بإصالحات مهمة يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات والقانون االنتخايب، وقد متكن 
جملس النواب العراقي من اختيار جلنة جديدة ملفوضية االنتخابات، لكن اجلدل ما يزال قائماً على 

اختيار واحد من األمور الثالثة اآلتية:
 - إما اعتماد قانون االنتخابات لعام 2010 مرة أخرى أو تعديله.

- وإما أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة أو 18 دائرة.
- وإما اختيار اآللية األنسب لتوزيع املقاعد النيابية1.

لذلك، من الضروري دراسة طبيعة النظام االنتخايب يف العراق وكيفية تطوُّره مع مرور الوقت، 
وآلية تطبقيه من الناحية العملية، واألسس اليت يتم على وفقها انتقاده؟ 

إن اإلجابة عن هذه األسئلة األساسية تفسر املفاضلة بي مزايا النظام االنتخايب يف العراق 
وعيوبه، ومتهد السبيل لتقييم البدائل، فضاًل عن دراسة اجلدوى وإمكانية التطبيق. 

أساسية  على ضمانات  احلصول  فيما خيصُّ  الدولية  املعايري  مع  العراقي  الدستور  ويتوافق 
حلقوق االقرتاع، مثل حق مجيع العراقيي يف االنتخاب والرتشيح، كما هو منصوص عليه يف املادة 
رقم 20 من الدستور العراقي، ويستلزم األمر متثيل مجيع املكونات اجملتمعية يف العراق، واملشار إليها 
يف املادة 47 منه، وفضاًل عن ذلك، حدد الدستور نسبة مشاركة املرأة يف جملس النواب حسب 

1- مشرق عباس، “انقسام الفصائل السياسية العراقية على قانون االنتخابات اجلديد«، املونيتور، 13 تشرين األول 2013. 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/iraq-election-law-dispute-
kurdistan-region.html 
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* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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املادة 47 )3( ومقدارها 25%. ومن ناحية أخرى، فقد وّفر الدستور املرونة الالزمة عرب تفويض 
مسؤولية إصدار “قانون ينظم متطلبات املرشحي والناخبي وكل ما خيصُّ االنتخابات” إىل جملس 
إجراء  للمشرعي  املرونة  هذه  أتاحت  وقد   ،)4( املادة 47  عليه يف  منصوص  هو  النواب، كما 
عدة تغيريات على النظام االنتخايب قبل كل انتخابات، مثل الدوائر االنتخابية، وقائمة املرشحي، 

وختصيص املقاعد، على النحو املبي يف اجلدول رقم )1(. 
جدول رقم )1( تطور النظام االنتخايب يف العراق2

املتغرّيات                        
انتخابات  اجلمعية 

الوطنية 2005/1/30

االنتخابات   
الربملانية 

2005/12/15

االنتخابات   
الربملانية 

2010/3/7

االنتخابات   
الربملانية 

2014/4/30
275275325328عدد املقاعد

التمثيل النسيبالتمثيل النسيبالتمثيل النسيبالتمثيل النسيب النظام االنتخايب

العراق كدائرة انتخابية الدائرة االنتخابية
واحدة

كل حمافظة هي 
دائرة انتخابية

كل حمافظة هي دائرة 
انتخابية

كل حمافظة هي 
دائرة انتخابية

قائمة شبه قائمة شبه مفتوحةقائمة مغلقةقائمة مغلقةنوع القائمة 
مفتوحة

الباقي األقوى الباقي األقوىصيغة توزيع املقعد
)معدل(

سانت ليغو القاسم االنتخايب
)املعدل(

عدد املرشحي يف 
القائمة

ليس أقل من 3 وليس 
أكثر من 275

ما ال يقل على     ......
ثالثة، وال يزيد على 
ضعف عدد مقاعد 

الدائرة

 .....   

2- فاضل ح. العامري، التطور التأرخيي لالنتخابات العراقية )1920-2014(، دراسات انتخابية، 1 كانون الثاين 2015.



279

طبيعة النظام االنتخايب يف العراق
وتستند النظم االنتخابية عموماً إىل أربعة عناصر أساسية، هي:

أواًل: نوع النظام االنتخايب )سواء أكان نظام األغلبية التعددية، أم نظام التمثيل النسيب، أم 
نظاماً خمتلطاً(.

ثانياً: آلية ختصيص املقاعد )الصيغة الرياضية املستخدمة حلساب ختصيص املقاعد(.
ثالثاً: حجم الدائرة )عدد املمثلي يف اجمللس التشريعي الذين تنتخبهم الدائرة االنتخابية(. 

رابعًا: هيكلية ورقة االقرتاع )سواء صوت الناخبون ملرشح أو حزب أم ما إذا كان الناخب 
خيتار خياراً واحداً أو جمموعة من اخليارات(3. 

يف  هبا  املدىل  »األصوات  ترمجة  عملية  لفهم  األربعة  العناصر  هذه  على  التعرف  وينبغي 
االنتخابات العامة إىل املقاعد اليت فاز هبا األحزاب واملرشحون«، وسيصف هذا البحث النظام 

االنتخايب القائم يف العراق يف ضوء هذه العناصر األربعة.
نوع النظام االنتخايب يف العراق

يستند النظام االنتخايب العراقي إىل التمثيل النسيب الذي يعرف بأنه »الرتمجة الواعية حلصة 
احلزب من األصوات إىل نسبة مماثلة من املقاعد يف اجمللس التشريعي«4، وقد اعُتمد هذا النظام 
لشموليته وعمليته، وكذلك لتجنب التأخري5. وبقي هذا النظام سليماً منذ تبنية يف السياسة العراقية 
العراقية، حيث تسعى  السياسية  التجربة  بعد عام 2003؛ وقد يعزى ذلك -أساسًا- إىل واقع 
اجملاميع اإلثنية والطائفية على حد سواء إىل التمثيل ليس فقط يف السلطة التشريعية، بل أيضاً يف 
التمثيل النسيب هو األكثر مقبولية، حيث إنه يؤدي إىل تشكيل  التنفيذية؛ لذلك، كان  السلطة 

حكومة ائتالفية تكفل متثيل مجيع الفئات اجملتمعية.

3- Andrew Reyonlds et al.. ”Electoral System Design: The New International 
IDEA Handbook.“ 2008
4- Ibid.
5- ”Iraq Electoral Fact Sheet.“ United Nations. http://www.un.org/News/dh/
infocus/iraq/election-fact-sht.htm.
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حجم الدائرة االنتخابية
النظام  الدوائر االنتخابية يف حتديد كيفية تطبيق  العملية توضح أمهية حجم  التجارب  إن 
لنتائج  العام  والتناسب  املنتخبي،  واألعضاء  الناخبي  بي  االرتباط  وقوة  العملية،  الناحية  من 
انتخابية  العراق كدائرة  إىل  لعام 2005  الوطنية  اجلمعية  انتخابات  استندت  وقد  االنتخابات6. 
واحدة على النقيض من االنتخابات الالحقة يف األعوام: 2005، و2010، و2014، اليت تستند 
إىل 18 دائرة انتخابية، حيث تعدُّ كل حمافظة دائرة انتخابية واحدة7؛ وعليه، كان ذلك أول إصالح 

يتم إجراؤه على النظام االنتخايب يف العراق.
وكان هذا اإلصالح ضرورياً لضمان أن يكون لكل صوت القيمة نفسها؛ ألن بعض املناطق 
املناطق ذات اإلقبال املنخفض، وإن  إقبال أعلى؛ مما يقلل من متثيل اجملموعات يف  لديها نسبة 
األسباب وراء تبين نظام التمثيل النسيب هي ضمان متثيل مجيع الفئات اجملتمعية، ويف حالة العراق، 
املناطق  قليل من  باستثناء عدد  منفصلة،  انتخابية وأقضية  مناطق ودوائر  اجملاميع يف  تعيش هذه 

املختلطة؛ ولذلك مت تعزيز التمثيل عرب حتديد عدد املقاعد لكل حمافظة.
قوائم املرشحني )هيكلية ورقة االقرتاع(

استندت انتخابات عام 2005 إىل قوائم مغلقة، على النقيض من انتخابات عامي 2010 
و2014، على النحو املبي يف اجلدول رقم )1(، وألنَّ األحزاب السياسية متنح املرشحي تسلساًل 
معيناً ضمن قوائمها، وأن الناخبي غري قادرين على التعبري عن رغبتهم مبرشح ما، فإن املرشحي 
شبه  قوائم  اعتماد  مت  لذلك  ناخبيهم؛  من  أكثر  السياسية  ألحزاهبم  موالي  سيكونون  املنتخبي 
مفتوحة؛ مما يسمح للناخبي باختيار مرشحهم املفضل8، وإن األسباب املنطقية وراء هذا اإلصالح 
هي السماح للناخبي بإزاحة مرشحي خارج السلطة بسبب عدم جناحهم يف متثيلهم أو أي سبب 

آخر. 

6- Andrew Reyonlds et al.. ”Electoral System Design: The New International 
IDEA Handbook«

7- فاضل ح. العامري، “التطور التأرخيي لالنتخابات العراقية )1920 - 2014(”.
8- Andrew Reyonlds et al.. ”Electoral System Design: The New International 
IDEA Handbook«
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آلية توزيع املقاعد
ألن  االنتخايب؛  النظام  يف  للجدل  إثارة  األكثر  العنصر  االنتخابية  املقاعد  توزيع  أن  يبدو 
املشرعي العراقيي يعتمدون معادلة رياضية جديدة يف كل انتخابات، كما هو مبي يف اجلدول رقم 
)1(. وقد انُتقدت الصيغ الرياضية السابقة لعدم اإلنصاف، إما لصاحل الكتل السياسية الكبرية على 
الكتل الصغرية وإما العكس9؛ لذلك، استندت انتخابات عام 2014 إىل النسخة املعدلة من سانت 
استناداً إىل حصتهم يف التصويت )إمجايل األصوات  تنازلياً  ليغو، حيث يتم ترتيب املتنافسي ترتيباً 
اليت حصل عليها املرشح يف الدائرة االنتخابية(. مث بالبداية يقسم كل صوت من األصوات التنافسية 
لالنتخابات على 1.6، تليها سلسلة )3، 5، 7، 9(؛ وأخرياً سيتم ختصيص املقاعد على أساس 
حاصل التقسيمات السابقة. وقّدم الدكتور سعد العبديل مثااًل افرتاضياً على دائرة انتخابية تضم 4 
منافسي سياسيي وهلا مخسة مقاعد لتوضيح كيفية عمل هذه اآللية عملياً، كما هو مبي يف اجلدول 

رقم )2(.
املنافسي  خمتلف  بي  املساواة  معيار  خالل  من  املقاعد  توزيع  آلية  إصالح  تقييم  وميكن 
االنتخابيي، وتبي املقارنة بي نتائج االنتخابات يف عامي 2010 و2014 يف بغداد -اليت ميكن 
إجيادها يف امللحق أ- أن قيمة املقاعد لكتلة سياسية كبرية -مثل ائتالف دولة القانون- ارتفعت من 
32135 صوتاً إىل 35820 صوتاً، يف حي اخنفضت قيمة املقاعد لعدد من املنافسي االنتخابي 
الذين ينتمون لكتل صغرية، حيث حصلت كتلة التوافق على مقعد واحد مقابل 52993 صوتاً 
يف انتخابات 2010، بينما حصلت كتلة الصادقون على مقعد واحد مقابل 36026 صوتاً يف 

انتخابات 2014. 

9- سعد العبديل، “املوسوعة التشريعية لالنتخابات العراقية بعد عام 2003”، 2016.
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جدول رقم )2( تنفيذ النسخة املعدلة من سانت ليغو 

حصة اسم احلزب
التصويت

تقسيم على 
1.6

تقسيم على 
3

تقسيم 
على 5

تقسيم 
على 7

تقسيم على 
9

مقاعد 
احلزب

2 أو 3500021875116667000500038883أ
1 أو 210001312570004200300023332ب

11000687536662200157112221ج

800050002666160011428880د
جمموع 
الناخبي 

الكلي
75000

جمموع 
املقاعد 
الكلي

5

أخرى؛  مهمة  عوامل  باحلسبان  تأخذ  ال  املقارنة  هذه  إن  النقاد:  يقول  قد  ذلك،  ومع 
ملعرفة  واحدة  انتخابات  املقاعد يف  آليات ختصيص  مقارنة كل  األفضل  من  يكون  قد  وبالتايل، 
تأثريها احلقيقي، وقد طبق الدكتور سعد العبديل كل هذه املعادالت الرياضية على مثال افرتاضي 
حيث يوجد أربعة منافسي سياسيي هم: )أ، ب، ج، د( يتنافسون على مخسة مقاعد، ويبلغ 
العدد اإلمجايل لألصوات الصاحلة 75000 صوت، كما يظهر يف اجلدول رقم )3(؛ لذلك يبدو 
أن طريقة )الباقي األقوى( متيل اىل تفضيل األحزاب الصغرية علی حساب األحزاب الکبرية حيث 
تکون قيمة املقعد للحزب )أ( 17500، يف حي أهنا ال تتعدى 8000 للحزب )د(. إال أن صيغة 
القاسم االنتخايب تعاجل هذه املشکلة، حيث إن قيمة املقاعد لكال احلزبي )أ، ج( قريبة. ويبدو 
أيضاً أن النسخة املعدلة من سانت ليغو تسعى إىل احلفاظ على هذا املستوى من العدالة االنتخابية.
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جدول رقم )3( آثار آليات ختصيص املقاعد املختلفة

املنافس 
السياسي

سانت ليغو املعدلالقاسم االنتخايبالباقي األقوى#عدد األصوات

2 أو 35000233أ
1 أو 21000112ب
11000111ج
8000100د

75000555اجملموع

النظام االنتخايب يف التطبيق العملي
أن  الواضح  ومن  السياسية،  للجهات  االنتخايب  السلوك  على  االنتخايب  النظام  يؤثر 
اإلصالحات السابقة -اليت أشار إليها اجلدول رقم )1(- عززت نوعية االنتخابات على أساس 
خالل  آنفاً  نوقش  االنتخابية كما  والعدالة  النسيب  التمثيل  مثل  الضرورية،  اجلوانب  من  العديد 
البحث، غري أنه أّدى إىل العديد من التحديات، مثل ضعف املساءلة، وتفتت األحزاب السياسية؛ 
لذا يبدو أن هناك تسويًة بي التمثيل واملساءلة، وقد ُدرست هذه التسوية جيداً من قبل العلماء، 
الدائرة  حجم  وتقليل  انتخابية11،  عتبة  حتديد  هي:  منها،  للحد  آليات10  ثالث  اقرتحوا  الذين 

االنتخابية، واعتماد أنظمة خمتلطة12.
ويعدُّ ضمان وجود عالقة معتدلة بي الناخبي واملرشحي واحداً من أهم املبادئ الرئيسة 
يف كل نظام انتخايب، حيث يتمكن الناخبون من إزالة أعضاء اجمللس التمثيلي؛ لعدم جناحهم يف 
10-John M. Carey & Simon Hix. ”The Electoral Sweet Spot: Low-Magnitude 
Proportional Eleectoral Systems.“ American Journal of Political Science 55. no. 2 )2011(.

11- تعرف العتبة بأهنا احلد األدىن من الدعم الذي حيتاجه احلزب للحصول على متثيل. وميكن أن تكون العتبة مفروضة قانونياً 
)عتبة رسية( أو أن تكون موجودة كخاصية رياضية للنظام االنتخايب )عتبات فعالة أو طبيعية(، انظر: 

Andrew Reyonlds et al.. ”Electoral System Design: The New International IDEA 
Handbook.“ 2008. 83.

12- ويعرف النظام املختلط بأنه “النظام االنتخايب املشرتك بي ]األغلبية والنسبية[، ويستخدم صيغاً خمتلفة جنباً إىل جنب مع 
.90 ،IDEA، ibid بعضها بعضًا”، ملزيد من املعلومات انظر دليل
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القوائم شبه املفتوحة لضمان ذلك،  العراق على  النظام االنتخايب يف  مهمتهم13؛ ولذلك اعتمد 
وعلى الرغم من هذا فإن جعل كل حمافظة دائرة انتخابية واحدة حجبت إمكانية التواصل الفعال 
فئات جمتمعية  يعتمدون على  املرشحي  معظم  فإن  وبالتايل،  املنتخبي؛  واملرشحي  الناخبي  بي 
معينة دون احلاجة للجوء إىل تلبية طلبات الفئات األخرى؛ فعلى سبيل املثال: يتم انتخاب بعض 
املرشحي ألهنم إما لديهم دعم من قبيلة كبرية وإما من الناخبي احلزبيي أو رجال األعمال األثرياء، 
وهذه القواعد ال تكاد تغرّي والءهم؛ وبالتايل ال يكرتث بعض املرشحي ملطالب اجملموعات أخرى.
ومن ناحية أخرى، يتم انتقاد القوائم املفتوحة على حتفيز املنافسة داخل احلزب؛ ألن املرشح 
احلاصل على غالبية األصوات هو أكثر احتمااًل للحصول على مقعد؛ األمر الذي يتطلب محلة 
انتخابية مكلفة؛ مما جيعل املرشحي أكثر عرضة للتمويل غري القانوين، والسيما املرشحي اجلدد، 
والذين فازوا يف االنتخابات السابقة بفارق ضئيل بسبب تضاؤل احتمال فوزهم يف االنتخابات؛ 

وبالتايل فإنه يزيد من قابلية املرشحي على تداول األموال غري املشروعة14.
تؤدي املنافسة داخل احلزب -دائمًا- إىل جتزئة األحزاب أو االئتالفات السياسية، ويتجسد 
العراقي عام 2010 إىل  الوطين  التحالف  املثال: أدت جتزئة  العراق؛ فعلى سبيل  ذلك يف حالة 
العديد من املتنافسي، مثل ائتالف اإلصالح الوطين، وجتمع الشراكة الوطنية، وحتالف املواطن، 
وبل حىت أن الصدريي تنافسوا على انتخابات عام 2014 بثالث قوائم خمتلفة للحد من املنافسة 
الكبرية  األحزاب  بي  املقاعد  قيمة  بي  الفجوة  قلصت  اليت  املقاعد؛  توزيع  آلية  من  واالستفادة 

والصغرية.
وقد أشار تقييم أجراه اخلرباء من قبل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات إىل مسح آراء 
اخلرباء احملليي -عددهم 70 خبرياً من جامعة بغداد وجامعة النهرين- حول نقاط الضعف والقوة 
يف النظام االنتخايب القائم، كما هو مبي يف الرسم البياين رقم )1(15. وقد شكك معظم املشاركي 
بقدرة النظام القائم على تلبية تطلعات الناخبي، وحتقيق االستقرار السياسي، وخلق معارضة فعالة، 
وزيادة اإلقبال، وتعزيز املساءلة، وحتفيز التحالفات بي الطوائف؛ لذلك، طالبت األغلبية )وبنسبة 

13- ”Guidelines for Reviewing a Legal Framework for Elections.“ 2nd edition. 
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. 2013.
14- Eric C. Change. ”Electoral Incentives for Political Corruption under Open-
List Proportional Representation.“ The Journal of Politics. November 2004.

15- مازن، عبد رضا وآخرون، »تقييم النظام االنتخايب يف العراق”، معهد التعليم االنتخايب، كانون الثاين 2016.
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68.9%( بتغيري النظام االنتخايب يف العراق. ومن ناحية أخرى، اندلعت عدة مظاهرات يف عام 
2016 احتجاجاً على النظام االنتخايب، الذي اهتم بأنه وسيلة لتسهيل دميومة الشبكات الفاسدة 

داخل السلطة.
ومع ذلك، ليس من اإلنصاف أن نعزَو مجيع حتديات العراق بعد عام 2003 إىل النظام 
االنتخايب ألنه ال ينبغي أن يفهم على أنه حلٌّ سحريٌّ جلميع العلل. فقد أبرزت التجارب العملية 
أن تأثري النظام االنتخايب ينحصر يف جمال حتفيز احلزبية يف قبال قمع املعارضة داخل األحزاب، 
سلوك  وحتديد  الطائفية(،  اهلويات  على  االرتكاز  قبال  يف  اخلالفات  )تسوية  التحالفات  وطبيعة 

السياسيي16.
الرسم البياين رقم )1( تقييم النظام االنتخايب القائم

9 
 

 
 

 تقييم البدائل

مما يؤدي إىل اجلمود  ؛على تشكيل حكومات ائتالفية لتشجيعهنتقد نظام التمثيل النسيب ي       
، غري متناسب بنحو  سلطة ونفوذ كبريين األحزاب الصغرية على  وحصولجتزئة األحزاب، و  ،التشريعي

. 17يرغبون هبمعلى فرض املساءلة عن طريق التخلص من أولئك الذين ال  غري قادرين نو الناخبيكون و 
لذلك،  ؛واألنظمة املختلطة األغلبية التعدديةعلى عيوب، مثل النظم  حتتويوهذا ال يعين أن البدائل ال 

 العراقية. احلالةخصوصية  باحلسبانبني املزايا والعيوب، مع األخذ  التوازنمن املهم تقييم 

. وبالنظر 18غري عادل ألنه يفضل األحزاب الكبرية عام نحو  ب األغلبية التعدديةنظام  أنويالحظ      
ة املمثلة هو ضرورة الستمرارية الرئيس اجملتمعيةإىل أن العراق مير بفرتة انتقالية، فإن وجود مجيع الفئات 

مجيع االختالفات وجود مع و  ،يف ظل نظام التعددية األخري صعب حتقيقوقد يكون من الالنظام. 
وهذا  ؛مجيع املقاعدعلى أحد األحزاب  يستويلإلقطاعات اإلقليمية، حيث ا مليزته يف تضخيم ؛املتعددة

 .19الدميقراطي" للتوحيد على أهنا "شرط أساس، اليت تعرف ول دون وجود هيئة تشريعية شاملةحي

والتمثيل نظم خمتلطة حيث حتاول اجلمع بني ميزة املساءلة يف الاملشكلة األخرية  مع تعامليتم الو      
فمن املمكن حتقيق ذلك يف ظل نظام التمثيل النسيب  ؛ ومع هذاعن طريق اجلمع بني النظامني النسيب

                                                           
17- Ibid. 
تات العضو الواحد. ... ]و[ ضمان حصول المرشح الفةائب علةى  غلبيةة مطلقةة،  نتخابيةالدوائر اال" لىإ دائما   األكثريةويستند ن ام  -18

 .IDEA Handbook ،Ibid ،28 :لمبيد من المعلومات ان ر
19- Ibid. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

تطلعات الناخبين؟2014هل يعكس الن ام االنتخابي لعام 
هل حقق الن ام االنتخابي الحالي االستقرار السياسي؟

هل خلق الن ام االنتخابي الحالي معارضة فعالة؟
هل باد الن ام االنتخابي الحالي نسبة اإلقبال؟

هل كان تمثيل األقليات عادال ؟
هل كان تمثيل المر ك عادال ؟

هل كان توبيب الدوائر االنتخابية عادال ؟
خبين؟هل  دى الن ام االنتخابي القائم إلى تحفيب مساءلة النوا  المنت
ي العراق؟هل كانت نسبة التصويت هي نفسها عبر الدوائر االنتخابية ف

هل كان من السهل فهم الن ام االنتخابي القائم؟
؟هل  دى الن ام االنتخابي القائم إلى  هور تحالفات بين الطوائف

هل تؤيد سانت ليغو كآلية لتخصيص المقاعد؟
هل تؤيد تغيير الن ام االنتخابي الحالي؟

نعم كال ال  علم

تقييم البدائل
يُنتقد نظام التمثيل النسيب لتشجيعه على تشكيل حكومات ائتالفية؛ مما يؤدي إىل اجلمود 
غري  بنحٍو  ونفوذ كبريين  سلطة  على  الصغرية  األحزاب  وحصول  األحزاب،  وجتزئة  التشريعي، 
متناسب، وال يكون الناخبون قادرين على فرض املساءلة عن طريق التخلص من أولئك الذين ال 

16  . Andrew Reyonlds at le.. ”Electoral System Design: The New International 
IDEA Handbook«
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يرغبون هبم17. وهذا ال يعين أن البدائل ال حتتوي على عيوب، مثل النظم األغلبية التعددية واألنظمة 
املختلطة؛ لذلك، من املهم تقييم التوازن بي املزايا والعيوب، مع األخذ باحلسبان خصوصية احلالة 

العراقية.
ويالحظ أن نظام األغلبية التعددية بنحٍو عام غري عادل ألنه يفضل األحزاب الكبرية18. 
وبالنظر إىل أن العراق مير بفرتة انتقالية، فإن وجود مجيع الفئات اجملتمعية الرئيسة املمثلة هو ضرورة 
الستمرارية النظام، وقد يكون من الصعب حتقيق األخري يف ظل نظام األغلبية التعددية، بصيغه 
أهنا فوز أحد األحزاب جبميع  اليت تعّرف على  اإلقليمية  مليزته يف تضخيم اإلقطاعات  املتعددة؛ 
املقاعد؛ وهذا حيول دون وجود هيئة تشريعية شاملة، اليت تعرف على أهنا »شرط أساس لتعزيز 

الدميقراطية«19.
النظم خمتلطة حيث حتاول اجلمع بي ميزة املساءلة  التعامل مع املشكلة األخرية يف  ويتم 
والتمثيل النسيب عن طريق اجلمع بي النظامي؛ ومع هذا فمن املمكن حتقيق ذلك يف ظل نظام 
التمثيل النسيب من خالل تقليل حجم الدائرة االنتخابية. وإىل جانب جتنب تعقيد النظم املختلطة، 
السلطة  تقسم  املختلطة  األنظمة  ألن  السياسية؛  األحزاب  متاسك  على  احلفاظ  يف  يسهم  فإنه 
التشريعية بي أولئك الذين يعتمدون يف جناحهم االنتخايب على القواعد اجلماهريية وأولئك الذين 
يعتمدون على األحزاب السياسية؛ وهذه احلقيقة األخرية قد تشجع املنافسة داخل األحزاب؛ مما 
يزيد من فرصة تفتيتها، ومن مَثَّ من املهم تقييم مدى جودة تقليل حجم الدوائر االنتخابية، وإمكانية 

تطبيقها.
اجلودة

ي�َُعدُّ تقليل حجم الدوائر االنتخابية آليًة مقرتحًة ملعاجلة بعض مساوئ نظام التمثيل النسيب، 
االنتخابات  من  البيانات  وباستخدام  النسيب؛  التمثيل  مزايا  من  نفسه  الوقت  يف  االستفادة  مع 
املتعددة اليت بلغت عددها 609 يف 81 دولة بي عامي 1945 و2006، وجد جون م. كاري 

17-  . Andrew Reyonlds et al.. ”Electoral System Design: The New International 
IDEA Handbook«

18- ويستند نظام األكثرية دائماً إىل “الدوائر االنتخابية ذات العضو الواحد. ... ]و[ ضمان حصول املرشح الفائز على أغلبية 
.28 ،IDEA Handbook، Ibid :مطلقة، ملزيد من املعلومات انظر

19- . Andrew Reyonlds et al.. ”Electoral System Design: The New International 
IDEA Handbook«
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وسيمون هيكس أن حجم الدائرة املعتدل )من 3 إىل 8 مقاعد( فّعال بالدرجة نفسها من حيث 
إمكانية  وتقليل  للمساءلة،  الفائزين  املرشحي  إخضاع  احتمالية  من  يزيد  ولكنه  النسيب،  التمثيل 
تفتيت األحزاب السياسية، وتشجيع استجابة املرشحي ملطالب الفئات اجملتمعية كافة20، وميكن 
داخل  أقل  ومنافسة  أقل  تكلفة  انتخابية ذات  اإلجيابية إىل محالت  النتائج  تعزى مجيع هذه  أن 
احلزب، مع ضرورة االستجابة ملطالب خمتلف الفئات؛ نتيجة لزيادة العتبة االنتخابية وتقليص الرقعة 

اجلغرافية.
إمكانية التطبيق

إن من أكرب التحديات اليت تواجه تقليص حجم الدائرة االنتخابية يف العراق هو عدم وجود 
تعداد سكاين، حيث أجري آخر تعداد عام 1997، وقد أرجأت احلكومة العراقية يف كثري من 
األحيان إجراء تعداد للسكان لتجنب التداعيات السياسية، والسيما حول ما يسمى »األراضي 
املتنازع عليها« وتوزيع الثروات؛ لذا من الصعب حتديد العدد الدقيق للمقيمي يف كل قضاء. ومع 
ذلك، هناك بديل لالعتماد على عدد الناخبي املسجلي وختصيص املقاعد لكل قضاء، فهناك 
120 قضاًء يف العراق، على النحو املبّي يف اجلدول رقم )4(، من املمكن حتقيق النتيجة املرجوة 
من وجود 3 إىل 8 مقاعد لكل قضاء من خالل توزيع املقاعد املخصصة لكل حمافظة إىل أقضيتها 
لعام  قانون االنتخابات  اعتمد  للناخبي املسجلي يف كل منها. وقد  العدد اإلمجايل  إىل  استناداً 
اآلخر  البديل  أما  مالئمة.  ممارسة  عدها  ميكن  وبالتايل  املسجلي؛  الناخبي  عدد  على   2005
فهو االعتماد على قاعدة بيانات وزارة التجارة لتحديد عدد املقاعد عن طريق حتديد عدد مراكز 
احلصص التموينية يف كل قضاء وعدد الناخبي يف كل منها؛ وهذان البديالن ليسا مثاليي، بل 

مقبوالن نوعاً ما حىت إجراء تعداد سكاين يف العراق.
امللخص

تكمن قوة النظام االنتخايب العراقي يف متثيله وعدالته، غري أنه أّدى إىل العديد من العوائق، 
مثل: ضعف املساءلة، وتفتيت األحزاب السياسية. ويعد ذلك مقبواًل على وفق املعايري الدولية، 
بالنظر إىل احلقيقة اليت تقول إن لكل نظام انتخايب مزايا ومساوئ، وقد تناولت األدبيات احلديثة 
20-John M. Carey & Simon Hix. ”The Electoral Sweet Spot: Low-Magnitude 
Proportional Eleectoral Systems.“ American Journal of Political Science 55. no. 
2)2011(. 
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الدائرة  حجم  تقليل  هي:  آليات،  ثالث  إىل  الدعوة  خالل  من  النسيب  التمثيل  نظام  مساوئ 
االنتخابية، ورفع العتبة االنتخابية، واعتماد نظام خمتلط.

ويبدو أن التقليل من حجم الدوائر االنتخابية هو أكثر اخليارات املرغوبة، والسيما من حيث 
زيادة آفاق املساءلة عن طريق خفض اإلنفاق على احلمالت، والضغط على املرشحي؛ الستيعاب 
مطالب اجملاميع املتنوعة؛ نتيجة ارتفاع العتبة االنتخابية، وتقليص تفتيت األحزاب بتقليل املنافسة 
داخل األحزاب نفسها، ولكن تبين هذا املقرتح يواجه مشكلة مع غياب التعداد السكاين يف العراق؛ 
ومع ذلك، فمن املمكن االعتماد على الناخبي املسجلي أو قاعدة البيانات التابعة لوزارة التجارة، 
اليت تبدو مقبولة على أساس القواني العراقية السابقة، وسيضمن االعتماد على األقضية املوجودة 
سابقاً التقسيم احملايد، وجتنُّب حاالت رسم الدوائر االنتخابية بطريقة حتقق مصاحل حزب أو مرشح 

معّي على حساب اآلخرين.
وهكذا، فإن اجلدل احلايل حول النظام االنتخايب ال يستند إىل نتائج الدراسات العلمية، 
فكثرياً ما يناقش املشّرعون العراقيون آليات ختصيص املقاعد، ولكن يبدو أن احلل يكمن يف حجم 
الدوائر االنتخابية؛ لذا من الضروري حشد الدعم من األوساط األكادميية واألحزاب السياسية، 
هناية  وتبّنيه يف  لدعم هذا اإلصالح  احلالية  بصيغته  االنتخايب  النظام  الذين هم غري راضي عن 

املطاف يف االنتخابات النيابية املقبلة.
جدول رقم )4( توزيع األقضية يف العراق

# عدد املقاعد# عدد األقضيةاحملافظة
1069بغداد
1031نينوى
725البصرة

519ذي قار
1618السليمانية

417بابل
915أربيل
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815األنبار
614دياىل

412كركوك
812صالح الدين

312النجف
711دهوك
311كربالء
611واسط

411القادسية
410املثىن

610ميسان
120320اجملموع

امللحق أ:
اجلدول األول: نتائج انتخابات عام 2010 يف بغداد

قيمة املقعداملقاعدعدد االصوات املنافس االنتخايب
8997742832135ائتالف دولة القانون

5589881732882التحالف الوطين العراقي

8397352434989القائمة العراقية
52993152993قائمة التوافق العراقي
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اجلدول الثاين: نتائج انتخابات عام 2014 يف بغداد

قيمة املقعداملقاعدعدد األصوات املنافس االنتخايب

10746093035820ائتالف دولة القانون

3482051034821التحالف الوطين

236547639425ائتالف األحرار
192691538930حتالف املواطن

155719438930متحدون لإلصالح

116268338756تيار النخب

112563337521التحالف املدين الدميقراطي

73842236921جتمع الشراكة الوطنية

57333228667االئتالف العراقي
53719153719التحالف العريب

51290151290ائتالف الفضيلة
47617147617ائتالف اإلصالح الوطين

36026136026كتلة صادقون



291

امللحق ب:
اجلدول األول: تقييم اخلرباء احملليني للنظام االنتخايب القائم يف العراق

ال أعلمكالنعمالسؤالالرقم
19747هل يعكس النظام االنتخايب لعام 2014 تطلعات الناخبي؟1
9883هل حقق النظام االنتخايب احلايل االستقرار السياسي؟2

20773هل خلق النظام االنتخايب احلايل معارضة فعالة؟3
22699هل زاد النظام االنتخايب احلايل نسبة اإلقبال؟4

5347هل كان متثيل األقليات عاداًل؟5
61363هل كان متثيل املرأة عاداًل؟ 6
275914هل كان توزيع الدوائر االنتخابية عاداًل؟7

3907هل أدى النظام االنتخايب القائم إىل حتفيز مساءلة النواب املنتخبي؟8
206119هل كانت نسبة التصويت هي نفسها عرب الدوائر االنتخابية يف العراق؟9

23734هل كان من السهل فهم النظام االنتخايب القائم؟10
9784هل أدى النظام االنتخايب القائم إىل ظهور حتالفات بي الطوائف؟11

235126هل تؤيد سانت ليغو كآلية لتخصيص املقاعد؟12

7030هل تؤيد تغيري النظام االنتخايب احلايل؟13
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2017-12-25
املقدمة

عانت العملية التعليمة يف العراق منذ منتصف مثانينيات القرن املاضي من اإلمهال والركود؛ 
بسبب سياسات احلروب اليت انتهجها النظام املباد، وما تبعها من اهتمام مبالغ بالقوة العسكرية 
على حساب املرتكزات الكثرية اليت تبىن على أساسها الدول املتطورة وعلى رأسها النظام التعليمي 
الذي يعّد قاعدة اهلرم يف تطور األمم، فضاًل عّما تركه احلصار االقتصادي الذي فرض على الشعب 
العراقي، والذي أطاح مبا تبقى من بىن حتتية للتعليم يف العراق. ويف حي كان النظام التعليمي يف 
العراق يعدُّ من بي األنظمة املتطورة يف املنطقة، بات اليوم يعّد من بي أكثر األنظمة التعليمية اليت 
تعاين من مشكالت كثرية يكاد يكون أغلبها مستعصياً؛ بسبب عدم جدية القائمي على رسم 

سياسات الدولة، وضعف القيادات التعليمية يف كثري من مفاصلها.
وإن أي حماولة لوضع حلول ملشكلة ما، تتطلب رصد هذه املشكالت والتعرف إليها من 
كثب، والوقوف على أسباهبا وحيثياهتا، وهذا األمر ينطبق على املعوقات واملشكالت اليت تعرتض 
العملية الرتبوية يف العراق؛ فال بد إذن من حتديدها، والوقوف على أسباهبا، ومن مث إجياد احللول 
املالئمة لكل مشكلة منها؛ ومن هنا جاءت حماولتنا هذه للوقوف على أسباب ما ميكن أن نسميه 
»مشكالت التعليم يف العراق«، منطلقي من حتديدها وبيان أسباب نشوئها، إذ نرى أن األسباب 
هذه ممكن أن تصنف على صنفي: فمنها ما يعود إىل أسباب خارجية تتمثل برتاكم املشكالت 
اليت مرت بالبلد نتيجة السياسات اخلاطئة اليت انتهجت منذ أكثر من ثالثة عقود ونيف، وما ترتب 
عليها من إمهال وهتميش لقطاع التعليم يف العراق، وتدهور البىن التحتية يف البالد بصورة عامة، 
والتعليم بصورة خاصة. ومنها ما يعود إىل أسباب داخلية ختتص بالعملية الرتبوية وأركاهنا الثالثة 
)الطالب، واملعلم، واملدرسة(، فلكل ركن من هذه األركان أثره يف خلق ما يعرتض سبيل التعليم، إذ 
إن أي قصور يف عمل أي ركن منها يتسبب يف إعاقة عمل الركني اآلخرين، وصالح هذه األركان 

هو صالح العملية الرتبوية بأمجعها.

العملية التربوية في العراق .. الواقع والمشكالت والحلول
د. جبار سويس الذهبي

*باحث يف شعبة البحوث والدراسات الرتبوية/املديرية العامة للرتبية يف بغداد/الرصافة الثانية.
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من مث سنحاول وضع حلول للمشكالت اليت رصدناها، إذ نرى أن حلَّ أي مشكلة يعتمد   
يف األساس على الوقوف على أسباهبا، ومن مث فإن احلل يسري يف ظالل املشكلة، وال حيتاج منا سوى 

نظرة فاحصة عارفة حبيثيات نشوء املشكلة ومسبباهتا.
أ. املعوقات اخلارجية اليت تواجه العملية الرتبوية

العملية  سري  يف  وكبري  مباشر  بنحٍو  تؤثر  معوقات كثرية  العراق  يف  الرتبوية  العملية  تعرتض   
الرتبوية، فبعض هذه املعوقات ختتصُّ بأداء أركان العملية الرتبوية الثالثة )الطالب، واملعلم، واملنهج(، 
وبعضها اآلخر سببه عوامل خارج هذه األركان، لكنه مؤثر تأثرياً كبرياً فيها، وفيما يأيت من هذا املبحث 

سنستعرض املعوقات اخلارجية للوقوف عليها، والتعرف على مسبباهتا:
البىن التحتية ومشكلة األبنية املدرسية:. 1

لعلَّ من أكثر األسباب اخلارجية اليت أثرت يف تردي الواقع الرتبوي يف العراق هو تدهور البىن 
املسجلي يف  التالميذ  بأعداد  الكبرية  الزيادة  املدرسية، وعدم مواكبتها  األبنية  بتقادم  املتمثلة  التحتية 
املدارس منذ أن أصبح التعليم يف العراق إلزامياً يف مطلع سبعينيات القرن املاضي، إذ ازداد عدد التالميذ 
بنحٍو كبري، حىت مل تعد املدارس تستوعب هذه األعداد الكبرية، وظهرت مشكلة املدارس ذات الدوام 
املزدوج، واستمرت هذه املشكلة لتتفاقم مع مرور الوقت، مع ختلُّف أعداد البنايات اجلديدة عن اللحاق 

بأعداد التالميذ قبال الزيادة الكبرية بعدد السكان الذي منا بنحٍو كبري خالل السنوات الالحقة.
ومع كل هذه املشكالت مل تُقِدم احلكومة السابقة على حلٍّ جذري ناجع هلذه املشكلة، بل 
على العكس متاماً أدارت ظهرها هلا، وتركتها تزداد سوءاً، إذ يذكر أن الدولة آنذاك مل تقدم على مشاريع 
بناء مدارس منذ العام 1989؛ النشغاهلا بآثار احلرب على إيران، وما تركته من خراب كبري يف اقتصاد 
العراق، ظهرت آثاره يف حياة اجملتمع العراقي جبميع مرافقه، والسيما مرفق التعليم الذي أمهل كثرياً، مث ما 
انفكت السياسات التخبطية عن اإلقدام على حروب عبثية مع اجلوار، فكان غزو الكويت وما أعقبه 
من دمار ما تبقى من آثار بىن اقتصادية أتى عليها احلصار االقتصادي الذي مل يرتك شيئاً يف العراق إال 

وخربه، بدءاً من املنظومة القيمية وانتهاًء باملنظومة التعليمية.
بعد سقوط النظام يف 2003 ورث قطاع التعليم تركة ثقيلة حاولت الدولة اجلديدة حبكوماهتا أن 
تقلل من آثارها من خالل وضع اخلطط ملعاجلة املشكالت، ومن ضمنها مشكلة توفري األبنية املدرسية 
يف مجيع حمافظات العراق؛ إذ إن توفري األبنية املدرسية وتوزيعها بي حمافظات العراق يعد ركناً مهماً 
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من أركان العملية الرتبوية، ونشر فرص التعليم ملختلف املراحل الدراسية؛ فتوفري عدد كاٍف من األبنية 
املدرسية، واحملافظة عليها وإدامتها، هو من األمور املهمة إلجناح عملية التعليم، فأساس املشكلة هو 
أن الوزارة ورّثت نقصاً كبرياً يف عدد األبنية املدرسية، مما سبب عجزاً يف استيعاب منو أعداد املسجلي، 
وانعكس ذلك على شكل تزايد يف أعداد املدارس اليت تعمل بنظام  دوام مزدوج أو ثالثي بسبب ضعف 
املوارد املالية املخصصة لقطاع الرتبية، الذي كان له األثر الكبري يف إضعاف قدرات النظام الرتبوي يف 
جماالت التطور، وأن كثرياً من املدارس القائمة آنذاك ال يتوافر فيها احلد األدىن من مقومات االستيعاب، 
فضاًل عن مصادر مياه الشرب، واملرافق الصحية، إىل جانب وجود كثري من املدارس الطينية أو املبنية 
من الصرائف واخليم، فقد أشارت دراسة استطالعية تفصيلية لنظام التعليم يف العراق أجرهتا يف العام 
2010 مؤسسة Geopolicity إىل أنه على الرغم من التحسينات الكبرية اليت طالت نظام التعليم يف 
العراق منذ العام 2003، إال أنه ما زال حباجة إىل استثمارات كبرية للتغلب على مرياث الرتدي الذي 

حلق بنظام التعليم، الذي يتمثل باآليت:
قلة األعداد الكافية من املدارس، ومعظم ما موجود من هذه املدارس يعاين من ظروف سيئة • 

بسبب تقادم بنائها وقلة االهتمام بصيانتها.  
احلاجة إىل توفري أكثر من 3590 مدرسة يف العام 2003 ما نسبته ضعفي أو ثالثة أضعاف • 

إىل ما كان موجودا قبل 2003 من املباين املدرسية. 
حنو 70% من املدارس تفتقر إىل املياه الصاحلة للشرب، واملرافق الصحية النظيفة.• 
أكثر من 1000 مدرسة بنيت من الطي أو القصب، أو اخليام)1(.• 

وقد ذكر تقرير نشره فريق العمل لقطاع التشييد واإلسكان واخلدمات يف وزارة التخطيط، أن 
النقص املؤشر يف األبنية املدرسية قد بلغ )4269( بناية مدرسية يف العام 2004، إن هذا العدد يف 
تزايد مستمر وهو ناتج عن ازدياد عدد التالميذ اجلدد يف املناطق اليت وصلها التعليم، اليت كانت حمرومة 
سابقاً، فضاًل عن االندثار والتآكل يف األبنية املدرسية القائمة، اليت حتّول معظمها من بنايات حباجة إىل 
ترميم إىل بنايات واجبة اهلدم ليعاد بناؤها. وخيلصُّ التقرير إىل مجلة من النقاط اليت أشرها وهي كاآليت:

عدم صالحية معظم األبنية املدرسية لالستعماالت التعليمية. -
النقص احلاد يف األبنية املدرسية املشخص حبدود )5319( بناية مدرسية ومؤسسة تربوية،  -
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الذي أدى إىل حرمان مناطق من أبنية املدارس.
ما يزال يف العراق حبدود )640( مدرسة مشيدة مبادة الطي، والصرائف، يستوجب هدمها،  -

وإقامة أبنية جديدة بداًل منها.
من املشكالت اليت تواجه تنفيذ محالت وطنية لبناء املدارس هي مشكلة توفري قطع األراضي  -

الالزمة لبناء املدارس عليها يف مناطق احلاجة احلقيقية على وفق خطة مدروسة ومعدة مسبقاً، تأخذ 
باحلسبان معايري اختيار املواقع وأسبقيات احلاجة، وعلى وفق النوع والسعة باالستناد إىل تقرير تربوي، 
مع أطلس للخارطة املدرسية يوضح الواقع احلايل لشبكة املدارس القائمة يف عموم احملافظات، وعلى 
مستوى أصغر وحدة إدارية نامية، واحلاجة املستقبلية على مدى مخس سنوات قادمة، ومراعاة حتديث 
الرتبوي، وأطلس اخلارطة املدرسية سنوياً كعملية تقوميية ناجحة لتصبح احلاجة على أسس  التقرير 

ومعايري علمية.
زيادة أعداد التالميذ قياساً بأعداد املدارس الذي أدى إىل ارتفاع نسبة الدوام املزدوج الثنائي  -

والثالثي الذي مشل حنو )3800( بناية مدرسية يف العام )2007-2008(؛ مبا يؤثر سلباً يف األجواء 
املدرسية.

وقدم التقرير إحصاًء لواقع األبنية املدرسية املوجود، وحاالهتا وحبسب املراحل الدراسية؛ وهي 
كاآليت:

بلغ جمموع األبنية املدرسية ملرحلة رياض األطفال )561( بناية يف العام )2005-2004(،  -
نسبة الصاحل منها )40%(، ونسبة ما حيتاج منها إىل ترميم )52%(، أما نسبة غري الصاحلة فهو 

.)%8(
نسبة  - بناية،  املدرسية )8594(  األبنية  بلغ عدد  فقد  االبتدائي  التعليم  على مستوى  أما 

الصاحل منها )33%(، ونسبة ما هو حباجة إىل ترميم )52%(، ونسبة غري الصاحلة منها )%15(.
يف حي بلغ عدد األبنية املدرسية للمرحلة الثانوية )2383( بناية كانت نسبة الصاحل منها  -

)38%(، أما تلك اليت هي حباجة إىل ترميم فنسبتها )54%(، ونسبة غري الصاحلة منها )%8(.
وبلغ عدد األبنية املدرسية يف التعليم املهين )201( بناية، منها )26%( صاحلة، و)%68(  -

حباجة إىل ترميم، و)6%( غري صاحلة)2( .
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وعلى الرغم مما ذكر آنفاً إالَّ أن هناك جهوداً مبذولة يف جتاوز هذه املعوقات ببناء مدارس 
إذ مت  ترميم،  إىل  منها  حيتاج  ما  ترميم  أو  بنحٍو كبري،  منها  تضرر  ما  إعمار  إعادة  أو  جديدة، 
-حبسب ما ذكره مسؤلو يف األبنية املدرسية يف وزارة الرتبية- منذ العام 2004 وحىت منتصف 
العام 2009 إعمار )4766( مدرسة وإصالحها، وبناء )2372( مدرسة بالتعاون مع املنظمات 
الدولية واإلنسانية، لكن ما تزال هناك عقبات كثرية تقف يف طريق الوصول إىل حّل جذري هلذه 
املالية  التخصيصات  قلة  املعوقات هو  أبرز هذه  باتت مستعصية على احلل، ولعل  اليت  املشكلة 
اليت ختصص لقطاع الرتبية والتعليم؛ مما جيعلها عاجزة أمام سد الفجوة الكبرية بي املوجود واحلاجة 

الفعلية من األبنية املدرسية.
واملعوق الكبري اآلخر يتمثل يف احلصول على األراضي اليت تبىن عليها املدارس، والسيما 
يف املناطق اليت تعاين من نقٍص كبرٍي يف أعداد املدارس، إذ إن أغلب هذه األراضي تكون مملوكة 
جلهات غري حكومية )أفراد أو مؤسسات أهلية(، أو تكون مملوكة جلهات حكومية أخرى سواء 
احلكومات احمللية، أو الوزارات األخرى، وليس مثة تنسيق مع هذه اجلهات من أجل احلصول على 
هذه األرضي، ويف كثري من األحيان ال تتعاون هذه اجلهات مع وزارة الرتبية من أجل إقامة مشاريع 

بناء املدارس على األراضي العائدة هلا.
2. العامل االقتصادي ومشكلة اإلنفاق على التعليم:

هناك مشكالت أخرى تتمثل باإلنفاق على التعليم، فبعد أن كان االقتصاد العراقي يعد من 
بي أكثر االقتصادات النامية اليت شهدت تطوراً كبرياً، تراجع كثرياً يف حقبة الثمانينيات، بعد أن زُج 
البلد يف حرب طويلة مع إيران استنزفت اقتصاد العراق. فقد كان للحرب العراقية-اإليرانية أثر بالغ 
يف اجلانب االقتصادي -كما يرى االقتصاديون- من خالل ختفيض اإلنفاق االستثماري احلكومي، 
والتوسع باإلنفاق اجلاري الذي سجل نسباً متزايدة إىل الناتج احمللي اإلمجايل. وارتفع معدل التضخم 
من 100% العام 1980 إىل 378% العام 1990 ومبسار تصاعدي، مما يفسر على أنه فائض 
يف الطلب، إال أنه من زاوية أخرى يعرّب عن حدوث زيادة يف عرض النقد من )2650.8( مليون 
دينار العام 1980 إىل 11868.2 مليون دينار العام 1989)3(، ويشري إىل ذلك تطور معدل 
التضخم خالل حقبة احلرب، إذ إن التضخم -كما يشري أغلب االقتصاديي- هو الضريبة األكثر 
قساوة على األفراد ذوي الدخل املنخفض؛ كون التضخم هو أحد العوامل الرئيسة اليت ميكن أن 
تسهم يف تعميق التفاوت ومعدالت الفقر من خالل القنوات اليت يسلكها هذا املتغرّي يف التأثري يف 
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معدالت الفقر)4(. 
إن استمرار توسع اإلنفاق احلكومي إبّان احلرب العراقية-اإليرانية، والسيما يف حجم النفقات 
العسكرية أثّر يف املوازنة العامة للدولة، إذ إن نسبة العجز إىل الناتج احمللي اإلمجايل بلغت ذروهتا 
العام 1982 فقد سجلت 57%، وإن اإليرادات العامة مل تغط سوى 60% من النفقات العامة 
بضمنها إيرادات النفط)5(. لقد استمر اإلنفاق احلكومي بالنمو لإليفاء بالتزامات متويل احلرب من 
جهة ولتلبية متطلبات أمناط االستهالك اجملتمعي من جهة أخرى؛ فقد ازدادت نسبة اإلنفاق على 

الغذاء من 46.3% العام 1980 إىل 50.2% العام 1988)6(.
لقد حصل تراجع كبري يف أداء االقتصاد الكلي وضمن القطاعات االقتصادية، إذ اخنفض 
الدخل القومي باألسعار الثابتة للعام 1993 من 443906.482 مليون دينار يف العام 1990 
إىل 161939.474 مليون دينار العام 1991، وإن نصيب الفرد منه تراجع بدوره من 24813 
ديناراً العام 1990 إىل 8792 ديناراً عام 1991)7(؛ فبعد أن كان العراق يف قمة السلم بي البلدان 
النامية من حيث نسبة دخل الفرد إىل الناتج القومي اإلمجايل، أصبح دخل الفرد احلقيقي الشهري 
يف العام 1993 أقل من دخل العامل الزراعي غري املاهر يف اهلند اليت تعد من أفقر بلدان العامل)8(. 
وقد تراجعت كل مؤشرات التنمية البشرية يف مرحلة احلصار االقتصادي، واستشرى الفقر 
الذي شّكل سابقاً 24% من إمجايل السكان ليصل إىل 70% من إمجايل السكان العام 1994، 
ورافقه تراجع ملحوظ يف العمل االجتماعي، إذ أُلغيت بعض املؤسسات اإلصالحية واالجتماعية 
وتقلصت األسر املشمولة بالرعاية إىل 3% من إمجايل األسر الفقرية العام 1994)9(؛ مما حدا بتقرير 
التنمية البشرية للعام 2000 بأن يصنف العراق الدولة رقم 126 من جمموع 174 دولة يف العامل 

على وفق ترتيب دليل التنمية البشرية يف هناية عقد التسعينيات)10(. 
مؤشرات  لقياس  الوطنية  اجلهود  إطار  يف  ُأجِنزت  وطنية  دراسات  جمموعة  نتائج  وأظهرت 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  وبالتعاون  االقتصادي،  احلصار  مدة  العراق خالل  يف  البشرية  التنمية 
اإلمنائي )UNDP(، الذي يوضح تدين مؤشرات التنمية البشرية يف العراق مبوجب دليل التنمية 
البشرية )HDI(، ومنها مؤشر التعليم للعام 2000 الذي بلغ )0.781(؛ مما يعكس بصورة جلية 
انتشار  البشري يف هذه احلقبة، ويبدو واضحاً من خالل  املال  مدى ضعف االستثمار يف رأس 

األمية، ومعدل معرفة القراءة والكتابة للبالغي. 
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من خالل ما تقدم، ميكننا التعرف على مدى القصور الذي حصل يف جانب التعليم وعالقته 
بظاهرة الفقر، من خالل مؤشر معدل التسرب من الدراسة، إذ إن معظم املتسربي من الدراسة هم 
من األسر اليت تعد أفقر فئتي يف اجملتمع، حبيث تكون العالقة عكسية بي مستوى الدخل ومستوى 
التسرب. وخالل مدة احلصار تدنت نسبة التسجيل يف مجيع مراحل التعليم ملختلف األعم��ار )6-
23 سنة( إىل 53%، وتشري أرقام اليونسكو إىل أن معدالت التسرب من املدارس االبتدائية ازدادت 

من 95692 حالة العام 1990 إىل 131658 حالة يف العام 1999)11(. 
فقد  املعلمي،  أيضاً  مشل  بل  التالميذ،  تسرب  على  األمر  يقتصر  مل  آخر  جانب  ومن 
أدى تدهور دخل الفرد -والسيما املوظفي واملعلمي منهم- إىل ترك كثري من املعلمي وظائفهم 
واالنتقال إىل العمل خارج مؤسسات التعليم للتمكن من سد حاجاهتم األساسية اليت عجز ما 
يتقاضونه من أجور عن سدها، وكذلك عزوف كثري من خرجيي الكليات الرتبوية عن التعيي بسب 
أعداد  أدى إىل حصول نقص كبري يف  العيش؛ مما  أيسر سبل  توفر هلم  اليت ال  املرتبات  ضعف 
احلاصل يف صفوف  النقص  الرتبية  وزارة  قدرت  الدراسي 1993-1992  العام  ففي  املعلمي، 
املدرسي ب� 12652 معلماً ومعلمة)12(، وهذا سبب آخر يضاف إىل السبب السابق )نقص األبنية 

واملستلزمات املدرسية( اللذين أسهما يف تردي املستوى التعليمي. 
 3. غياب األمن وأثره يف التعليم:

بعد سقوط النظام املباد يف العام 2003، وما تاله من دخول للقوات األمريكية، وظهور 
اجملموعات املسلحة اليت أعلنت مقاومتها للوجود األمريكي، وانتشار السالح بيد كثري من اجلهات 
األطراف  بي  املعارك  والذرائع، وحدوث  الوسائل  العنف، وبشىت  ممارسة  إال  بينها  اليت ال جيمع 
كافة اليت جعلت من املدن ساحة هلا، واملدنيي سواتر حيتمون هبا، وما أعقب ذلك من تفجريات 
إرهابية ال تفرق بي أحد، وطال كثري منها املؤسسات الرتبوية، واملدارس منها بوجه خاص، وكل 
هذا التدهور الكبري يف احلالة األمنية الذي عاشته البالد، أنتج مشكالت كبرية للعملية الرتبوية، فقد 
باتت العوائل تؤثر بقاء أبنائها بعيدين عن الدراسة خوفاً من تعرضهم للقتل برصاصة طائشة، أو من 
عبوات ناسفة، أو سيارات مفخخة، وهذا اخلوف انتقل إىل التالميذ -وهو أمر طبيعي- فانعكس 
الدراسية،  املواد  على  تركيزهم  قلة  يف  تسبب  وكذلك  الدراسة،  انتظامهم يف صفوف  على  سلباً 
وضعف انتباههم. وليس هذا وحسب، إذ تسبب ضعف قبضة الدولة على الوضع األمين يف سيطرة 
اجملموعات املسلحة على املناطق السكنية، ومزقوا نسيجها االجتماعي حبجة محايتها طائفياً، وهتديد 
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من ال ينتمي إليها، فكانت عمليات التهجري الطائفي الذي طال شرائح واسعة من الشعب العراقي، 
إذ أدت إىل ترك كثري من التالميذ مقاعد الدراسة بسبب انتقال ذويهم جمربين إىل مناطق أخرى 

خوفاً من هتديدات اجملموعات املسلحة. 
وتشري الباحثة هناء السبعاوي إىل أثر األوضاع األمنية يف تردي واقع التعليم يف السنوات 
إذ وجدت  التالميذ،  نفسية على  آثار  تركت من  املباد، وما  النظام  أعقبت سقوط  اليت  اخلمس 
التالميذ  النفسية اليت يتعرض هلا  الباحثة ومن خالل استبانة أعدهتا هلذا الغرض أن الضغوطات 
بسبب الوضع األمين حصلت على املرتبة األوىل وبنسبة عالية، إذ ترى الباحثة أن األطفال بطبيعتهم 
قليلو اخلربة والدراية، إال أهنم باملقابل األكثر تأثراً بالظروف واألحداث احمليطة هبم، فالتلميذ حالياً 
بنحٍو  أثر  الذي  البالد  يف  االمين  الوضع  تردي  بسبب  وهذا  عدة،  نفسية  من ضغوطات  يعاين 
واضح يف الطفولة، وذلك من خالل حدوث اضطرابات نفسية وسلوكية متثلت باخلوف والقلق 
واملصادمات  املختلفة،  بأنواعها  األسلحة  وأصوات  اليومية،  االنفجارات  دوي  ساع  خالل  من 
وأصوات الطائرات اليت حتدث أصواتاً مزعجة لدى اجلميع والسيما األطفال، فضاًل عن أن هناك 
من األطفال من فقد أحبائه، إما بعملية قصف وإما قتل وإما اعتقال، وإما يشاهدونه يف كثري 
من األحيان من مشاهد اإلذالل واملعاناة من قوات االحتالل األمريكي يف أثناء املدامهات الليلية، 
فأصبح التلميذ على وفق تلك األوضاع منشغاًل بالتأثريات واألشياء املرتبطة خبوفه وقلقه أكثر من 
تركيزه واهتمامه باألشياء املرتبطة بالتعلم؛ وهذا بالتأكيد له تداعياته اخلطرية على التلميذ يف عدم 

الرغبة واالستعداد للتعلم، ومن مث حصول اخنفاض يف مستواه الدراسي.
أما بشأن وجود سكن التلميذ يف مناطق ساخنة والضغوطات النفسية اليت يتعرض هلا املعلم 
ووجود بعض املدارس يف مناطق ساخنة فقد احتلت الفقرتان األوىل والثانية على املرتبة الرابعة، يف 
حي حصلت فقرة وجود املدارس يف مناطق ساخنة على املرتبة اخلامسة، إذ إن الظروف واألوضاع 
األمنية املرتدية اليت يعاين منها التالميذ، يرتتب عليها انعكاسات سلبية على مستوى أدائهم، فمن 
تلك اآلثار اليت يتعرض هلا التلميذ؛ وجوده يف منطقة ذات أحداث ساخنة جتري فيها املقابالت 
والصدامات مبختلف أنواع األسلحة، مما يرتتب على تلك األوضاع السيئة توقف املدارس بسبب 
احلصار الذي قد يفرض على املنطقة بسبب املواجهات العسكرية أو ما يعقبها؛ لذلك أصبحت 
مسألة الذهاب إىل املدرسة -واحلال هذه- من املسائل اخلطرية، حىت أننا جند أن أغلب العوائل 
تبقى حبيسة اخلوف والقلق حىت عودة أبنائها من املدرسة، والسيما أن هناك بعض املدارس قريبة 



301

من ثكنات عسكرية، وفضاًل عن ذلك فقد أخذت بعض األسر ترافق أبناَءها خوفاً من عمليات 
اخلطف واالبتزاز؛ وعليه ميكن القول إن وجود التلميذ يف مثل تلك األوضاع املأساوية ميكن أن 
يعيش حالة من الرعب والقلق واهللع والضغط النفسي املتزايد جرّاء ما ميرُّ به من أحداث مأساوية 

ينعكس أثرها السليب بالضرورة يف مستوى أدائه الدراسي.
واحلال هذه تنطبق على املالكات التعليمية، فالضغوطات النفسية املتزايدة اليت تتعرض هلا 
يوماً بعد آخر بسبب قساوة الظروف احلالية وصعوبتها، ممثلة مبا يشاهدونه من عمليات الدمار 
املعلم،  على  سلباً  انعكست  املستمرة،  والتفجريات  واملدامهات  اجملاين،  القتل  ومظاهر  واخلراب، 
وأثرت يف طريقة تعامله مع التالميذ، وأدائه لواجباته)13(؛ فهذا األمر شّكل عائقاً كبرياً، وحتدياً بالغاً 
واجه العملية الرتبوية، وزاد من تفاقم املشكالت اليت كان يؤمل جتاوزها، وعلى الرغم من أن الوضع 
األمين الذي مرت به البالد قد حتّسن كثرياً، إال أن آثاره ما زالت شاخصة، كلما طّل اإلرهاب 

برأسه بتفجري هنا أو هناك.
ب - املعوقات الداخلية اليت تواجه العملية الرتبوية

من املمكن حصر املعوقات الداخلية بثالثة أركان تقوم عليها العملية الرتيوية وهي: )الطالب، 
واملعلم، واملنهج(، وهذه األركان متالزمة وال ميكن فصل أحدها عن اآلخر، ومتكاملة إذ ال ميكن أن 
يغيب أي واحد منها؛ ألن ذلك يعين غياب العملية الرتبوية برمتها، ومن مث فإن أي قصور يصيب 
أيّاً منها يتسبب بأضرار جسيمة يف العملية الرتبوية. وسنحاول فيما يأيت أن نتعرف على املعوقات 

اليت ميكن أن يسببها كل ركن من هذه األركان:
التالميذ ومعوقات العملية الرتبوية. 1

تتمثل املعوقات اليت يتسبب هبا التالميذ جبانبي رئيسي مها:
أواًل: عدم هتيئة التالميذ للدخول إىل أجواء الدراسة، فأغلب التالميذ املسجلي يف املدارس 
مل يعتادوا على أجواء املدرسة، إذ مل يدخل كثري منهم يف رياض األطفال ومل ينفصلوا عن األجواء 

األسرية.
وقتاً  التالميذ  بعض  عند  تستغرق  وقد  الدراسي،  العام  بداية  مع  املشكالت  هذه  وتظهر 
طوياًل، ويقصر أحياناً حبسب ما يبذله القائمون على العملية الرتبوية من جهد يف جتاوز مثل هذه 
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املشكالت؛ اليت ميكن أن جنملها يف النقاط اآلتية: 
خوف التالميذ من أجواء الصف، وقلقهم، وعدم ارتياحهم.. 1
ميل كثري منهم إىل العزلة عن اآلخرين بسبب عدم استطاعتهم التأقلم مع األجواء اجلديدة.. 2
عدوانية بعض التالميذ اليت ميكن أن توصف بأهنا ردُّ فعل، أو نوع من اجملاهبة هلذه األجواء . 3

اجلديدة؛ مما ميكن أن تعرضهم إىل العقوبة اليت تعود بأثر سليب على إمكانية انتظام التالميذ 
يف الدراسة، أو يف انكفائهم على أنفسهم، ومن مث ختلق جداراً حاجزاً بينهم وبي تقبل التعلم.

يف  متخلفاً  قد جتعله  اليت  املعوقات  من  الطالب كثرياً  لدى  األمور مبجملها ستنتج  وهذه 
دراسته، فضاًل عن بعض املعوقات الذاتية اليت تعود إىل شخصية التلميذ نفسه، ومن هذه املعوقات:

تدين مستوى ذكاء بعض التالميذ؛ مما يسبب حالة من عدم االستمرار يف الدراسة إلحساسهم . 1
بعدم جدوى بقائهم على مقاعدها.

ضعف القدرة على الرتكيز يف أثناء الدرس، وصعوبة فهم املادة الدراسية.. 2
الرتدد واخلوف من املعلم مما يشتت انتباه التلميذ يف أثناء شرح املادة الدراسية.. 3
العجز عن التذكر وعدم القدرة على الربط بي األشياء.. 4
صعوبة التعامل مع املادة الدراسية، والسيما يف التعامل مع األرقام والعمليات احلسابية.  . 5

ثانياً: إن اجلانب اآلخر من املعوقات املتعلقة بالدراسة هي مشكلة تسرب التالميذ فهذه 
املشكلة اليت تكاد تكون مزمنة بسبب جمموعة من األسباب املتضافرة اليت جعلت من هذه املشكلة 
عصية على احلّل، وهي مشكلة ال تقتصر على العراق فقط، بل هي عاملية، لكنها تتفاوت من 
حيث حجمها بي بلد وآخر، وفيما يأيت حناول أن حنصر األسباب اليت أوجدت هذه الظاهرة 

جبملة نقاط، هي:
اجلانب االقتصادي: إذ يعمد كثري من ذوي التالميذ إىل حث أبنائهم على ترك الدراسة والتوجه أ. 

إىل سوق العمل، من أجل مساعدهتم يف توفري لقمة العيش، من دون النظر إىل ما ميكن أن 
يسببه ترك الدراسة من أثر سليب يف مستقبل أبنائهم، وما ميكن أن يوفره استمرارهم يف إكمال 
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تعليمهم من إجياد فرص أفضل لعيشهم.
أثر هذا اجلانب كثرياً ب.  الدراسة(، فقد  اجلانب األمين: الذي حتدثنا عنه )يف اجلزء األول من 

العمليات  أو  الدراسة جمربين حتت ضغوط احلروب واخلوف  التالميذ من  يف مشكلة تسرب 
اإلرهابية، فضاًل عن عمليات التهجري الطائفي وما تركته من تشرد التالميذ بعيداً عن مقاعد 

دراستهم.
اجلانب االجتماعي: يعود هذا اجلانب إىل التقاليد العشائرية اليت تسيطر على عقلية كثري من ج. 

ذوي التالميذ، ولعلَّ الشرحية األكرب املتضررة من هذا اجلانب هي الفتيات، فاخلوف عليهن 
من االختالط، أو من التعرُّض إىل التحرش، أو االختطاف يدفع كثرياً من العوائل إىل إجبار 
فتياهتم على ترك الدراسة، وكذلك العقلية اليت تنظر إىل الفتاة على أن مهمتها هي أن تكون 
أّماً، ومن املعيب أن خترج إىل العمل، فيجدون استمرارها يف الدراسة عبثاً ما دامت أهنا ستتزوج 

وترتك مقاعد الدراسة.
وتشري إحصائيات املنظمات العاملية إىل أن نسب ترك الفتيات للدوام يف املدارس يف العراق؛ 

هي: 
االبتدائية %20. -
املتوسطة %35.  -
اإلعدادية %20.  -

وعزت هذه املنظمات أسباب هذا الرتك إىل: 
العامل االجتماعي: التقاليد األسرة.  -
العامل االقتصادي: النقص املايل احلاصل يف العوامل امليدانية.  -
الرقعة اجلغرافية.  -
العامل األمين.  -
عوامل أخرى.  -
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بالدراسة، بسبب ظروف د.  التالميذ يف االستمرار  به عدم رغبة بعض  الذايت: ونقصد  اجلانب 
ال  العلمية، كوهنم  للمادة  تقبلهم  مستوى  بسبب ضعف  أو  املدرسة،  يف  هلا  تعرضوا  نفسية 
يستوعبون املادة الدراسية لقلة ذكائهم، أو بسبب ضعف تركيزهم يف الصف؛ مما جيعلهم عرضة 
لإلحراج أمام زمالئهم، ومن مث يدفعهم هذا األمر إىل التغيُّب عن املدرسة شيئاً فشيئاً حىت يرتكوا 
الدراسة بصورة هنائية. وكذلك ميكن لتكرار الرسوب يف املرحلة الواحدة أن يدفع التلميذ إىل 
ترك الدراسة، باختياره أو جمرباً بسبب القواني اليت حتدد سنوات الرسوب يف املرحلة الدراسية، 
فهذه معظم املعوقات اليت تواجه العملية الرتبوية اليت تعود إىل التالميذ أنفسهم، الذين يعدون 

ركناً مهماً من أركان العملية الرتبوية، اليت نرجو صالحها كون ذلك صالحاً للعلمية بأسرها.
2- املعلم وأثره يف سري العملية الرتبوية:

إن الركن املهم اآلخر يف العملية الرتبوية هو املعلم، وأثره كبري ومهم فيها، فهو املنفذ الرئيس   
للمنهج الدراسي، واملوجه واملرشد والقائد للطلبة يف عمليات التعليم والتعلم، والقائم على متابعة 
حتصيل الطلبة وحماولة حتسينه وتطويره. واملعلم أيضاً هو العنصر األكثر تأثرياً بي عناصر العملية 

التعليمية يف شخصيات طلبته؛ نظراً لقربه املباشر منهم، وقضائه الوقت األطول معهم. 
الفقري  العمود  وأنه  التعليمية،  العملية  الزاوية يف  املعلَم حجَر  الدراسات  من  وعّدت كثري 
للتعليم)14(؛ وكل ذلك أدعى لالهتمام بإعداد املعلم اإلعداد املهين الالزم، وتطوير برامج املؤسسات 
اليت تقوم بإعداده لتواكب املهام والوظائف اجلديدة، ولضمان قيام املعلم بأدواره املناطة به، وهذا 
يدعونا إىل أن حندد املعوقات اليت قد يكون املعلم سبباً هبا، وقد أمجلنا هذه املعوقات مبجموعة من 

النقاط، وهي:
ضعف كفاية كثري من املعلمي، والسيما املتخرجي اجلدد منهم، وقلة انتظامهم بدورات تطويرية أ. 

لرفع كفاءاهتم، وعدم خضوعهم للربامج التدريبية الرتبوية اليت تسهم يف رفع كفاءهتم.
 قلة االستعانة بالوسائل الرتبوية احلديثة، وعدم قدرة كثري من املعلمي على توظيف تقنيات ب. 

الرتبية احلديثة يف التدريس؛ مما ينعكس سلباً على سري العملية الرتبوية، وضعف مستوى التالميذ.
لديهم، ما ج.  التالميذ، وضعف مهارات االتصال  التقرب إىل  املعلمي على  عدم مقدرة بعض 

يبعدهم عنهم وعن مشكالهتم، فيضعون حاجزاً بينهم وبي تالميذهم، ومن مث يفقدهم املقبولية 
لدى هؤالء التالميذ.
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عدم رضا كثري من املعلمي -والسيما معلمي املراحل اأُلَول- عن عملهم الرتبوي، إذ يتجنب د. 
كثري منهم التدريس يف هذه املراحل؛ ملا يتطلب تدريس هذه الفئة العمرية من التالميذ من 
جمهود مضاعف، وهو ما قد يسبب هتاوناً يف أدائهم التدريسي، وهذا ينعكس على العملية 

الرتبوية بأمجعها كون هذه املراحل األساس التكويين الذي تبىن عليه مراحل الدراسة كلها.
ضعف تعاون اإلدارات املدرسية واإلشراف الرتبوي مع املعلمي، وقلة متابعة أدائهم، وتوجيههم، 	. 

أدائهم ورفع  لتحسي  تطويرية  بدورات  منهم  يكون ضعيفاً  وتقومي عملهم، ومن مث زج من 
مستوياهتم العلمية. 

3- املنهج ومعوقات العملية الرتبوية: 
يُعدُّ املنهج الركن املهم اآلخر يف العملية الرتبوية فهو من أهم موضوعات الرتبية وأساسها،   
وهو الوسيلة املستعملة يف حتقيق األهداف الرتبوية اليت نسعى إىل حتقيقها، وهو الطريق إلعداد 
األجيال القادمة للمستقبل. فاملناهج الدراسية هي أداة بناء اإلنسان القادر على أداء دور فاعل 
االهتمام  واإلمكانات-  التقدم  جوانب  -بتوافر  املتقدمة  للدول  أتيح  وقد  مستقباًل.  أو  حاضراً 
مبناهجها وتغيريها وتطويرها، حىت ملست اآلثار اليت يرى بعضهم جانباً كبرياً منها؛ ويعود السبب 
يف تقدمها إىل اهتمامها باملناهج الدراسية، وحرصها على أن تكون متقدمة ومتطورة، لكي تقود 

التغيري والتقدم يف اجملتمع)15(. 
إن فاعلية املناهج الدراسية يف إعداد الطلبة، ال تقتصر أمهيتها على إعدادهم ملهنة معينة،   
لألفراد  الفكرية  البنية  يف  الدراسية  املناهج  حتدثها  اليت  ات  التغريُّ ليشمل  ذلك  األمر  يتعدى  بل 
ات تتواءم، وتؤدي يف هناية األمر إىل تكوين اإلنسان املنتج بأوسع معانيه،  )املتعلمي(، وهذه التغريُّ
فتنمو مجيع مكوناته الشخصية اخللقية، واالجتماعية، والدينية وغريها، اليت جتعله قادراً على إقامة 
مهارات  من  اكتسب  مهما  العطاء  عن  عاجزاً  يكون  غريها  من  اليت  والتطور،  اإلنتاج  عالقات 

فنية)16(.
إىل  السلوك  يتحول  غريه  فمن  إنساين،  أو سلوك  عمل  تنكر ألي  ال  أمهية  له  فاملنهج   
خطوات وردود فعل عشوائية، أما الرتبية فإهنا سوف حترم من هويتها العلمية حقاًل، ومن وظيفتها 
االجتماعية مسؤولية، ومن دورها يف تربية الناشئة ورعاية واستمرار اجملتمع وتقدمه، أي إن الرتبية بال 
منهج سوف تتعارض أهدافها وختتلط معارفها وأنشطتها، مبعىن ال تكون هناك تربية بال منهج)17(. 
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واملنهج وسيلة وليست غاية يف حّد ذاته أي إّن اهلدف األساس وراء حضور التالميذ إىل   
مقاعد الدراسة هو أن يتعلموا ويعدلوا من سلوكهم، وذلك من خالل تفاعلهم مع اخلربات اليت 
حيتويها املنهج، وما يتعلمه التالميذ ليسهم يف منوهم؛ وبذلك تعد املناهج الدراسية األداة الرئيسة أو 
الفاعلة يف حتقيق أهداف الرتبية واجملتمع يف أي جمتمع؛ متقدماً كان أو نامياً، وتعكس أمناط التفكري 

السائد فيها، فهي ختتلف باختالف الفلسفة اليت يعتنقها كل جمتمع)18(. 
أسسه  له  متميزاً  نظاماً  الرتبوي، كوهنا  احلقل  يف  مهماً  مكاناً  حتتل  الدراسية  املناهج  إن 
وتنظيماته، ومن خالله يستطيع املتعلم أن يطل إىل حقل الرتبية الواسع. ولكي يقوم املنهج بدوره 
مرناً  اجملتمع، وأن يكون  اليت يشهدها  ات  التغريُّ يتماشى مع  أن  للحياة وجب  الناشئة  إعداد  يف 
قاباًل للتطوير والتعديل على وفق اخلطط الرتبوية اليت تنسجم مع خطط الدولة يف التنمية، إذ إن 
التفاعالت اليت يشهدها اجملتمع تفرض على الرتبية تغيري دورها يف املدرسة احلديثة، وهذا التغيري 

يقابله تغيري يف املناهج الدراسية أيضًا)19(. 
واملالحظ أن مناهجنا ما زالت قاصرة أمام مستجدات العلم احلديث، فهناك مشكالت   

كبرية تواجه مناهجنا الدراسية ترجع ألسباب كثرية لعل من أمهها ما يأيت:
إن التخطيط للمناهج يسري يف اجتاه واحد من القمة إىل القاعدة، أي إن أصحاب الشأن أ. 

الرتبوي املباشرين املدرسي، واملعلمي، ومديري املدارس، واملشرفي الرتبويي، بل حىت الطلبة 
واآلباء، ال أثر هلم وال رأي يف وضع املنهج، إذ ال يشرك املستفيدون من املناهج، والقائمون 
على العمل هبا يف إبداء تقومياهتم هلا، على الرغم من أمهية هذا النوع من املشاركة يف جتويد 

املناهج وتطويرها.
عدم وضوح األهداف اليت تقوم عليها املناهج، أي إن اجلانب العلمي من املناهج ال يعطى ب. 

األمهية اليت يستحقها، ويركز على التلقي واحلفظ من أجل االمتحان وبلوغ درجة النجاح، 
وكأن اهلدف من وضع املنهج هو النجاح يف االمتحان وحسب.

يعمد القائمون على وضع املناهج الدراسية إىل االعتماد على بعض األساء املعروفة يف جماالت ج. 
ختصصها من خارج املنظومة الرتبوية -أعين أساتذة التعليم العايل- فيقوم هؤالء بوضع مناهج 
تناسب املرحلة اجلامعية اليت يتعاملون معها، وكثري من هؤالء ليست لديه اخلربة يف التعامل مع 
تالميذ مراحل الدراسة االبتدائية أو الثانوية، الذين جيدون صعوبة يف تقبل هذه املناهج ألهنا 
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ال تناسب مرحلتهم الدراسية والعمرية.
التخطيط د.  النظري، والعملي والسيما يف  الرتبية هناك فصل بي اجلانبي  يف كثري من مناهج 

لألنشطة اليت يتضمنها املنهج، وعدم إفادة املنهج من التقنيات الرتبوية احلديثة.
مل يراِع كثري من املناهج القدرات العقلية للتالميذ والسيما يف املرحلة االبتدائية، إذ جند بعضها 	. 

يفوق مقدرة التالميذ يف هذه املرحلة على استيعابه.
ضعف متابعة تطبيق املنهج بالنحو املطلوب، إذ ال يقوم القائمون على املناهج عادًة بالتعرف و. 

من كثب على سري املنهج يف املدارس، واملعوقات اليت تعرتض تدريسه، ومعرفة املشكالت اليت 
تواجه املعلمي والتالميذ مع املنهج، ومن مث عمل الدراسات الالزمة للبحث يف مشكالت 

تطبيقه لتجاوزها بنحٍو مباشر.
املنهج، والسيما املستحدث ز.  قلة االهتمام بزج املعلمي يف دورات تدريبية على سبل تطبيق 

منه، وضعف التواصل بي واضعي املنهج ومنفذيه )املعلمي(؛ ألن التواصل من خالل الدورات 
اجلدية يف التعريف باملنهج وسبل تطبيقه، تفيد يف تطبيق املنهج بالصورة الصحيحة.

هذه املشكالت وغريها تؤثر كثرياً يف العملية الرتبوية وتعيق الوصول هبا إىل الغايات املنشودة، 
ومن مث ترتتب عليها آثار تنعكس سلباً ليس على العملية الرتبوية فحسب، بل تؤثر يف تنمية اجملتمع 
مبا  اآلثار  املستقبلية، وميكن حصر هذه  املتعلمي وميوهلم  تلبية حاجات  من خالل قصوره عن 

يأيت: 
بداًل من أن تؤدي املناهج دورها يف إصالح األفراد وتوجيه سلوكهم إىل املثل العليا، جندها كثرياً أ. 

ما تعمل على تنمية بعض السلوكيات السلبية مثل الغش والكذب والتحايل وغريها.
 بداًل من أن تعمل املناهج على ترغيب الفرد بالعلم ورفع قيمته يف نفسه، نكاد ال جند إال نادراً ب. 

من حيب املدرسة واالستزادة من املعرفة النافعة.
إمهال اجلوانب النفسية املهمة مثل تعزيز الثقة بالنفس واجلرأة والرضا والطمأنينة وغريها؛ األمر ج. 

الذي أّدى إىل إنتاج أفراد ينقصهم الكثري يف هذا اجلانب.
القراءة واخلطابة، واإلقناع، د.  اللغوية واحلركية، مثل مهارات  الضرورية  املهارات  إمهال كثري من 
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والدفاع عن النفس، واجلري وغريها.
االجتماعي، 	.  والتفاعل  التعاون،  تنمية  مثل  مهمة،  اجتماعية  جوانب  أيضاً  املناهج  أمهلت   

والتأقلم، والتدريب على حل املشكالت املرتبطة مبجتمع املتعلمي.   
 على الرغم من اهتمام املناهج باجلانب املعريف إال أهنا أمهلت كثرياً من القدرات العقلية ومهارات و. 

التفكري، مركزة بذلك على قدرة احلفظ اليت هي أدىن مستويات اجملال العقلي، وطريقة التدريس 
الرئيسة اليت أصبحت تستعمل نتيجة هلذا اخللل تقوم على التلقي وهو ما سّاه )باولو فريري( 
“التعليم البنكي”، الذي ينحصر عمل الطلبة فيه يف احلفظ، والتذكر، وإعادة ما يسمعونه من 
دون أن يتعمقوا يف مضمونه، واستقبال املعلومات وختزينها من دون وعي، فيتحولون بذلك 
إىل أواٍن فارغة يصبُّ فيها املعلم كلماته، ويصبح التعليم نوعاً من اإليداع، إذ تكون عقول 
الطلبة هي البنوك اليت يقوم املعلمون باإليداع فيها؛ ولذلك أصبح كثري من الطلبة جينحون إىل 
االعتماد على الذاكرة يف دراستهم، ومييلون إىل تقبل ما يتلقونه أو يقرأونه من الكتب دون نقد 
أو حتليل أو متحيص، وحتول التعليم عموماً إىل جمرد استذكار وحفظ وتكرار احلقائق احملفوظة 

بداًل من كونه أداة لتنمية الذكاء والتفكري العلمي.
التفتيش ز.  يأخذ شكل  تقليدياً  أصبح  الذي  الرتبوي  اإلشراف  مفهوم  املناهج  مبفهوم  يرتبط   

املشرفي  توتر مستمر مع  املعلمي يف حالة  الذي جيعل  واملساءلة واحملاسبة واملفاجأة؛ األمر 
الذين فبداًل من أن يكونوا مصدر مساعدة وعوناً للمعلمي، أصبحوا مصدر قلق وخوف هلم؛ 
لعدم إدراك كثري منهم ملسؤولياهتم، وطبيعة رسالتهم، ولألسس واألساليب احلديثة اليت ينبغي 

أن متارس مهنتهم يف ضوئها.
للتالميذ وألسرهم، ح.  ترتب على اخللل يف املناهج أن أصبحت االمتحانات مصدر قلق كبرياً 

لدرجة أن أصبح اهلدف األسى للرتبية هو النجاح يف االمتحان.
عدم وجود ارتباط بي املناهج ومن مث الرتبية والتنمية الشاملة للمجتمع ككل؛ مما يعين عدم ط. 

تلبية الرتبية الحتياجات سوق العمل ومن مث إحداث نوع من البطالة)20(.
ج - احللول املقرتحة ملعوقات العملية الرتبوية

لعّل من اليسري على من يتعرف على سبب وجود املعوقات اليت تواجه العملية الرتبوية، ويضع 
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اإلصبع على مواطن اخللل فيها، إجياد احللول الناجعة لكل هذه املعوقات، إذ إن اجلزء األكرب من 
احلل هو معرفة أسباب اخللل، وقد أشرنا إىل أن احلل يسري يف ظالل املشكلة، وإذا ما نظرنا بعي 

فاحصة، وحددنا مواطن اخللل متكّنا من إصالحه، وجتاوزناه مع توافر اجلدية واإلخالص.
حلول املعوقات اخلارجية اليت تواجه العملية الرتبوية:. 1

تأسيس جهة حكومية مشرتكة بي وزارة الرتبية، ووزارة اإلعمار واإلسكان، واحلكومات احمللية أ. 
األبنية  مشاريع  إقامة  مهمتها  العالقة،  ذات  الوزارات  مع  وبالتنسيق  واحملافظات،  بغداد  يف 
املدرسية ودراسة واقع احلاجة اآلنية لألبنية املدرسية، ووضع اخلطط اخلاصة ببناء وترميم املدارس 
على وفق االحتياجات واألسبقيات الرتبوية، ومتابعة االحتياجات املستقبلية حبسب التوسع 

السكاين احملتمل، من أجل السيطرة على هذه املشكلة متاماً.
املدرسية ب.  األبنية  ترميم  نفقات  تغطي  مالية كافية  مبالغ  فيه  توضع  خاص  صندوق  إنشاء   

املتضررة، وإعادة بناء ما حيتاج منها إىل إعادة بناء، وكذلك إنشاء أبنية جديدة تغطي احلاجة 
الفعلية للمدارس يف العراق.

التوصل إىل اتفاقات مع اجلهات احلكومية خبصوص األراضي اليت تنتخب من أجل إقامة أبنية ج. 
مدرسية عليها.

حثُّ املواطني من مالك األراضي اليت تصلح لبناء املدارس عليها من التربع بقطع األراضي، د. 
وإشاعة مفهوم التعاون بي املؤسسة الرتبوية واألهايل.

 اإلفادة من جتارب األمم اليت عانت من هذه املعوقات، وجلب اخلربات الدولية يف جمال بناء 	. 
املدارس بكلٍف واطئة؛ لغرض بناء أكرب عدد من املدارس بأموال أقل، ومبدة زمنية قصرية من 

أجل الوصول إىل حلول سريعة لتجاوز هذه املشكلة.
 رفع نسبة التخصيص املايل لقطاع الرتبية من املوازنة االستثمارية العامة.و. 
 تشريع قانون تقوم مبوجبه الدولة بتخصيص مبالغ شهرية تصرف للتالميذ يف مجيع مراحل ز. 

الدراسة، ما يؤمن نفقات دراستهم، ورفع أعباء الدراسة وتكاليفها عن كاهل ذويهم.
رفع مرتبات املعلمي، وزيادة احلوافز اليت تسهم يف بقائهم يف سلك التعليم، مبا يوفر ما يسد ح. 
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حاجاهتم وتغطية نفقاهتم املعيشية، وإلزامهم بعدم االلتحاق بعمل آخر يتسبب يف استهالك 
جهد املعلم خارج العملية الرتبوية.

زيادة اإلنفاق احلكومي على التعليم، ورفع مستوى أداء اخلدمات املقدمة للمدارس، وإعادة ط. 
العمل بنظام التغذية املدرسية، مبا يضمن بناء القدرات اجلسمانية للتالميذ، والسيما يف مرحلة 
الدراسة االبتدائية، فضاًل عن هتيئة أجواء الدراسة من خالل توافر األثاث اجليد يف الصفوف 

من مقاعد جيدة ووسائل الكتابة احلديثة.
محاية املالكات التعليمية من التهديدات اليت يتعرضون هلا يف أثناء أدائهم عملهم، وجتنيبهم ي. 

أدائهم  على  سلباً  ينعكس  ما  باألمن،  إحساسهم  غياب  عن  الناجتة  النفسية  الضغوطات 
التعليمي، وطريقة تعاملهم مع التالميذ.

حلول املعوقات الداخلية اليت تواجه العملية الرتبوية:. 2
أثر كبري  واملنهج(،  واملعلم  )التلميذ  الثالثة  األركان  اليت حصرناها يف  الداخلية  للمعوقات 
يف سري العملية الرتبوية، لذا فإن إجياد احللول املالئمة هلا هو إجناح العملية الرتبوية والنهوض هبا. 
وسنقدم فيما يأيت مقرتحات وحلواًل للمعوقات اليت تنتج عن هذه األركان الثالثة، ونبدأ مبا خيصُّ 

بالتلميذ، وهي:
مؤهلي أ.  يكونون  الذين  التالميذ  عدد  يناسب  مبا  عددها  وزيادة  األطفال،  برياض  االهتمام 

للدخول إىل املدرسة، ورفد هذه الرياض مبالكات مدربة للتعامل مع هذه املرحلة السنية املهمة. 
بذل جهود مضاعفة مع التالميذ األقل ذكاًء، الذين قد يتسبب تكرار رسوهبم برتكهم الدراسة، ب. 

من خالل تعاون إدارات املدارس مع املعلمي.
 إجياد احللول املناسبة ملشكلة تسرب التالميذ، وحماولة إعادهتم إىل مقاعد الدراسة، مبعاجلة ج. 

بأمهية  التعريف  أجل  املدين؛ من  اجملتمع  احلكومية ومنظمات  اجلهات  مع  والتعاون  أسباهبا، 
التعليم يف بناء مستقبل أفضل لألبناء، ألن مستقبل البلد يتوقف على متكن أبنائه من ناصية 
العلم واملعرفة، وكذلك التعريف بأمهية التعليم للفتيات، وبيان أن العرف االجتماعي الذي مينع 
البنت من إكمال دراستها يتناىف مع الشرع اإلسالمي احلنيف الذي حّث على طلب العلم ومل 
يفرق يف ذلك بي ذكر أو أنثى، مع إصدار قواني ملزمة إلعادة املتسربي إىل مقاعد الدراسة، 

ومعاقبة ذويهم الذين قد جيربوهنم على ترك الدراسة من أجل دفعهم إىل العمل.
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رفع كفاية املعلمي من املتخرجي اجلدد الذين يفتقرون إىل اخلربات التعليمية من خالل زجهم د. 
يف دورات تطويرية يف جماالت ختصصهم، ومتابعة أدائهم من خالل مراقبة اإلدارات ألعماهلم، 
ومن خالل زيارات اإلشراف الرتبوي، وإسداء النصح واملشورة هلم من أجل االرتقاء بأدائهم 

إىل األفضل.
 توفري وسائل االيضاح العلمية اليت تعي املعلمي يف أداء عملهم، وتقريب املادة الدراسية إىل 	. 

أفهام التالميذ.
 تذليل الصعوبات اليت يعانيها املعلم والسيما معلم الصفوف االبتدائية اأُلول، وإزالة اإلحساس و. 

لديهم بالدونية قياساً مبعلمي الصفوف املتقدمة، من خالل بيان أمهية هذه املرحلة من الدراسة 
االبتدائية كوهنا األساس الذي تعتمد عليه سائر املراحل األخرى، وكذلك من خالل منحهم 
من  املرحلة  هذه  منهم  حتتاجه  الذي  املضاعف  للجهد  تثميناً  من غريهم  متيزهم  خمصصات 

الدراسة االبتدائية؛ مما حيفزهم على بذل اجلهد األكرب الذي تستحقه منهم هذه املرحلة.
 إشراك املعلمي من أصحاب اخلربات الطويلة يف جمال التعليم، واملشرفي الرتبويي يف إعداد ز. 

املناهج، واالستئناس بآرائهم يف املناهج املوضوعة من أجل جتاوز ما قد يعرتيها من أخطاء، 
وأخذ مالحظاهتم بشأهنا على حممل اجلد وعدم جتاوزها، فهؤالء أقرب إىل تفهيم التالميذ، 

وأكثر معرفة مبدى تقبلهم للمنهج، وما يناسب منها مراحلهم الدراسية.
املادة ح.  بإيصال  بااللتزام  املعلمي  وتوجيه  املنهج،  يتضمنه  الذي  العلمي  اجلانب  أمهية  بيان   

العلمية، والطلب من التالميذ االهتمام هبا، وعدم التعامل معها على أنَّ الغاية منها االمتحان 
فقط.

 املزاوجة بي اجلانبي النظري والعملي يف املواد العلمية، واإلفادة من التقنيات الرتبوية احلديثة ط. 
يف هذا اجلانب.

 متابعة القائمي على املناهج سري تطبيق املنهج يف املدارس، ومقدرة املعلمي على توصيله ي. 
إىل التالميذ، وتفهيمهم إياه من خالل قيامهم بزيارات إىل املدارس والتعرف عن قرب على 

املشكالت اليت تعرتض تطبيق املنهج.
 إقامة دورات متخصصة يقوم هبا واضعو املناهج لتوضيح ما استجد فيها، وبيان اختالفها عّما ك. 

سبقها، وطريقة عرضها للتالميذ.
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2017-12-25
يف  عظيمة  مكانة  وهلا  وعراقتها،  وروعتها  جبماهلا  تأسرك  مدينة  هي  أورشليم  أو  القدس 
قلوب املسلمي، فهي أرض مقدسة، ومباركة بنص القرآن الكرمي، وفيها املسجد األقصى أول قبلة 
للمسلمي، وثاين مسجد ُبيِن هلل يف األرض، وإليها أسري بالنيب حممد -صلى اهلل عليه وآله وسلم- 

وهي أرض األنبياء عاش عليها ودفن يف ثراها كثرٌي منهم عليهم السالم.
وملدينة القدس أمهية بالغة يف الفكر اإلسرائيلي، لذرائع دينية وتأرخيية. وقبل أن يُعلن عن 
العاملية: »إذا حصلنا  الصهيونية  املنظمة  ثيودور هرتزل مؤسس  قال  قيام »إسرائيل« بنصف قرن 
على مدينة القدس، وكنت حياً وقادراً على القيام بأي عمل، فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً 
من  قرن  نصف  وبعد  قرون«.  عليها  مّرت  اليت  اآلثار  مجيع  أحرق  وسوف  فيها،  اليهود  لدى 
استيالء »إسرائيل« على كامل مدينة القدس عام 1967، مل يكن فكر القادة اإلسرائيليي مغايراً 
بعد  له إلسرائيل  ترامب يف أول زيارة  الرئيس األمريكي دونالد  استقبال  ألسالفهم، ففي مراسم 
توليه منصبه، أعلن رؤوبي ريفلي رئيس إسرائيل خماطباً ترامب: »فخر لنا أن نستقبلك يف القدس 
يف وقت حنتفل مبرور 50 عاماً على احتفاالت يوم القدس، ويسعدنا أن حليفتنا األكرب تقر بأمهية 
القدس للشعب اليهودي، فالقدس هي القلب النابض للشعب اليهودي مثلما كانت قبل ثالثة 

آالف عام«.
ويف ذروة الرتقب إىل إطاللة صفقة القرن اليت تبنتها إدارة الرئيس ترامب، اليت عول عليها 
الكثريون لوضع حد للنزاع العريب-اإلسرائيلي، أطلَّ علينا الرئيس بقرار ينفذ فيه وعده الذي وعد به 
أيام محلته االنتخابية، وذلك بإقرار قانون الكونغرس األمريكي لعام 1995 الذي يقضي باالعرتاف 
بالقدس بشطريها الغريب والشرقي عاصمة إلسرائيل، والقاضي أيضاً بنقل السفارة األمريكية من تل 

أبيب عاصمة »إسرائيل« إىل القدس. 

إعالن ترامب بشأن القدس
 في ضوء القانون الدولي العام

د. محمد طعمة جودة *

* كلية العلوم السياسية، جامعة ميسان
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ومن أجل بيان مدى توافق إعالن ترامب بشأن القدس عاصمة إلسرائيل مع القانون الدويل 
والتوصل إىل نتائج موضوعية فال بدَّ من إلقاء نظرة على الوضع القانوين ملدينة القدس من وجهة 
نظر القانون الدويل، والنتائج املرتتبة على ذلك الوضع؛ كي نصل إىل مدى شرعية إعالن ترامب 
ومدى توافقه مع قواعد القانون الدويل، ومن مث خنتم باآلثار املرتتبة على عدم شرعية هذا اإلعالن؛ 

لذلك سنعرض املوضوع من خالل أربعة حماور:
احملور األول: الوضع القانوين للقدس:

العامة لألمم  اجلمعية  الثاين 1947 حينما أصدرت  القدس يف 29 تشرين  بدأت قضية 
املتحدة قرارها رقم 181 بتقسيم فلسطي على دولتي: عربية على )45%( من أرض فلسطي 
ودولة يهودية على )54%( و)1%( منطقة دولية ملدينة القدس، إذ مل جيعل القرار القدس ضمن 
حدود أي الدولتي، وإمنا جعلها منطقة دولية حتت وصاية األمم املتحدة وتدار من قبلها وبإشرافها، 
وعلى إثر ذلك اندلعت حرب ال�48 بي اجليوش العربية و«إسرائيل«، وانتهت احلرب على النحو 
الذي يعرفه اجلميع، باستيالء »إسرائيل« على مزيد من أرض فلسطي حيث أصبح حتت حيازهتا 
ما يعادل )78%( من أرض فلسطي بضمنها اجلزء الغريب من مدينة القدس، إذ احتلت اجلزء الغريب 
من املدينة يف حرب عام 1948، واستولت على )84%( من مساحة مدينة القدس )16.45 
من   )%11.5( نسبة  بقيت  بينما   ،)J2( الغربية  القدس  تسمية  اجلزء  ذلك  على  وأطلق  كم2( 
مساحة القدس مبا يف ذلك البلدة القدمية )2.25 كم2( اليت فيها املسجد األقصى املبارك حتت 

سيطرة القوات األردنية، وسيت بالقدس الشرقية )J1(، واستمر الوضع لغاية العام 1967.
ويف حرب األيام الستة )نكسة حزيران( عام 1967، أكملت »إسرائيل« سيطرهتا على   
شرقي القدس الذي كان حتت السيطرة األردنية، والذي يعد جزءاً من الضفة الغربية اليت احتلتها 
اإلسرائيلية يف  اإلدارة  القدس حتت  لشطري  توحيدها  عن  وأعلنت  احلرب،  تلك  يف  »إسرائيل« 
1967/6/27، مث أعلنت بقانون أساسي إسرائيلي يف 1980/7/30 عن اعتبار القدس املوحدة 

عاصمة أبدية إلسرائيل.
وعلى الرغم من النداءات الدولية املتواصلة اليت وجهت إىل »إسرائيل«، إال أهنا ما زالت 
مستمرة يف هتويد القدس عرب سيل من اإلجراءات واملمارسات التدرجيية املتالحقة، والسيما استمرار 
املستوطنات  لتوسيع  خطط  على  باملصادقة  سواء  القدس،  مدينة  يف  االستيطاين  البناء  عمليات 
القائمة أو املصادقة على خطط إلقامة مستوطنات جديدة، وسواء أكانت تلك املشاريع داخل 
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املدينة أم خارجها ضمن حدود ما يسمى »القدس الكربى عاصمة إسرائيل األبدية« وذلك من 
خالل جمموعة من القواني واإلجراءات اليت اتبعتها »إسرائيل« لتنفيذ تلك االسرتاتيجية.

وقد أثارت اإلجراءات اإلسرائيلية يف مدينة القدس ردود أفعال دولية، تبنت عدم شرعية 
اإلجراءات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، اليت تعد جزءاً من 
الضفة الغربية احملتلة، وصدرت عن اجملتمع الدويل املمثل يف منظمة األمم املتحدة عدة قرارات اليت 
أدانت اإلجراءات األحادية اليت قامت هبا سلطة االحتالل اإلسرائيلي يف املدينة، وعّدهتا خمالفة 
لقواعد القانون الدويل، وجتاوزاً للسلطات املؤقتة اليت رسها القانون الدويل لسلطة االحتالل، ودعت 
»إسرائيل« إللغاء تلك اإلجراءات كافة، كوهنا باطلة وال ميكن أن تغرّي من الوضع القانوين للمدينة، 

عرب سيل من القرارات على مدار العقود اخلمس املاضية منذ عام 1967.
وطبقاً لقرارات األمم املتحدة فإن مدينة القدس الشرقية وحميطها فضاًل عن الضفة الغربية 
لنهر األردن تعد أراضَي حمتلة من قبل إسرائيل، وهذا ما أكدته قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
والقرار رقم 2535  لسنة 1967،  القرار رقم 2253  املثال ال احلصر:  منها على سبيل  نذكر 
لسنة 1969، والقرار رقم 2787 لسنة 1971، والقرار 3237 لسنة 1974، والقرار 3379 
لسنة 1975، والقرار 207/35 لسنة 1980، والقرار 4/7 يف الدورة االستثنائية الطارئة عام 
1982، وغريها من القرارات اليت تصدر كل عام بشأن األراضي الفلسطينية احملتلة، حيث كررت 
هذه القرارات -بعد إدانتها إلسرائيل بأشد العبارات- حبسبان تلك األراضي أراضَي حمتلة على 
الكفاح  يف  الفلسطيين  الشعب  حق  على  القرارات  هذه  وأكدت  منها،  االنسحاب  »إسرائيل« 
املسلح من أجل ممارسته حقه يف تقرير مصريه، وقد بينت هذه القرارات بأن ما تقوم به »إسرائيل« 
من إجراءات والسيما قانون توحيد القدس وإعالهنا عاصمة إلسرائيل لسنة 1980 ال يؤثر على 

الوضع القانوين للمدينة بوصفها أراضَي حمتلة. 
وفضاًل عّما ذُكر آنفاً فإن جملس األمن أصدر العديد من القرارات اليت عدت الضفة الغربية 
مبا فيها شرقي القدس أرض حمتلة ودعت »إسرائيل« لالنسحاب منها وإهناء االحتالل، ونصت 
هذه القرارات على بطالن كل ما تقوم به »إسرائيل« من إجراءات وقواني واستيطان لتغيري طابع 
القدس على األرض وإلغائها، فال ميكن أن تغري الوضع القانوين ملدينة القدس بوصفها أراضَي حمتلة، 
كما أكدت هذه القرارات على أنه ال جيوز االستيالء على األرض بالقوة، ونذكر على سبيل املثال: 
القرار رقم 242 لسنة 1967، والقرار رقم 465 لسنة 1980، والقرار 476 لسنة 1980، 
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والقرار 478 لسنة 1980،  والقرار 636 لسنة 1989، والقرار 904 لسنة 1994، والقرار رقم 
1322 لسنة 2000، وغريها اليت كان آخرها القرار 2334 لسنة 2016، الذي مرر بتوجيه من 

إدارة أوباما.
الشرقية حينما  للقدس  القانوين  الوضع  الدولية كل جدال حول  العدل  وقد أهنت حمكمة 
أعطت رأيها االستشاري بشأن اجلدار العازل عام 2004 بعد أن طلبت اجلمعية العامة منها بيان 
مدى شرعية بناء »إسرائيل« للجدار العازل يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 1967، حيث 
توصلت احملكمة إىل أن الضفة الغربية مبا فيها شرقي القدس وقطاع غزة هي أراٍض حمتلة وليست 
إىل أن العهد الدويل للحقوق  أراضي متنازع عليها كما تدعي إسرائيل. وخلصت احملكمة أيضاً 
املدنية والسياسية، والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل 
اليت وافقت »إسرائيل« عليها كلها، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 اليت كانت »إسرائيل« طرفاً 
فيها، ولوائح الهاي لعام 1907، امللزمة إلسرائيل بوصفها قانوناً دولياً عرفياً، تسري على األراضي 
األمن، قد كررت  العامة وجملس  اجلمعية  قرارات  العديد من  أن  إىل  احملتلة، وأشارت  الفلسطينية 
التأكيد على أن اتفاقيات جنيف واجبة التطبيق على األراضي الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس 
الشرقية، كما أكدت احملكمة القاعدة األساسية اليت أشارت إليها كلٌّ من اجلمعية العامة وجملس 

األمن، يف قراراهتا اخلاصة بفلسطي اليت تقضي ب��»عدم جواز االستيالء عل األراضي بالقوة«.
 وأكدت احملكمة ضرورة أن تنظر اجلمعية العامة وجملس األمن فيما يلزم من إجراءات أخرى 
إلهناء الوضع غري القانوين لتواجد سلطة االحتالل اإلسرائيلي يف تلك املناطق. وأوصت احملكمة 
ببطالن كل اإلجراءات اليت تقوم هبا »إسرائيل« على األرض من تغيري للواقع اجلغرايف والدميوغرايف 
وما ينجم عن تطبيق القانون اإلسرائيلي، وأن ما تقوم به »إسرائيل« ال يغريِّ الوضع القانوين لتلك 

األراضي بوصفها أراضَي حمتلة. 
ويُعدُّ هذا الرأي ذا قيمة قانونية مهمة، والسيما بعد صدور قرار من اجلمعية العامة رقم دأط 
15/10 يف 20 متوز 2004، بأغلبية ساحقة، تبىن تأييد هذا الرأي، الذي تناول بالبحث جوانب 

القضية الفلسطينية كافة.
وجتدر اإلشارة إىل أن منظمة اليونسكو يوم 18 تشرين األول 2016 خالل اجتماع يف 
العاصمة الفرنسية باريس حيث تبنت قراراً ينفي وجود ارتباط ديين لليهود ب�املسجد األقصى وحائط 
الرباق، ويعدمها تراثاً إسالمياً خالصاً؛ مما جعل »إسرائيل« والواليات املتحدة تنسحب من املنظمة 
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رداً على هذا القرار.
والسؤال الذي يطرح هنا هو:  ما النتائج املرتتبة على وصف مدينة القدس بأهنا أرٍض حمتلة؟

احملور الثاين: النتائج املرتتبة على الوضع القانوين ملدينة القدس:
هناك قواعد قانونية يف القانون الدويل تنظم حالة االحتالل احلريب، وهي قواعد ملزمة جلميع 
الدول سواء قبلت أم مل تقبل؛ ألهنا قواعد آمرة ال جيوز خمالفتها أو االتفاق على ما يتناقض معها 
من التزامات. وهي قواعد االحتالل احلريب، وهذا التنظيم ال يعين إضفاء الشرعية على االحتالل، 
وإمنا تسعى هذه القواعد لتحقيق عدة أغراض، منها: تأكيد احلالة الفعلية املؤقتة حلالة االحتالل، 
تضعها  أن  جيب  اليت  اإلنسانية  االعتبارات  على  والرتكيز  االحتالل،  سلطة  صالحيات  وحتديد 

سلطات االحتالل احلريب خالل تعاملها مع اإلقليم احملتل وسكانه.
وعلى ذلك، فإن مدينة القدس هي أرض حمتلة، وجيب أن تطبق بشأهنا قواعد االحتالل 
احلريب ومبادئه، وأهم ما تتضمنه قواعد االحتالل من مبادئ هو: مبدأ عدم جواز ضم اإلقليم 
احملتل أو جزء من ذلك اإلقليم باإلرادة املنفردة لسلطة االحتالل، وهذا املبدأ من املبادئ األساسية 
واملستقرة اليت تضمنتها قواعد االحتالل وهو عدم جواز ضم اإلقليم، وإن سيطرة احملتل وختويله 
لبعض االختصاصات هو حالة فعلية مؤقتة، ال تعطي هذه االختصاصات أي حق بإجراء أي 
تغيريات يف وضع اإلقليم احملتل، وهذا املبدأ يفرض على الدول األخرى واجب عدم االعرتاف بأية 

حالة ضم إن حصلت لعدم شرعيتها.
احملور الثالث: مدى شرعية إعالن ترامب وتوافقه مع القانون الدويل:

ال بدَّ من القول إن »إسرائيل« ملزمة بعدم ضّم اإلقليم وإهناء حالة االحتالل، طبقاً للقانون 
الدويل، وما دام اجملتمع الدويل ممثاًل باألمم املتحدة وأجهزهتا قد أصدر قرارات تلزم سلطة االحتالل 
بإهناء االحتالل، وعدم ضم اإلقليم احملتل )الذي هو مدينة القدس(. إن مدينة القدس جزء ال يتجزأ 
من الضفة الغربية، ومن مَثَّ، فإن عزهلا من قبل »إسرائيل« عن الضفة الغربية عام 1967، وضّمها 
الدويل،  القانون  لقواعد  خمالفاً  أمراً  يعد  اإلسرائيلية،  السلطات  من  أحادي  قرار  على  بناًء  إليها 
وللعديد من القرارات الصادرة عن منظمة األمم املتحدة، اليت أدانت مجيع اإلجراءات اليت اختذهتا 
»إسرائيل« يف القدس وعّدهتا باطلة، وال ميكن أن تغري من الوضع القانوين للمدينة، والسيما القرار 
األخري للجمعية العامة اليت تعد أوسع متثيل ألعضاء اجملتمع الدويل وأصدق يف التعبري عن توجهاته 
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العاشرة، يف 21  الطارئة  االستثنائية  الدورة  إطار  يف  الطارئة  جلستها  عقدت  وسياساته. حيث 
كانون األول 2017، بعد أن عطل الفيتو األمريكي يف جملس األمن مشروع قرار تقدمت به مصر، 
وقررت يف قرارها املرقم )A/ES-10/L22. 21 December 2017( بعدم شرعية أي إجراءات 
يقصد هبا تغيري طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الدميغرايف، وليس هلا أي أثر قانوين، وتعد 
الغية وباطلة، ويتعي إلغاؤها امتثااًل لقرارات جملس األمن ذات الصلة، وأكد القرار أيضاً أن مسألة 
القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي اليت يتعي حلها عن طريق املفاوضات على وفق قرارات 

جملس األمن ذات الصلة.
وأعربت اجلمعية العامة -يف قرارها املذكور- عن أسفها البالغ إزاء القرارات األخرية املتعلقة 
بوضع القدس، ودعت مجيع الدول »إىل االمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية يف مدينة القدس 
الشريف عماًل بقرار جملس األمن رقم 478 الصادر عام 1980«، وطالبت مجيع الدول باالمتثال 
لقرارات جملس األمن املتعلقة مبدينة القدس، وعدم االعرتاف بأي إجراءات أو تدابري خمالفة لتلك 
اليت  الواقع  القائمة على أرض  السلبية  الدعوة إلزالة االجتاهات  العامة  القرارات. وكررت اجلمعية 
تعرقل حل الدولتي، وإىل تكثيف اجلهود الدولية واإلقليمية والدعم الدويل واإلقليمي اهلادفي إىل 
حتقيق سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط دون تأخري؛ وكان هلذا القرار أمهيته البالغة يف 

ترسيخ مبادئ الشرعية الدولية وقواعدها.
الفعل غري املشروع ما هو إال مشاركة هبذه  ترامب لذلك  تأييد إعالن  فإن  وعلى ذلك، 
املخالفة لقواعد القانون الدويل؛ لذا فإن الواليات املتحدة يف إعالهنا هذا ارتكبت انتهاكاً للقانون 
العون للمنظمة  إليها، ليس فقط باالمتناع عن تقدمي  اليت أشرنا  الدولية  الدويل وقرارات الشرعية 
الدولية يف تنفيذ قرارات الشرعية الدولية فحسب، وإمنا دعمت سلطة قائمة باالحتالل، بتقريرها 

لواقع غري مشروع من وجهة نظر القانون الدويل ومدان من قبل اجملتمع الدويل.
ويبدو أن الواليات املتحدة هبذا اإلعالن تناقض نفسها بنفسها وما تدعي به وما تؤمن به 
من مبادئ، ونكتفي بالتذكري مببدأ أو نظرية ستيمسون وزير اخلارجية األمريكي الذي بعث برسالة 
لكل من الصي واليابان يف أعقاب النزاع املسلح بينهما عام 1932 بعد أن استولت اليابان على 
إقليم منشوريا الصيين، حيث جاء يف الرسالة: »إن حكومة الواليات املتحدة ال ميكن أن تقبل 
شرعية أي أوضاع إقليمية تفرض عن طريق سياسة األمر الواقع، وال يعرتف بأي أثر ناجم عن مثل 
إقليمها ...«  هذه األوضاع اليت متس استقالل مجهورية الصي وبسلطاهتا اإلدارية الكاملة على 
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وجتدر اإلشارة إىل أن املوقف األمريكي -قبل أن يتغري على هذ النحو بشأن القدس- كان صلباً 
مع قرار التقسيم الذي خيرج القدس من الصراع ويضمن تدويلها. ويف بداية اخلمسينيات من القرن 
املاضي أصدرت اخلارجية األمريكية مذكرة حتدد فيها املركز القانوين ملدينة القدس ورفض االعرتاف 
اخلارجية،  ووزارة  الكينيست،  نقل  على  احتجت  وقد  القدس،  غرب  على  »إسرائيل«  باستيالء 
ورئاسة الوزراء، واحتاد العمال إليها. وعقب عدوان »إسرائيل« عام 1967 أكد املندوب األمريكي 
يف جملس األمن املوقف نفسه، وعدم اعرتاف الواليات املتحدة باحتالل شرق القدس، وهو األمر 

الذي أكده قرار جملس األمن الشهري رقم 242 لعام 1967.
لقرارات  خمالفة  إلسرائيل  عاصمة  بالقدس  االعرتاف  ترامب  الرئيس  إعالن  يعد  مث،  ومن 
األمن،  وجملس  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  قرارات  والسيما  الصلة،  ذات  الدولية  الشرعية 
ورأي حمكمة العدل الدولية، واملنظمات التابعة لألمم املتحدة، وخمالفة ملا أرسته املمارسة الدولية، 
الدول واالحتاد األورويب  من ثبوت قاعدة عرفية بعدم قانونية تلك اإلجراءات عن طريق مواقف 
واملنظمات الدولية األخرى العاملية، واإلقليمية كجامعة الدول العربية، وخمالفة ملبدأ عدم االعرتاف 
باألوضاع اإلقليمية غري املشروعة، وهو خمالٌف حىت التفاقات أوسلو اليت انعقدت برعاية أمريكية بي 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، حيث تأجلت مناقشة موضوع القدس ملفاوضات الوضع 
النهائي، اليت كان من املتفق عليه أن تتم خالل مخس سنوات من تأريخ التوقيع على االتفاقية، لكن 

تلك املفاوضات مل حتصل حىت االن.
احملور الرابع: آثار عدم شرعية إعالن ترامب بشأن القدس:

إن إعالن الرئيس ترامب ال يغري من الوضع القانوين للمدينة بوصفها أراضَي عربية حمتلة، 
والسيما بعد أن واجهه اجملتمع الدويل بالرفض القاطع لعدم شرعيته، إذ مل تؤيده أقرب الدول احلليفة 

للواليات املتحدة.
اإلدارة األمريكية ملزمة بإلغاء هذا القرار ألنه قرار أحادي اجلانب خيالف التزامات الواليات 
املتحدة يف املعاهدات الدولية مثل اتفاقيات الهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف لعام 1949، 
والربوتوكولي امللحقي هبا. وهو أيضاً خيالف التزاماهتا على وفق ميثاق األمم املتحدة وقراراهتا ذات 

الصلة، وخيالف دورها كوسيط وراٍع لعملية السالم.
إن من آثار عدم شرعية هذا اإلعالن هو أن الواليات املتحدة جيعل منها وسيطاً غري حيادي 
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العام 1993، وقد  الفلسطيين منذ  اليت عول عليها اجلانب  السالم  لعملية  كطرف وسيط وراٍع 
يؤدي بالفلسطينيي إىل االنسحاب من التزاماهتم املوقعة برعاية الواليات املتحدة كاتفاقات أوسلو.
إن مجيع الدول ملزمة بعدم االعرتاف بالوضع غري القانوين الناجم عن هذا اإلعالن، وعدم 
تقدمي املعونات أو املساعدات إلدامة هذا الوضع غري القانوين، والتعاون هبدف إهناء الوضع املذكور، 
وعدم املشاركة يف ارتكاب األفعال غري املشروعة دولياً بالتقاعس عن تأدية االلتزامات املشار إليها 

آنفاً.
وإن عدم شرعية هذا اإلعالن جيعل األمم املتحدة أمام حتٍد غري مسبوق، وحيتم عليها أن 
تتحمل مسؤولياهتا يف حفظ السلم واألمن الدويل، وإمناء التعاون بي األمم على أساس املساواة 
املصري  تقرير  يف  الثابت  حقه  مبمارسة  احلق  الفلسطيين  الشعب  ومنح  اإلنسان،  حقوق  واحرتام 

واآلليات الضامنة ملمارسة هذا احلق، يف إنشاء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.






