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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة 
نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل 

إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

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

ملعاجلتها على املديي القصري والطويل. 

ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع لقضااي الصراع عرب حتليالت، وأعمال ميدانية، وإقامة صالت 
مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط؛ من أجل مقاربة قضااي العراق اليت ختصُّ السياسة، واالقتصاد، واجملتمع، والسياسات النفطية والزراعية، 

والعالقات الدولية، والتعليم.
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مهمة املركز

يسعى مركُز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً مهّماً يف حتليل القضااي 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 
أاّيً كان موقُعه، ويتوّخى املركز تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية، ومنظمات اجملتمع املدين، والدوائر احلكومية؛ من أجل خلق خرباء يف 

اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع.

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

األهداف

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

السياسات، والصحفيون، واألكادمييون، حول  العراقي، ومنهم صانعو  للخرباء ابلشأن  املعلومات واحلقائق  املبين على  احلوار  • تشجيع 
التحدايت اليت يواجهها العراق واملنطقة، وإلنتاج أفكار جديدة حول مواجهتها.

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

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

الطاقة: )النفط، والغاز، والكهرابء(.  •

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 وأتهيلها، واالنتخاابت(.  •

اجملتمع واالستباانت: )التعايش السلمي يف اجملتمع، والعنف والطائفية، والرأي العام(.  •



اإلصدارات
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اإلدارة،  وسوء  اإلمهال  بسبب  النتقادات كثرية  العراقية  اجلوية  اخلطوط  شركة  تتعّرض 
واستمرار الرتاجع يف جودة األداء واخلدمات. وابتت السمة املعروفة عنها أهنا ال تلتزم ابملوعد، 
وتتأخر دائماً أو تلغي رحالهتا دون سابق إنذار؛ مما يسّبب ضرراً مبصاحل املسافرين؛ وهذه األمور 
العراقية  الطائرات  إىل فرض حظر على دخول  الطريان  األوروبية لسالمة  الوكالة  وغريها دعت 
يف اجملال اجلوي األورويب؛ لعدم توافر معايري سالمة املالحة اجلوية؛ لذا فإن عودة “األجنحة 
اخلضراء” إىل مكانتها املرموقة حيتاج إىل معرفة ما حصل ملثيالهتا يف الدول األخرى وكيف تغلبت 

على مشكالهتا، وحققت تطوراً كبرياً، وستأخذ هذه الورقة التجربة الرتكية كمثال هلذا التطّور.
من يتابع الكيفية اليت تطورت من خالهلا اخلطوط اجلوية الرتكية اليت حققت جناحات 
متتالية يف السنوات االثنيت عشرة املاضية، عليه أن يعرف كيف عانت من الفشل وسوء اإلدارة 
يف السابق. ويف حي كانت اخلطوط اجلوية الرتكية متتلك 65 طائرة يف عام 2003، منها 11 
طائرة غري صاحلة للطريان، فقد بلغ عددها 328 طائرة هناية عام 2017 برحالت منظمة إىل 

)302( من الوجهات.

مقرتح لتطوير اخلطوط اجلوية العراقية .. التجربة الرتكية أمنوذجًا



12 Al-Bayan Center for Planning and Studies

تّتجه الدراسات والبحوث يف عامل اليوم حنو موضوعات متّس قضااي عملية بعينها، 
بعيداً عن اإلسهاب يف التنظري األكادميي شديد النخبوية، الذي يهّم فئات حمددة يف الوسط 
العلمي. وإذ يصدر مركز البيان للدراسات والتخطيط العدد الثالث من جملة دراسات البيان، 
يؤكد التزامه أبن تكون نتاجاته العلمية، وخمرجاته متوافقة واملنهج العلمي الرصي، ويف الوقت 

عينه قريبة من متطلبات اجملتمع، وحاجاته األساسية، ومشكالته اليت تنتظر احلل.
وتقّدم جملة دراسات البيان يف هذا العدد مجلًة من البحوث اليت استوحاها كاتبوها 
من عمق القضااي اليت يعيشها العراق بعد انفتاحه على العامل، ضمن نظامه الدميقراطي احلّر، 
وفضاء العوملة اليت وافرت فرصاً بقدر ما شكّلت حتدايً على الصعد السياسية، واالقتصادية، 

والثقافية.

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

سالمة بنيتها التخطيطية وأهدافها الواضحة.
إن املركز يظّن ظناً يكاد يصل إىل اليقي أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي 
حقه يف معانقة أايدي القراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست 
قصرية حبكم الزمن؛ مما يؤدي إىل إعادة الصحبة بي الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا 
يشكل تالمحاً بينهما سواًء أكان ذلك يف إعادة قراءة بعض الصفحات أم يف إضافة 
هوامش على بعض املتون، أم يف مراجعة األصول دون إرهاق؛ وهبذا يصبح قول 
18أمحد بن احلسي )وخرُي جليٍس يف الزمان كتاب( حكمة دالة على أمهية هذه الرفقة.    

تشرين االول  - تشرين الثاني - كانون االول  2018

18

20
18

Al-Bayan Center for Planning and Studies

Al-Bayan Center for Planning and Studies

حصاد البيان

www.b
ayance

nter.or
g

عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقّره 
 

مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة 
الرئيس يف بغداد، 

خلارجية اليت ختّص 
ت العامة وا

نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسا

حو عام. ويسعى املركز إىل 
العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بن

ول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ 
إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حل

السياسي واألكادميي.

16

�سل�سلـة اإ�سدارات مركز البيان للدرا�سات والتخطيط

ني�سان - اأيار - حزيران    2018

16

20
18

Al-Bayan Center for Planning and Studies

Al-Bayan Center for Planning and Studies

ح�ساد البيان

www.b
ayance

nter.or
g

عن املركز

ط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقّره 
مركُز البيان للدراسات والتخطي

مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة 
الرئيس يف بغداد، 

خلارجية اليت ختّص 
ت العامة وا

نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسا

حو عام. ويسعى املركز إىل 
العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بن

ول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي 
إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حل

السياسي واألكادميي.

17

17

20
18

حصاد البيان

متوز - آب - أيلول   

2018

Al-Bayan Center for Planning and Studies

15

سلسلـة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

 كانون الثاني - شباط - آذار  2018

15

20
18

Al-Bayan Center for Planning and Studies

Al-Bayan Center for Planning and Studies

حصاد البيان

حصاد البيان



14 Al-Bayan Center for Planning and Studies

مل تكن األزمة املالية اليت ظهرت يف العراق ابلعام 2014 بعد سقوط مدينة املوصل واهنيار أسعار 
النفط متوقعة من قبل صانعي السياسة، إذ مل يكن هؤالء السياسيون على استعداد للتعامل مع التداعيات 
االقتصادية اليت عصفت ابلبالد؛ فعلى الرغم من النجاح الكبري الذي حققته القوات األمنية يف حرهبا ضد 
داعش اإلرهايب بعد ثالث سنوات، بيد أن التحدايت االقتصادية ما تزال قائمة؛ وميكن القول إن إبمكان 
العراق مواجهة حتدايت أكرب وأصعب إذا مل يلتفت إىل احتياجات البالد إلعادة األعمال والعمالة، لكن 
حتقيق االستقرار املايل يف مناخ ما تزال فيه أسعار النفط متقلبة يعدُّ كفاحاً شاقاً؛ وعليه سيحتاج العراق لتبين 

نظرة شاملة لسوق الطاقة وفهم الكيفية اليت يتالءم معها البلد.
الطاقة  صناعة  داخل  األخرية  والتحوالت  االجتاهات  يف  الضوء  تسليط  إىل  البحث  هذا  يسعى 
بطريقة  ويتكّيفوا  أفضل  بنحٍو  املستقبلية  التحدايت  يستبقوا  أن  السياسة  لصانعي  ميكن  حبيث  العاملية؛ 
اسرتاتيجية وليست رجعية. ويتناول البحث كذلك الكيفية اليت ميكن من طريقها حتديث اآللية اليت تعمل هبا 
صناعة النفط يف العراق؛ جلعلها فرصة مثمرة للمستثمرين األجانب، مبا يف ذلك تعديل الشروط التعاقدية، 
الطاقة  جمال  يف  التكنولوجية  التطورات  فهم  أيضاً  املهم  ومن  والتصدير.  االسترياد  شبكة  تشكيل  وإعادة 
املتجددة واملركبات الكهرابئية اليت سيكون هلا أتثري كبري على استهالك النفط على مدى العقدين املقبلي.

كتاب: مستقبل النفط العراقي

م�ستقبل النفط العراقي

Al-Bayan Center for Planning and Studies

روبن ميلز

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

16
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تسعى روسيا إىل إقامة عالقات أقوى مع العراق منذ بدء ما يسمى ابلربيع العريب يف عام 
2011، وحترص على بنائها على بقااي ما كان ذات يوم حتالفاً قوايً بي االحتاد السوفييت والعراق 
خالل احلرب الباردة. لقد كان توق الكرملي ملغازلة العراق مدفوعاً ابعتبارات أمنية ومصلحة 
اقتصادية ذكية، فضاًل عن الرغبة يف البحث عن مكانة له يف املنطقة األوسع. ويف بعض النواحي، 
كانت االسرتاتيجية الروسية انجحة من حيث حتّسن التعاون االقتصادي بي البلدين -والسيما 
يف قطاعي األسلحة والنفط- بنحٍو ملحوظ منذ عام 2012. ومع ذلك، هناك عوائق واضحة 
أمام العالقة الروسية-العراقية متتاز بدرجة أكرب من العمق واالتساع، وتكون هذه العالقة خاصة 
فضاًل عن  البلد،  االستقرار يف  وبعدم  املتحدة،  الوالايت  على  املستمر  األمين  العراق  ابعتماد 

التنويع غري الكايف لالقتصادين الروسي والعراقي.

كتاب: التحالفات املرنة ملوسكو يف الشرق األوسط
الفرص واملعوقات أمام عالقات روسيا مع العراق ما بعد صدام

Al-Bayan Center for Planning and Studies

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

هانا نوتي

التحالفات املرنة ملو�سكو يف ال�سرق الأو�سط
الفر�ص واملعوقات اأمام عالقات رو�سيا مع العراق

 ما بعد �سدام

17





األوراق البحثية
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وضعت تقارير التنمية البشرية منذ انطالقتها األوىل عام 1990 اإلنساَن حموراً للتنمية 
وغايتها، فهي ال تركز فقط على الدخل القومي كونه أحد أهم حماور التنمية، بل متتد لتشمل 
قدرات األفراد، وطاقاهتم، وأدوارهم، ومكامن قوهتم وضعفهم؛ لضمان حياة طويلة، وصحية، 
وخالقة، لقد واجهت اجملتمعات اإلنسانية على اختالف مراحل تطورها وبناها وأمناط معيشتها 
خمتلف أنواع األزمات والتحدايت اخلارجية واملعوقات الداخلية اليت أثرت وأبشكال متفاوتة يف 
مسارها التنموي بدءاً ابالقتصاد، واملتغريات الدميغرافية، والنسيج اجملتمعي، وصواًل إىل الكوارث 
النامجة عن الفيضاانت والزالزل، ومن دون شك أن التأثري الواسع واخلطري للنزاعات واألزمات يف 
العراق وما صاحبها من خماضات عسرية متالحقة وألكثر من ثالثة عقود تفرض واقعاً يتطلب 
الرتكيز على تناول موضوع الصمود بتكثيف احلوارات واملناقشات اجلادة يف السعي إىل ختفيف 
املال  رأس  ودور  احليوية  وطاقاته  اجملتمع  قدرات  تقومي  ومن خالل  املخاطر،  ودرء  الصدمات 
االجتماعي يف بناء الدولة، وتعزيز التماسك اجملتمعي؛ لذا فإن هذه الدراسة تتطلع إىل حتسي 
فرص الفهم وإاثرة الوعي بي مجيع شركاء التنمية على املستوى احمللي والوطين والدويل، أبمهية 
القوة احليوية الفاعلة للشراكات، والتعاون، والتشبيك، والعمل التطوعي، واالندماج االجتماعي 

يف بناء الصمود اجملتمعي. 

رأس املال االجتماعي: الوجه اآلخر للصمود اجملتمعي )مقارابت نظرية وخيارات تنموية(

راأ�س املال الجتماعي: الوجه الآخر لل�صمود املجتمعي

مقاربات نظرية وخيارات تنموية

Al-Bayan Center for Planning and Studies

د. عدنان يا�صني م�صطفى
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يعدُّ موضوع التنمية املستدامة من أكثر املوضوعات املعاصرة إاثرًة للجدل والنقاش، وبدأ 
يستحوذ خالل العقدين املاضيي على اهتمام العامل، فعقدت القمم واملنتدايت العاملية، ووضعت 

اسرتاتيجيات، ورست سياسات، ونفذت عّدة برامج تنموية.
فاالستدامة فلسفة لرؤية جديدة للبحث عن بناءات اجتماعية، ونشاطات اقتصادية، 
وأمناط إنتاجية، واستهالكية، وتقنيات تعمل على استدامة البيئة، ومتكي اجليل احلايل، وحتسي 

حياته، وضمان حياة مالئمة لألجيال القادمة. 
األهداف  مسرية  الستكمال   2030 للعام  العراق  يف  املستدامة  التنمية  خطة  وأتيت 
اإلمنائية لأللفية، وإجناز ما مل يتحقق يف إطارها، وهي خطة طموحة شاملة مل يسبق هلا مثيل من 
حيث النطاق واألمهية، وتضم أهدافاً وغاايت عاملية تشمل العامل أمجع ببلدانه املتقدمة والنامية 
املستدامة  التنمية  أبعاد  بي  التوازن  للتجزئة، وحتقق  قابلة  متكاملة غري  على حد سواء، وهي 
الثالثة، وتقوم على إحداث حتول خاٍل من الفقر واجلوع واملرض والعوز، بعامل يسود أرجاءه كافة 

احرتاُم حقوق اإلنسان، وكرامته، وسيادة القانون، والعدالة، وعدم التمييز.

حنو رؤية اسرتاتيجية للتنمية املستدامة لعام  2030 يف العراق

نحو ر�ؤية ا�سرتاتيجية للتنمية امل�ستدامة
 لعام  2030 يف العراق

Al-Bayan Center for Planning and Studies

أ.د. كريم سالم حسين
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الدميقراطية يف  للتجربة  وترسيخاً  الداخلية،  اخلالفات  احلوار يف حّل  أمهية  من  انطالقاً 
العراق على أسس سليمة، عقد مركز البيان للدراسات والتخطيط ورشة عمل بعنوان: )االلتزام 
املوافق 16 /12 /2017،  الدميقراطي( يوم السبت  العراق وخلياره  ابلدستور ضمانة لوحدة 
مبشاركة خنبة من األساتذة األكادمييي واملختصي من الوزارات احلكومية. وقد تضمنت الورشة 
إقليم  وحكومة  االحتادية  احلكومة  بي  العالقة  املشكالت  تناولت  البحثية  األوراق  من  عدداً 
كردستان، وأشار السادة املشاركون من خالهلا إىل أهم اخلالفات اليت تؤثر على العالقة بي بغداد 

وأربيل، وُسبل معاجلتها من خالل تشخيص املشكالت، وطرح احللول العلمية والعملية هلا. 
وأكد املشاركون ضرورة البدء حبوار موسع يف إطار الدستور العراقي، يُطرح من خالل هذا 
احلوار كل ما خيصُّ مسألة إدارة املناطق املختلف عليها، واملعابر احلدودية، واملطارات، واإليرادات 
الشهرية فيها، فضاًل عن إدارة الثروات يف تلك املناطق، واإلشارة إىل قضية األقليات والرتابط 
اجلغرايف يف املناطق املختلطة، وكذلك أمهية الشروع بصفحة جديدة مبنية على أساس التفامهات 
السياسية واالحتكام إىل الدستور كمرجع أساس يف حل اخلالفات، وأشار املشاركون إىل ضرورة 
العمل من أجل وضع اسرتاتيجيات جديدة للتعامل مع هذه األزمة على وفق معطيات املرحلة.

موجز ورشة االلتزام ابلدستور ضمانة لوحدة العراق وخلياره الدميقراطي

موجز ور�شة
االلتزام بالد�شتور �شمانة لوحدة العراق 

وخلياره الدميقراطي

Al-Bayan Center for Planning and Studies

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط
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يف كتابه )التعليم والعلم واأليديولوجيا يف أسبانيا بي 1950-1890( يناقش الكاتب 
األسباين مانويل كاستيلو أتثري الدكتاتورايت على البحث العلمي والتعليم، ويف خالصة الكتاب 
يذكر الكاتب عبارة ميكن تعمميها يف كل زمان ومكان، وهي: »ما حدث يف أسبانيا من أدجلة 
للبحث العلمي، وإنتاج املعرفة، كان مشاهباً ملا حصل يف الربتغال، واليوانن، وأملانيا، بل وحىت يف 
بلدان ختتلف عن طبيعة أسبانيا األوروبية كما يف العراق وغريه من الدول العربية اليت عانت من 
الديكتاتورية يف العصر احلديث. وحيتاج البحث واملعرفة إىل بيئة غري ُمقيدة وبعيدة عن األدجلة 
السياسية أو الفكرية، وأن يتجّرد الباحث عن السياسة، والدين، والفكر يف سبيل إنتاج املعرفة 

هو ما ال يرغب فيه أي نظام ديكتاتوري«. 

البحث العلمي يف العراق: الواقع ومقرتحات التطوير

البحث العلمي يف العراق: 
الواقع ومقرتحات التطوير

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies

علي محمد باقر البهادلي
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تثري موضوعة التنمية اهتمام الدول املتقدمة والنامية ملا هلا من أمهية يف خمتلف جماالت 
احلياة؛ فهي ال تقتصر على اجلانب االقتصادي واالجتماعي فحسب، بل جتعل اإلنسان منطلقها 
وغايتها، وتتعامل معه كونه العنصر الفاعل هبا. ويف هذا اإلطار تتناول هذه الدراسة حمافظة ذي 
قار بوصفها حمافظة غنية يف كل شيء -بتأرخيها ومواردها-، فهي غنية مبواردها الطبيعية الظاهرة 
منها والكامنة، فضاًل عن وجود املوارد البشرية اليت مل تستغل ابلنحو املطلوب؛ مما جعل احملافظة 
حتتل املراتب األوىل يف تراجع مستوايت الفقر، واحلرمان، والبطالة، والبىن التحتية، واألمية من 
بي احملافظات األخرى، وتفتقر إىل الربامج االستثمارية اليت تساعدها يف ختطي هذه الصعوابت 
واملشكالت وتسنُّم مكانة جيدة ومتقدمة يف جمال التنمية، وحتقق معدالت منو عالية يف حالة 

استثمار تلك اإلمكاانت املتاحة.

املمكنات االقتصادية والبيئة االستثمارية يف حمافظة ذي قار

املمكنات االقت�سادية والبيئة اال�ستثمارية
 يف حمافظة ذي قار

Al-Bayan Center for Planning and Studies

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

أ.د. كريم سالم حسين 
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العاطفية Journal of Affective Disorders يف  نشرت جملة االضطراابت 
كانون األول 2017 دراسة عن االنتحار يف العراق حيث مت تقدمي وحتليل بياانت االنتحار 

لعامي2015 و2016.
مقدمة: ختتلف معدالت االنتحار بلد آخر، وتعدُّ جودة البياانت إحدى أسباب هذا 
االختالف، وال توجد بياانت وطنية عن االنتحار يف العراق، فالدراسة الوطنية العراقية األوىل 
عن هذا املوضوع هي املبادرة احلكومية اليت تديرها وزارة الصحة العراقية، واليت تعد اخلطوة األوىل 

لتطوير سجل وطين لالنتحار تستخدم بياانته يف االسرتاتيجية الوطنية ملنع هذه الظاهرة.
املنهجية: مشلت الدراسة 13 حمافظة )من أصل 18( يف العراق، ومل ُتضمَّن احملافظات 
الثالث التابعة حلكومة إقليم كردستان، فضاًل عن أن الوضع األمين يف حمافظيت األنبار ونينوى 
قد حال دون مجع البياانت من هاتي احملافظتي. وقد أرسلت استمارة مجع البياانت إىل مجيع 
يف  اعتمدت  اليت  احلاالت  لكل  فيما كان  ُملئت  13 حيث  الـ  احملافظات  يف  الشرطة  مراكز 
الدراسة حكم ابالنتحار أصدره قاٍض بعد دراسة حتقيقات الشرطة وتقارير ما بعد الوفاة، أي 
إن الدراسة حصرت مجيع حاالت االنتحار حصراً شامال على وفق املعايري املذكورة آنفاً خالل 

عامي 2015 - 2016.

الدراسة الوطنية العراقية عن االنتحار

الدرا�سة الوطنية الأوىل لالنتحار يف 
العراق لعامي 2015 و2016

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط
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د. محمد جمعة عباس - د. نصيف الحميري - د. عماد عبد الرزاق   
شاكر نعوش - البروفيسور لويس أبليبي
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أاثر التدهور الكبري يف أسعار النفط اخلام يف السوق العاملية يف اآلونة األخرية خماوف 
االقتصادايت النفطية والسيما الريعية منها واقرتاهبا من حالة االهنيار واإلفالس؛ كوهنا ربطت 
مقابل تلك السياسات وجاءت  مصري اقتصادايهتا مبورد النفط؛ مما جعلها تدفع الثمن ابهظاً 
املخاوف أكثر حدة يف االقتصادايت اليت اعتمدت النفط مورداً وحيداً ملوازانهتا السنوية، ومصدراً 

أساسياً من املصادر املكونة للناتج احمللي اإلمجايل.
املشهد  صياغة  يف  أثرت  حيوية  طبيعته كسلعة  من  أمهيته  النفط  يكتسب  العراق  ويف 
االقتصادي العراقي وما زالت تؤثّر، إذ يعدُّ النفط مصدراً مهماً من مصادر العائدات النقدية 
الناتج احمللي اإلمجايل  ثلثي  التنمية، فهو يشكل حبدود  لتمويل عملية  واملالية، واملورد األساس 
و92.2 % من جمموع العوائد املالية احلكومية و98 % من إمجايل الصادرات الكلية؛ لذا فإن 
ما يتعّرض له هذا القطاع من صدمات يف السوق النفطية سينعكس بنحٍو مباشر على األنشطة 
التنموية يف االقتصاد العراقي، وانطالقاً من ذلك ارأتينا البحث يف هذا اجملال؛ لتسليط الضوء 
على اإلشكالية املعقدة لالقتصاد العراقي وبيان مدى اآلاثر املرتتبة على تقلبات أسعار النفط 

على جممل النشاط االقتصادي.

أثر أسعار النفط اخلام العاملية على بعض مؤشرات االقتصاد العراقي للمدة 2003 - 2015

اأثر اأ�شعار النفط اخلام العاملية على بع�ض م�ؤ�شرات 
االقت�شاد العراقي للمدة )2015-2003(

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies

أ.د. كرمي سامل حسني
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النهوض  يف  املوارد  أهم  وإحدى  الغذائي  األمن  حتقيق  مهماً يف  عنصراً  الزراعة  تـَُعدُّ 
ابالقتصاد الوطين، حيث إن عناصر االقتصاد يف كل بلد تتمحور يف األساسات الثالثة )الزراعة، 

والصناعة، والتجارة(، فضاًل عن اجلوانب األخرى. 
ات االقتصادية العاملية املتالحقة -وبوترية متسارعة- يف العامل تفرض حتدايت  وإن التغريُّ
جسيمة على العراق من حيث مستوى حرية التجارة الدولية وحترير رؤوس األموال العاملية؛ فهذه 
واألمن  واالجتماعية،  االقتصادية  وتنميته  وسياسته،  الغذائي  أمنه  يف  العراق  متسُّ  التحدايت 

الوقائي. 
واالقتصاد العراقي احلايل هو فردي التوجُّه، يقوم على اعتماد النفط كمصدر أساس لنموه؛ 
بقية  أمهل  فالعراق  البعيد،  املدى  البيئية على  املتطلبات  يؤدي  لن  آين  خيار  -ابلطبع-  وهو 
أدىن  العراق، حيث ابت يف  فيها  ميّر  اليت  الظروف  نتيجة  الزراعي؛  القطاع  ومنها  القطاعات 
املراتب املتدنية يف الزراعة وانزوى متاماً، وحتّول على إثر ذلك من بلد زراعي إىل مستورد تقريباً 
جلميع املنتجات الزراعية، وهذا ما يُثقل كاهل االقتصاد العراقي وجيعله يف حالة ال حيسد عليها.

اإلنتاج الزراعي يف العراق – مقرتحات للنهوض

الإنتاج الزراعي يف العراق 
 مقرتحات للنهو�ض

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

حيدر اخلفاجي

Al-Bayan Center for Planning and Studies
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يُعد اإلصالح االقتصادي من مفاهيم االقتصاد الكلي احلديثة اليت شاع استخدامها يف 
الدول العربية منذ مثانينيات القرن املاضي؛ وذلك نتيجة االختالالت اليت رافقت عملية التنمية 
االقتصادية  املوارد  تعبئة  أسلوب  تستهدف حتسي  عملية  االقتصادي  فاإلصالح  االقتصادية. 

وختصيصها سواًء أكانت بشرية أم مادية بغية تلبية االحتياجات اآلنية واملستقبلية.
ولذا سعى العراق بعد عام 2003 إىل تبين وصفات املؤسسات املالية الدولية -صندوق 
املديونية  أزمة  مثل  اقتصاده،  اجتاحت  اليت  األزمة  اخلروج من  الدوليي- هبدف  والبنك  النقد 
اخلارجية، وترهل القطاع احلكومي ابلبطالة املقنعة، وتوسع ظاهرة البطالة، واتساع اهلوة ما بي 
طبقة األغنياء وطبقة الفقراء؛ مما أجرب النخب السياسية واالقتصادية على قبول برامج اإلصالح 
االقتصادي، بيد أن هذا القبول ال يعين ابلضرورة جناح برامج اإلصالح تلك، ولكن ال بدَّ أن 
يستلزم ذلك القبول، تدابري وإجراءات تتعلق ابلكيفية اليت ينبغي تطبيقها على وفق مقتضيات 
وحماربة  الشفافية،  مثل  االقتصادي  اإلصالح  ثقافة  نشر  عن  فضاًل  العامة،  املصلحة  تفرضها 

الفساد، واملشاركة يف اختاذ القرارات. 

اإلصالح االقتصادي والفساد يف العراق

االإ�سالح االقت�سادي والف�ساد يف العراق

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

أ.د. هيثم عبد هللا سلمان
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شهد العراق منذ عام 2003 حتواًل حنو اقتصاد السوق، وهي املهمة األوىل اليت عمل 
وإجراءات  تدابري  واختذت  والربامج،  القواني  من  العديد  هلا  وُشرعت  التغيري،  أصحاب  عليها 
طالت العديد من اجملاالت، إاّل أن النتائج مل تكن ابملستوى املطلوب، وسارت العملية عشوائياً 
ومن دون ختطيط أو رؤية اسرتاتيجية واضحة؛ مما أسفر عن فشل اقتصادي كبري على الرغم من 
تدفق ما يقارب )900( مليار دوالر من العائدات النفطية منذ التغيري وحىت اآلن، اليت تبخرت 
أو خدمات  اقتصاد  بناء  أو  التحتية،  البىن  املايل واإلداري دون حتسُّن يف  الفساد  يف جوٍّ من 
ملموسة، ويف هذا اجملال ال بدَّ من االنطالق من إشكالية مهمة قوامها اإلقرار أبن األزمة الشاملة 
لالقتصاد العراقي تؤكد ضرورة اعتماد رؤية جديدة لإلصالح االقتصادي، وإصالحات جذرية 
تعيد هيكلية االقتصاد كونه اقتصاداً ريعياً أحادي اجلانب، وليس لسياسات مسكنة تعاجل قضااي 
جزئية أو هتدف فقط إىل املواءمة السياسية، بل إصالح اقتصادي حقيقي يعرب عن حالة كيفية 
ونوعية أكثر منها حالة كمية تتجسد يف تراكمات مادية، وجيب أن يهدف هذا اإلصالح إىل 
إعادة الدور الرايدي للقطاع اخلاص وإعادة رسم دور الدولة يف النشاط االقتصادي؛ مبا يعزز 
تنوع قطاعاته، وإجياد فرص عمل، وأتمي توزيع أكثر عداًل للدخل، وتنمية املوارد البشرية والعناية 

ابلفئات االجتماعية األكثر تضرراً.

اإلصالح االقتصادي يف العراق ما بعد عام 2003 رؤية مستقبلية

االإ�صالح االقت�صادي يف العراق ما بعد عام 2003
ر�ؤية م�صتقبلية

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

أ.د. كرمي سامل حسني
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يعدُّ الغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة البديلة للنفط، وهو إحدى ثروات البالد اليت 
مل تستغل االستغالل األمثل ومل تُوّظْف مبا خيدم اقتصاد العراق؛ ويعود ذلك إىل غياب الرؤية 
االستثمارية، وسوء التخطيط، وعدم التنسيق بي املؤسسات املعنية، وانعدام وجود االستثمارات. 
احلرارية  للطاقة  مهّماً  مصدراً  من كونه  أتيت  بلد  أي  يف  الطبيعي  الغاز  ثروة  أمهية  إن 
وامليكانيكية والكهرابئية يف خمتلف القطاعات، وكونه الوقود األنظف واألقل تلواثً للبيئة، فضاًل 
عن كونه مادة أولية للصناعات البرتوكيمياوية وإلنتاج املبيدات، وهو يساعد كذلك على منو ربع 

الطاقة املستهلكة يف العامل.
ويُقدَّر احتياطي العراق من الغاز بـ )137( ترليون قدم مكعب، وأييت ابملرتبة العاشرة 
عاملياً، ومن املمكن أن يكون سادس أكرب مورد للغاز العامل إذا ما اُستُثمرت احتياطياته بنحو 

صحيح، ومل حيظ الغاز الطبيعي ابالهتمام الكايف استثمارايً من قبل احلكومة. 
وقد آن األوان إلعطاء هذا املورد احليوي قدراً من االهتمام والتخطيط ملشاريع مستقبلية 
والسيما يف جمال توليد الطاقة الكهرابئية، وكمادة أولية لعدد من الصناعات التحويلية وتصدير 

الفائض منه، وميكن االستفادة من التجارب الدولية العربية يف هذا اجملال كمصر وقطر.

استثمار الغاز الطبيعي يف العراق - ضرورة تنموية

ا�ستثمار الغاز الطبيعي يف العراق:
 �سرورة تنموية 

أ.د. كرمي سامل حسني الغاليب

Al-Bayan Center for Planning and Studies

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط



30 Al-Bayan Center for Planning and Studies

منذ توليه منصيب األمي العام للحزب الشيوعي الصيين ورائسة مجهورية الصي الشعبية يف 
العام 2012 َعرف حكم الرئيس )شي جي بينغ( جمموعًة من املشاريع واملبادرات والسياسات 
بعيدة املدى؛ وقد سعت هذه السياسات ظاهرايً إىل مواصلة النمو االقتصادي املتصاعد والتنمية 
هو جي  ذلك -على عكس  ومع  اتو(.  )هو جي  سلفه  ارتفعا حتت حكم  اللذين  الصي  يف 
اتو- فإن هنج )شي( للسياسة الداخلية واخلارجية عرف مزيداً من اجلرأة، منها التوقيع على محلة 
مكافحة الفساد، والقيود املشددة على اجملتمع املدين الصيين، ودعواته إلجراء مزيٍد من اإلصالحات 
االقتصادية يف السوق، وتعزيز املؤسسات القانونية، والتأكيد على التطلعات الفردية والوطنية حتت 
شعار »احللم الصيين«؛ فكل ذلك يشري إىل أن سياسة احلكومة يف ظله تسعى إىل معاجلة الضغوط 
اهليكلية على النظام االقتصادي والسياسي الصيين اليت أصبحت واضحة بنحٍو متزايد نتيجة تباطؤ 

النمو االقتصادي.
ويف هذا السياق، أعلن شي جي بينغ مبادرة )احلزام والطريق( اليت سبق أن ذكرها يف عام 
2013 واليت ُدوَِّنت الحقاً يف عام 2015 مع وثيقة للسياسة العامة، ومتثل املبادرة إحدى أكثر 

السياسات اخلارجية واالستثمار طموحاً. 

مبادرة احلزام والطريق الصينية.. فرصة للعراق

مبادرة احلزام والطريق 
ال�صينية.. فر�صة للعراق
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»ال ميكن للدولة السياسية أن تكون راسخة ما مل يكن لديها هيئة تدريس تعتنق مبادئ 
معرتفاً هبا، فإذا يُعلَّم الطفُل منذ البدء أن عليه أن يكون مجهورايً أو ملكياً أو كاثوليكياً أو مفّكراً 
أمام رايح  اثبتة، وضعيفة  أسس غري  إىل  مستندة  أُمة، وستكون  تشكِّل  لن  الدولة  فإن  حراً، 

الفوضى والتغيري«. انبليون األول، 1805.
معايَن خمتلفًة ألشخاص خمتلفي  معياري-  األمة -كمفهوم  بناء  يعين مصطلح  وبينما 
التجانس  مفهوم  يتمحور حول  األساس  املفهوم  فإن  السياسي،  وامليل  املوضوعية  أساس  على 
االجتماعي ضمن حدود إقليمية حمددة، مع الشرط املسبق املؤجل ملسألة السيادة، ويف حال مل 
يكن بناء الدولة مرتبطاً بنظام حكم معي، فإنه يستدعي استقالاًل سيادايً، إذا ما أريد له النجاح.

وعلى الرغم من إمكانية ختيُّل أن عملية التجانس االجتماعي هذه ميكن أن تتم حتت 
الضغط وفرض واقع معي من الناحية النظرية، إال أن بناء الدولة يسري بنحو أفضل من خالل 

القواسم املشرتكة، وحاجة اجملتمعات إىل التوحد من أجل الوصول إىل تصور مستقبل مجاعي.

بناء األمة وسياسة بناء الدولة - املثال الفرنسي وحمدداته

Al-Bayan Center for Planning and Studies

بناء الأمة و�سيا�سة بناء الدولة
 املثال الفرن�سي وحمدداته

كاثرين شكدام

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط
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يُعرَّف النازحون داخلياً أبهنم أشخاص أجربوا على النزوح من دايرهم مع بقائهم داخل 
حدود بلدهم. وتتمثل اخلصائص الرئيسة للنزوح الداخلي يف طبيعته القسرية وحقيقة أن السكان 
املتأثرين به ال يعربون احلدود املعرتف هبا دولياً، ويعد النزوح الداخلي واحداً من أعظم التحدايت 
يعودوا حتت محاية  مل  احلدود وابلتايل  يفرون عرب  )الذين  لالجئي  العامل، وخالفاً  اإلنسانية يف 
وطنهم األصلي( ما يزال النازحون مواطني يف بلدهم، وحكومتهم مسؤولة من الناحية القانونية 
عن محايتهم ورعايتهم. وال ينتهي املطاف ابلنازحي دائماً يف املخيمات، إذ إن الغالبية حتل ضيفة 
على أسر مضيفة، وجيد بعضهم مأوى مؤقتاً يف أثناء الرتحال، يف حي يستقر آخرون منهم يف 

املناطق احلضرية.
وينتقل النازحون داخلياً يف كثري من األحيان عدة مرات يف أثناء نزوحهم، وختلق هذه 
تستند  أيضاً،  لذلك  ونتيجة  متابعة حتركاهتم؛  أمام  والديناميكية حتدايت كبريًة  املتنوعة  األمناط 
رصدها  طرق  اختلفت  مهما  مؤكدة  أرقاماً  وليس  تقديرات  إىل  النازحي  أعداد  حول  األرقام 
وتسجيلها ومصدرها، حيث يقدر مركز رصد النزوح الداخلي -مقره يف جنيف- أن هناك ما ال 

يقل عن )26( مليون انزح داخلي يف مجيع أحناء العامل نتيجة للصراعات.

اجتاهات النزوح يف العراق )جغرافيا االنتشار وسياسات الدعم واإلغاثة(

اجتاهات النزوح يف العراق 
)جغرافيا النت�سار و�سيا�سات الدعم والإغاثة(

Al-Bayan Center for Planning and Studies

د. أحمد قاسم مفتن 
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إن اهلدف الرئيس لسياسات التعليم العايل يف العراق مبجمله هو حتقيق الرفاه االقتصادي 
من خالل رسم سياسات اقتصادية توظف القدرات الشبابية لعموم جمتمعه لبناء الدولة ومحاية أمنها 
االقتصادي والسياسي؛ لذا استندت الدراسة إىل فرضية مفادها: إن اتساع الفجوة ما بي خمرجات 
التعليم العايل ومتطلبات سوق عمل الشباب يف العراق ال تكون بسبب نوعية املخرجات فقط، 
ولكن الخنفاض كفاءهتا أيضاً. ومن هنا جاءت الدراسة لإلجابة عن بعض األسئلة اليت مل يعيها 
واضعو السياسات يف العراق، األسئلة اليت جيري تداوهلا يف املؤمترات واالجتماعات الدولية واحمللية 
هل هي خيار  ميكن االستعانة هبا لرسم سياساهتا، أو هي ضرورة ينبغي التقيد هبا واحلرص على 
تنفيذها؟ ومن أهم تلك األسئلة: هل تركز سوق عمل الشباب على نوعية حمددة من املخرجات 
أو على كفاءة معينة منها؟ وهل تعمل فلسفة التعليم العايل حبسب آلية عرض املخرجات والطلب 
عليها أو على آلية إجياد جمتمع شباب واٍع ومثقف لبلوغ بعض مؤشرات التنمية البشرية؟ وهل ساعد 
التعليم العايل األهلي يف سد جزء من سوق عمل الشباب أو هو منافس للتعليم احلكومي؟ وهل 
أسهمت اجلامعات املستحدثة يف تلبية متطلبات سوق عمل الشباب؟ وهل تطوير التعليم العايل 
مبا ينسجم مع سوق عمل الشباب هو ضرورة أو خيار يف فلسفة التعليم العايل والبحث العلمي؟ 

معوقات التعليم العايل والبحث العلمي وإمكانية النهوض مبؤسساته التعليمية والبحثية يف العراق

معوقات التعليم العايل والبحث العلمي 
واإمكانية النهو�ض مبوؤ�س�ساته التعليمية 

والبحثية يف العراق

Al-Bayan Center for Planning and Studies

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

أ.د. هيثم عبد هللا سلمان - أ. د. حيىي محود حسن
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والصدمات،  والنزوح  الوفيات  النامية فضاًل عن  البلدان  من  العديد  النزاعات يف  تتسبب 
التحتية واخلدمات  النطاق على مجيع جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية )البنية  بدمار واسع 
وبيئة االعمال والقطاع اخلاص(، وأدى خفض اإلنتاج بنحٍو كبري مما دعا إىل ظهور جمموعات هشة 
ارتفعت نسبتها وتعاظمت مشكالهتا وخسائرها، ولعل أبرز ما أودت إليه تلك النزاعات احلالية يف 

املنطقة ما أييت:
نشأت عن عقد اجتماعي منقطع لألمنوذج االقتصادي الذي تقوده الدولة، والذي • 

انعكس يف مسار »التنمية غري السعيدة«، اليت غذت بدورها كثرياً من املشكالت يف 
مقدمتها اإلرهاب والعنف، مع آاثر عابرة للحدود.

تسببت يف وقوع أعداد كبرية من الالجئي والنازحي داخلياً، مما انعكس -على املدى • 
القصري واملدى الطويل- على اجملتمعات املضيفة وانتشارها يف البلدان اجملاورة. 

والسياسية •  االقتصادية  املتغرّيات  مجيع  على  بنيوية  آاثراً  النزاعات  تلك  نتائج  تركت 
واالجتماعية ويف مقدمتها فرص التشغيل والبطالة، اليت انعكست ابلتايل على جودة 

نوعية احلياة وفرص استدامتها.

التشغيل والبطالة يف اجملتمعات املتأثرة ابلنزاع .. حالة العراق

Al-Bayan Center for Planning and Studies

أ. د. عدنان ياسين مصطفى

الت�شغيل والبطالة يف املجتمعات املتاأثرة بالنزاع 
حالة العراق
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مثة ثالثة جماالت وعناوين إطارية عامة ميكنها -إذا أحسّنا استثمارها- أن تقدم لنا حلواًل 
انجعة وجناحات حقيقية يف مواجهة التطرف سلوكاً وممارسًة وثقافًة:

اجملال األول: من الواضح أن جانباً من الثقافة الدينية اليت يتم نشرها يف بعض املدارس واملؤسسات 
الدينية وبعض األوساط األكادميية ترسخ وعي امتالك فئة أو طائفة حقيقة اإلسالم، وأهنا وحدها 
اليت تستطيع أن تستنبط األحكام الشرعية الصحيحة للوصول إىل الشريعة الصحيحة أو الدين احلق، 

وذلك يتطلب إشاعة ثقافة دينية منفتحة ومتساحمة من شأهنا السماح ابلتعددية وقبول اآلخر.
اجملال الثاين: إشاعة ثقافة جمتمعية مدنية ودميقراطية، فحيثما تضعف هذه الثقافة تزدهر ثقافة العنف 
وأكادميية  »تربوية  مسؤولية  وتلك  واجلهوية.  والفئوية  والعرقية  الدينية  املختلفة:  أبشكاهلا  والتطرف 

وفكرية وإعالمية« ابلدرجة األساس، لذا توجب أن يرعاها جهد وطين.
اجملال الثالث: أتصيل قيم التسامح والتعددية وثقافة احرتام حقوق االنسان وقبول اآلخر وترسيخها 
من خالل املؤسسات املعنية ابلتوجيه والرتبية، مما يتطلب أن أتخذ وزارات الرتبية والتعليم العايل والبحث 
العلمي دورمها يف هذا اجملال، فضاًل عن األوقاف، ووزارة الشباب والرايضة، واملؤسسات اإلعالمية، 

إذ تقع على عاتقها مسؤولياٍت جسام يف هذا املنحى.

حتصني األطفال واليافعني من اإلرهاب والفكر املتطرف )ورقة سياساتية مقرتحة ملعاجلة آاثر داعش(

حت�صني الأطفال واليافعني من الإرهاب والفكر 
املتطرف

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

د. أمحد قاسم مفنت
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إذا استطاعت فرنسا اليوم االدعاء بتفاخر أبن هلا ترااثً دميقراطياً طوياًل، فإن مسريهتا حنو 
هذه احلرية املؤسسية مل تكن ابألمر اهلّي. وبنحٍو مشابه ملعظم نظرائه الغربيي، بدأ أتريخ فرنسا 

الدستوري حتت احلكم امللكي املطلق.
وتعتقد الباحثة أن األمر األكثر صلة ابلتطور الدميقراطي لفرنسا هو أهنا مستعدة لاللتزام 
السياسية  النوابت  من  العديد  واجهت  قد  فرنسا  فإذا كانت  السياسي،  فكرها  يف  ابالستمرارية 
واملؤسسية املظلمة يف السابق -وذلك حينما ختلت عن استقاللية اجلمهورية أو احلكم امللكي مقابل 
احلكم العسكري لإلمرباطورية- إال أهنا استندت إىل خرباهتا إلجياد صوهتا الفريد وأتكيد هلجتها 
أكثر من  تعلمتها من أخطائها  اليت  للدروس  نتيجة  إال  اليوم ما هو  فرنسا  السياسية، وإن حال 
جناحاهتا املاضية، لقد نشأت اجلمهورية الفرنسية اخلامسة -اليت تعد نتاج الفكر الدستوري لفرنسا 
وأترخيها االجتماعي والسياسي- يف الرابع من تشرين األول عام 1958، وامنازت حباجتها إىل 
ترسيخ جوهر الدولة القومية من طريق الفصل بي الكنيسة والدولة )الدين والسياسية(، وتكمن 
الشخصية احلقيقية لفرنسا يف حتديدها ملفهوم السلطة، وأتكيدها على السلطة وليس على السياسة 

اليت تعد أمراً مؤقتاً. ومن املثري لالهتمام أن هذا املفهوم أعلنته السلطة امللكية ألول مرة.

اجلمهورية اخلامسة .. مسرية فرنسا الدستورية الطويلة

اجلمهورية اخلام�سة
م�سرية فرن�سا الد�ستورية الطويلة

Al-Bayan Center for Planning and Studies
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بعد أربع سنوات من الشكوك حول الشخص الذي سيقود البالد، أتسست اجلمهورية الثالثة 
بثبات يف فرساي )Versailles( عام 1875؛ األمر الذي أدى إىل إهناء اخلالفات امللكية. 

ومن املثري لالهتمام أن اجلمهورية الثالثة -وعلى الرغم من العديد من الصعاب- قد أثبتت وجودها من 
طريق نشر االستقرار بعد مواجهتها للعديد من االضطراابت وانعدم االستقرار املؤسسي.

وقد أُعلن قيام اجلمهورية الثالثة يف فرنسا يف 4 أيلول 1870 بعد تعرض انبليون الثالث للهزمية يف معركة 
سيدان، يف الوقت الذي ما تزال فيه فرنسا متأثرة بعد تعرضها للهزمية من أملانيا اجملاورة اليت سيطرت على  
مساحات شاسعة من األراضي الفرنسية، كان ما يزال على فرنسا أن تواجه أزمة اجتماعية ومالية، 
تتطلع فرنسا إىل حتقيق أحالمها املتمثلة ابجملد واملكانة الوطنية اليت ذهبت أدراج الرايح، وهذه املرة 
ستجد نفسها كأعظم سيادة عرب تشكيل مجهورية جديدة. وألن السالم شرط ال بد منه، يطالب أوتو 
فون بسمارك )Otto von Bismarck( أبن تقوم فرنسا بتشكيل مجعية لألعضاء املنتخبي، لقد 
جرت االنتخاابت يف كانون الثاين عام 1871، وكان مقر اجلمعية اجلديدة -بقيادة امللكيي اليمينيي 
)األورليانيي والبوانبراتريي(- يف بوردو، وانُتِخب ثريز )Thiers( رئيساً تنفيذايً -مل يكن اصطالح 

“الرئيس« مستعماًل بعد حينذاك-؛ بسبب انعدام االستقرار السياسي والدستوري.

ظهور اجلمهورية الفرنسية 1870 - 1958

ظهور اجلمهورية الفرن�سية 1958-1870
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تقّدم املناهج النيوليربالية تفسرياً واسعاً لدور املوارد يف املنافسات اإلقليمية، وتعدُّ قضااي 
اهلوية وموارد الطاقة واملوارد املائية مصدراً للمنافسة يف السياسة الدولية. ويؤكد منظّرو القضااي 
تنافسات  لظهور  الباردة، كان هناك سبب  احلرب  أعقبت  اليت  السنوات  أنه يف  االسرتاتيجية 
جديدة يف عالقات الدول اإلقليمية والدولية، مثل: أزمة أوكرانيا، وأزمة األمن يف العراق، وسوراي، 
الطاقة. وبطبيعة احلال  املنطقة؛ فهذه كلها إحدى صراعات موارد  بلدان  واليمن، وغريها من 
اإلقليمية  الساحة  على  األطراف  املتعدد  التعاون  آاثر  أيضاً  ستنشأ  األزمات-  هذه  -يف ظل 
والدولية من حيث احتياجات إيران والسعودية املتبادلة لإليرادات، إذ يعد النفط من بي العوامل 
العالقات  بي  املواءمة  وتعدُّ  الدول،  بي  املتبادلة  العالقات  يف  التعاون  تطوير  تساعد يف  اليت 
اإليرانية-السعودية يف جمال دبلوماسية املوارد جزءاً من ضرورايت املواقف النيوليربالية لربط القضااي 

االسرتاتيجية واالقتصادية. 
بي  العالقات  منط  لتحسي  النيوليربالية  هنج  استخدام  حناول  البحثية،  الورقة  هذه  يف 
إيران واململكة العربية السعودية. إذ ترى النيوليربالية أن من املمكن توسيَع العالقات مع املناطق 

االسرتاتيجية من خالل التعاون االقتصادي. 

دور املوارد واالقتصاد والطاقة يف توسيع املنافسة بني إيران والسعودية

دور املوارد واالقت�ساد والطاقة يف تو�سيع
 املناف�سة بني اإيران وال�سعودية
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إن الدستور هو القانون األساس والرئيس للبلد، فهو حيدد املبادئ السياسية األساسية للحكومة، 
والقواعد اإلجرائية هلا، وحقوق املواطني والتزاماهتم، وطرق ضمان مساءلة الفروع احلكومية.

كما هو معروف جيداً فإن لدى فرنسا أترخياً دستورايً مضطرابً، إذ مّر عرب العديد من األنظمة 
السياسية املختلفة، فمنذ الثورة الفرنسية يف عام 1789 أصدرت الدولة ما ال يقل على مخسة 
إذ  الفرنسيي على دراية جيدة ابلدساتري!  نيفرتيك: »إن  عشر دستوراً. وعلى هذا كتب فان 
ال ميكن للمرء أن خيتلف حول اعتبار أتريخ فرنسا حديقة مثمرة للفكر الدستوري، أو مقربة 
للدساتري”، ويف كل األحوال ال شك أبن الفرنسيي لديهم  للتجارب الدستورية، أو “دستوراً 

خربة يف الدساتري والتغيريات الدستورية”.
اُْعُتمد يف فرنسا الدستور احلايل الذي ينصُّ على القواعد األساسية للجمهورية الفرنسية اخلامسة 
الثالثة  للجمهورية  الدستورية  القواني  بعد  دائم  فرنسي  دستور  أطول  وهو   ،1958 عام  يف 
)1875(. لكن مثل هذه االستمرارية مل أتِت من دون إجراء إصالحات وتعديالت عليه، وشهد 

الدستور اخلامس تعدياًل لنصه الدستوري أربعاً وعشرين مرة حىت اآلن. 

نضوج العملية الدستورية الفرنسية .. اندماج التقاليد الدستورية

ن�سوج العملية الد�ستورية الفرن�سية
اندماج التقاليد الد�ستورية
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تنفست معظم الدول األوروبية الصعداء بعد سقوط برلي يف هناية احلرب العاملية الثانية عام 
1945 وسقوط احلكومة النازية، لكّن العديد من الدول قد وجدت نفسها على حافة اإلفالس 
املايل. وكانت فرنسا تعاين مثل العديد من جرياهنا من عجز اقتصادي، فقد استنزفتها احلرب اليت مل 
تكتف فقط بثروهتا وقدرهتا على استغالل مواردها الطبيعية، ولكنها أثرت بنحٍو كبري على القوى 
العاملة بسبب حصيلة قتلى احلرب، وكانت فرنسا تفكر إبعالن إفالسها، إال أهنا قد شهدت منواً 

وتطوراً كبرياً يف السنوات التالية. 
أجرب  الذي  العسكري  الصراع  انتهاء  بعد  انقطاع  دون  اقتصادايً  منواً  فرنسا  شهدت 
االقتصاد الفرنسي على التدهور، فاضطرت إىل تبين التغيري من خالل إصالح معايريها االجتماعية 
واالقتصادية، وأتكيد قوهتا أبن تصبح قوة صناعية وليس من خالل القوة العسكرية. وقد ولدت 

فرنسا اجلديدة على أنقاض فرنسا القدمية، إذ جلأت حنو استعمال التكنولوجيا.

االنتعاش والنمو االقتصادي بعد احلرب

االنتعا�ش والنمو االقت�صادي بعد احلرب
�صرعة دوران االقت�صاد الفرن�صي بعد احلرب العاملية الثانية
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الوقت  يف  املشكالت  من  األوسط كثرياً  الشرق  منطقة  يف  الدولية  املياه  شراكة  مسألة  تواجه 
لبناء السدود من أجل سّد  املتعددة على األهنر، أو  إقامة املشاريع  احلاضر؛ جراء احلاجة إىل 
النقص احلاصل من املياه يف بعض املناطق داخل أراضي دولة املنبع -كما حدث مع تركيا والعراق 
بقضية بناء سد إليسو على هنر دجلة، وإثيوبيا ومصر بقضية بناء سد النهضة على هنر النيل-، 
فقد ذهبت هذه الدول إىل إقامة املشاريع على تلك األهنر لالستفادة من أكرب قدر ممكن من 
خمزون تلك املياه يف إرواء مساحات أوسع لألراضي الزراعية، أو إنشاء احملطات لتوليد الطاقة 
الكهرابئية؛ وابلتايل االستفادة منها يف التصدير، أو يف سّد العجز لديها على املستوى الغذائي 

أو على مستوى الطاقة.
وتواجه شراكة املياه الدولية بي الدول العديد من املشكالت القانونية أيضاً وابلتحديد بي الدول 
تتمحور على  فيها  فإن املشكالت  البحار  ففيما خيص  البحار.  أو  املتشاركة على تلك األهنر 
املياه اإلقليمية أو احلدود البحرية، ومسألة املالحة املشرتكة أو الصيد وغريها، وهذا كله حُتدُدُه 

االتفاقات واملعاهدات الدولية على وفق القانون الدويل العام واألعراف الدولية.

شراكة املياه يف اجملاري املائية الدولية يف ضوء القانون الدويل

Al-Bayan Center for Planning and Studies

�شراكة املياه يف املجاري املائية الدولية
 يف �شوء القانون الدويل

أمين عبد الكرمي حسني

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط



42 Al-Bayan Center for Planning and Studies

ميكن أن تكون احلكومة اإللكرتونية أداة قوية ومهمة والسيما يف البلدان النامية اليت تواجه 
عدداً من التحدايت، مثل: اخلدمات العامة الضعيفة، والبطالة، وسوء الصحة، وانتشار اجلرمية، 
وأزمة السكن، والعنف، وضعف التعليم. وهي متّثل فرصة جديدة للحكومات احمللية يف املشاركة 
ابحلوكمة من املطالبة إبصالح إجراءات العمل األساسية، وميكنها أيضاً تعزيز الدميقراطية احمللية 

بتحسي الوصول إىل املعلومات، وتعميق مشاركة املواطني يف عملية صنع السياسة.
وتقدم احلكومة اإللكرتونية طريقاً لالستمرار مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛ لتصميم 
زايدة  يف  تساعد  أن  اإللكرتونية  للحكومة  وميكن  السياسات.  لتنفيذ  فعالة  وأدوات  خدمات 
الشفافية واملساءلة يف التنمية القادرة واحلّد من الفقر، بتحسي قدرة البالد على توفري اخلدمات، 
وحتقيق األهداف التنموية، وزايدة الكفاءة والشفافية. وتشّجع احلكومة اإللكرتونية على مزيٍد 
والنمو  االستثمار،  لتحقيق  ابلثقة  جدارة  أكثر  تكون  وأن  املواطني،  بي  واملشاركة  الثقة  من 

االقتصادي.

احلكومة اإللكرتونية بني التحدايت والتنفيذ

احلكومة الإلكرتونية بني التحديات والتنفيذ
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تداول  هي  أورواب  يف  للجامعات  األساسية  السمة  كانت  عشر،  التاسع  القرن  بداايت  حىت 
املعارف املختلفة وتفسريها، وكان البحث العلمي جيري خارج اجملتمع اجلامعي وبنحو مستقل؛ 

وبذلك ميكن وصفها جبامعات مستهلكة للمعرفة ال منتجة هلا. 
ولكن البحث العلمي وإنتاج املعرفة بدأ يكون ركناً أساسياً يف اجلامعات بعد أتسيس جامعة برلي 

يف أملانيا )جامعة مهبولت حالياً( من قبل الفيلسوف فيلهلم فون مهبولت عام 1818. 
بشىت  املختلفة  األفكار  فيه  تتالقح  مكاانً  اجلامعة  تكون  أن  على  قائمة  فكرة مهبولت  كانت 
العلوم، ويلتقي فيه الطالب مع األستاذ بطرح األسئلة وإنتاج املعرفة؛ وابلتايل االنتقال ابجملتمع 

ككل حنو التطور. 
وأثبتت فكرة مهبولت جناحها وصارت العقيدة األساسية للجامعات األملانية اليت أتسست بعد 
مما شجع  أملانيا؛  جنم  بصعود  وساعدت  عموماً  التعليم  نظام  ثورة يف  وأحدثت  برلي،  جامعة 
الوالايت املتحدة األمريكية والياابن فيما بعد على تبنيها يف هناايت القرن التاسع عشر، وأطلق 

على هذه الفكرة »أمنوذج مهبولت للتعليم العايل«. 

إنتاج املعرفة واستهالكها يف اجلامعات العراقية

Al-Bayan Center for Planning and Studies

علي حممد ابقر البهاديل

اإنتاج املعرفة وا�ستهالكها يف اجلامعات العراقية
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والسياسي واألمين  االقتصادي  املنظور  اسرتاتيجية من  أمهية  للنفط  أن  فيه  مما ال ريب 
ومن الناحيتي الذاتية واملوضوعية؛ ملا له من خصائص فنية كثرية، فضاًل عّما ميثله من مصدر 
رئيس للطاقة لتحريك معظم أوجه نشاط التنمية االقتصادية. بيد أن منظمات الطاقة الدولية 
ووكاالهتا تتوقع أن تزداد أمهيته تلك طاملا بقي حمافظاً على أسعاره املعتدلة اليت حتقق أعلى املنافع 
االقتصادية سواًء للمستهلكي أم للمنتجي، إذ إن ارتفاع أسعار النفط إىل مستوايت قياسية مل 
تشهدها أسواق النفط العاملية من قبل سيولد آاثراً سلبية على استهالكه، من قبيل التوسع إبنتاج 
مصادر الطاقة املتجددة ذات التكاليف املرتفعة، واستخراج مصادر الطاقة اليت كانت غري جمدية 

اقتصادايً، فضاًل عن التوجه حنو مصادر الطاقة غري التقليدية.
وأتسيساً ملا سبق يتبي أن مستقبل النفط يف حمافظة البصرة يعتمد على واقع نضوبه؛ 
وذلك نتيجة اختالف العوامل املؤثرة عليه؛ فالعوامل املؤثرة على واقع نضوبه تعتمد على كمية 
االحتياطيات النفطية، ومستوى اإلنتاج اليومي، وأسعار مصادر الطاقة، غري أن هذه العوامل 
تعتمد على عوامل خارجية ال ميكن التنبؤ مبستوى حدوثها، ومن مث مبعدل منو إنتاجها وكميته، 

ومنها إنتاج الطاقة املتجددة، والطاقة غري التقليدية، والطاقة غري اجملدية اقتصادايً.

مستقبل نضوب النفط يف حمافظة البصرة

م�صتقبل ن�صوب النفط يف حمافظة الب�صرة

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

أ.د. هيثم عبد هللا سلمان
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القوى الكربى مثل الصي، والوالايت  للكثري من  الشرق األوسط  لطاملا ُعّدت منطقة 
املتحدة، وروسيا منطقة نفوذ واهتمام متزايد؛ وأييت هذا االهتمام لعدة أسباب أمهها احلفاظ 
على التوازن يف العالقات الدولية مع دول هذه املنطقة، فضاًل عن األمهية اليت تزداد كثرياً للقوى 
الكربى من الناحية االسرتاتيجية واالقتصادية اليت جتعل من هذه املنطقة سوقاً مفتوحة ملنتجات 
هذه الدول. ويف إطار »سعي الصي إىل أتمي الطاقة هلا يف املنطقة، تنظر الوالايت املتحدة 
بطريقة إجيابية أخرى على أن املنطقة هي ضامن أساس لألمن القومي هلا يف الشرق األوسط من 
خالل وجودها العسكري ونفوذها اجلغرايف السياسي الكبري«؛ ومن هنا فإن الوالايت املتحدة 
ترى وجودها يف املنطقة داعماً لالستقرار واحلفاظ على التنمية االقتصادية اإلقليمية، يف حي ترى 
الصي أن وجودها خمتلف متاماً عن الوجود األمريكي، فهي تسعى إىل أتمي أمن الطاقة اخلاص 
هبا، وترى يف وجود الوالايت املتحدة وحتالفاهتا يف املنطقة هتديداً ألمنها والسيما يف منطقة شرق 

آسيا ومنطقة الباسفيك.

الصني وشراكاُتا االسرتاتيجّية الشاملة يف الشرق األوسط

ال�شني و�شراكاُتها اال�شرتاتيجّية ال�شاملة 
يف ال�شرق االأو�شط

أمين عبد الكرمي حسني
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أبناء  ومع  بعضها  مع  املؤسسات  بي  العالقة  أسَس  وحتدِّد  الدولة  عمَل  القوانُي  تنظِّم 
اجملتمع، وتكون قاعدة أساسية لتحقيق العدالة واملساواة بي األفراد، ومعرفة حقوقهم وواجباهتم 
جتاه مواطنيها واملقيمي فيها والعكس صحيح أيضاً. وهي تصون ممتلكات البالد وحتميها من 
العبث أو الفساد واخلراب، ومتنع الفوضى والظلم، وال ميكن أن يكون هناك بلد من دون قواعد 
املواكبة  اجلديدة  وإقرار  القدمية،  القرارات  لتعديل  حيتاج  الذي  العصر  هذا  يف  والسيما  قانونية 

للتطّورات.
هناك الكثري من مشاريع القواني واملقرتحات مدرجة يف رفوف جملس النواب كونه اجلهة 
التشريعية ابلبالد، لكن مل يتمكن اجمللس من إقرارها واكتفى بقراءهتا قراءًة أوىل أو اثنية؛ بسبب 
غياب اتفاق نيايب بي أعضائه، أو لعدم اقتناعهم مبضموهنا، أو لتقاطع مواقف اآلراء جتاه القواني 

مع السلطة التنفيذية.
وبلغت إجنازات اجمللس بدورته النيابية الثالثة “2014 - 2018” -املتكونة من مثانية 
فصول مقسمة على أربع سنوات تشريعية- التصويت على 163 مسودة قانون ما بي مشروع 

ومقرتح، وقرأ 55 قانوانً قراءًة أوىل، و74 قراءًة اثنية، ورفض 15 من املشاريع والقواني.

أتخري إقرار القوانني وآليات متريرها ابلدورة التشريعية املقبلة

تاأخري �إقر�ر �لقو�نني و�آليات متريرها بالدورة 
�لت�شريعية �ملقبلة 

- �لأ�شر�ر ومقرتحات �حللول-

علي انجي
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تلبية  على  قادرة  غرَي  البالَد  عاماً   35 من  ألكثر  العراق  يف  دام  الذي  الصراع  جعل 
مما  اهليدروكربونية وحدها؛  مواردها  من  احلالية  إيراداهتا  عرب  األعمال  اهلائلة إلعادة  احتياجاهتا 

أفضى ذلك إىل طلب الديون لزايدة متويل عمليات إعادة اإلعمار.
وقد أتثرت النقاشات داخل العراق بشأن ديون البالد بعدة عوامل، بعضها كانت عبارة 
عن تصورات للديون كوهنا نقطة ضعف أو عبئاً للدولة، وهنالك عامل آخر وهو الشعور ابلقومية 
العراقية والنضال ضد االحتالل األجنيب الذي يرى الدين مسألة جلعل البالد رهينة، ويفسح له 

اجملال إلعادة استعمارها يف النهاية.
احلرب  بداية  الديون حىت  أو  الدفع ابآلجل  على سياسة  يعتمد سابقاً  العراق  يكن  مل 
العراقية-اإليرانية، إذ كانت البالد تدفع مقابل السلع واخلدمات بنحٍو مباشر، أي مع افرتاض 
احلد األدىن من االئتماانت التجارية، يف حي أن البالد خالية تقريباً من القروض األجنبية ابستثناء 
عدد من القروض اليت قدمها االحتاد السوفييت السابق وأورواب الشرقية آنذاك اليت دفع مثنها عرب 

تزويدمها ابلنفط.

ديون العراق.. نظرة عامة حول وضع الديون ونشأتا ومستقبلها

Al-Bayan Center for Planning and Studies

ديون العراق.. نظرة عامة حول وضع الديون 
ونشأتها ومستقبلها

أمحد معن الطبقجلي

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط
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 Les Trente“ 1990( يف كتابه  -  1907( فوريستري  جان  التعبري  هذا  صاغ 
Glorieuse” أو الثورة غري املرئية من عام 1945 إىل عام 1975”، الذي نشر يف عام 
1979. ويشري هذا التعبري إىل “ثورة الثالثة اجمليدة” اليت حدثت خالل ثالثة أايم هي: 27، 
و28، و29 من شهر متوز للعام 1830 املعروفة ابسم “ثورة يوليو” )اليت عرّب عنها الرسام 
ديالكروا يف لوحته بعنوان “احلرية تقود الشعب”. وحيدد هذا التعبري املدة بي عامي 1945 
و1975، يف ضوء التغرّيات اليت عادت ابلفائدة لقرية كريسي. وكتب فوريستري “تلك الثالثي 
سنة كانت اجمليدة”، وتعدُّ وجهة نظر فوريستري حول تلك العقود الثالثة يف أتريخ فرنسا األكثر 
دقة من وجهات نظر العديد من املعلقي اآلخرين. وإن كانت تلك العقود هي جميدة ابلفعل من 

وجهة نظر خبري اقتصادي، بيد أهنا كانت بعيدة كل البعد عن كوهنا مثالية.
وقد كانت إعادة اإلعمار يف فرنسا مكلفة جداً، حبيث وصلت إىل حد أن كانت بشرية، 

وقال آخرون إهنا أخالقية أيضاً؛ ألن القيم واألولوايت شهدات تغيرياً كبرياً حنو النزعة الفردية.

الثالثون اجمليدة – أتميم الصناعات الرئيسة

كاثرين شكدام

Al-Bayan Center for Planning and Studies

الثالثون املجيدة - تاأميم ال�سناعات الرئي�سة
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ابلنظر إىل طبيعة االقتصاد الفرنسي العاملي والواقع الذي ال مفر منه لــ »التشابكات«، فقد أظهر 
اهنيار سوق األسهم يف عام 2008 عمق ترابط االقتصادات الوطنية ببعضها بعض؛ وابلتايل 

وضع مفهوم النمو الوطين حتت ضوء عاملي أكرب.
وعلى الرغم من أن الدول تتحكم يف اقتصادها السيادي، فإن السياسات سيكون هلا أتثري على 
السوق العاملي، وسيتعي على اخلرباء إضافة متغريات أخرى يف حساابهتم. وحينما يكون هناك منو 
اقتصادي فإن ذلك يعين أن هناك زايدة يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي )زايدة يف قيمة اإلنتاج 
الوطين نسبة لإلنفاق الوطين( الذي بدوره يرتجم إىل زايدة مستوايت املعيشة، وحيسن اإليرادات 

الضريبية ويساعد على خلق فرص عمل جديدة.
وكي يستمّر النمو االقتصادي جيب احملافظة على اإلنتاجية والطلب؛ وهو إجناز ليس من السهل 
فرنسا  ازدهار  النمو. وإن  اليت جيب مواءمتها لدعم هذا  العوامل  بسبب جمموعة  دائماً  حتقيقه 
االقتصادي االستثنائي يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية هو ابلتأكيد مثال مثري لالهتمام 

لدولة حتقق السرعة االقتصادية، ولكنها فشلت يف إتقان املرونة االجتماعية-االقتصادية.

كيفية احملافظة على النمو ابملرونة االقتصادية والقدرة على التكيف

كيفية املحافظة على النمو باملرونة االقت�صادية والقدرة على التكيف
 االأمنوذج الفرن�صي لتدخل الدولة

كاثرين شكدام
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الدولة  إلدارة   2003 بعد  جديد  منهج  على  مساره  العراقي  السياسي  النظام  اختط 
واملؤسسات السياسية عرب اعتماد الالمركزية السياسية واإلدارية، وعلى الرغم من وجود العديد من 
التشريعات القانونية، فضاًل عن الدستور لسنة 2005 اليت تنظم عمل الالمركزية بشقيها السياسي 
واإلداري، لكّن هذه التجربة ما تزال تشوهبا الكثري من املشكالت واهلّنات والّعلل واألسباب، وإن 
العوامل اليت تقف وراء هذه املشكالت متعددة منها: غياب العالقة الواضحة، والتأثري اإلجيايب 
ثقافة سياسية  أنه من دون وجود  نعتقد  الالمركزية، وألننا  السياسية وعمل  الثقافة  املتبادل بي 
رشيدة نؤمن فعاًل ابلالمركزية السياسية واإلدارية ومبنطق احملاسبة، واملسؤولية، والشفافية، وفلسفة 
التشريعات  وإن  عرجاء،  ستكون  العراق  يف  الالمركزية  جتربة  فإن  احلاكمة،  ال  اخلادمة  السلطة 
القانونية لوحدها ال ميكن أن تقدم العالج الوايف يف غياب البيئة العقلية والثقافية اليت تنفذ هذه 
التشريعات وتتابعها، وسنحاول يف هذا البحث مراجعة بعض الشروط املهمة ومعاجلتها اليت من 
شأهنا أن حتقق التفاعل والتواصل بي الثقافة السياسية والالمركزية يف العراق لغرض حتقيق املقاصد 
احلقيقية اليت من ورائها تُعتمد الالمركزية يف العراق، وهو اخلدمة واإلجناز على الصعيد احمللي، ومن 

مث ستنتهي ببعض االستنتاجات والتوصيات لعّلها أن تقدم شيئاً خلدمة العراق.

العالقة بني الثقافة السياسية والالمركزية يف العراق

 العالقة بني الثقافة ال�سيا�سية والالمركزية 
يف العراق

 أ.د. عبد اجلبار أمحد عبد هللا
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متثل ظاهرة هجرة العقول والكفاءات )Brain Drain( أو استنزافها مصدر قلق كبرياً 
للدول املصدرة هلا، حبيث تكون يف أمس احلاجة إليها للخروج هبا من أزماهتا واملساعدة يف رفع 

معدالت منوها االقتصادي.
وتشكل تلك الظاهرة مشكلة حقيقية يواجهها جمتمعنا العراقي يف ظروفه الراهنة، إذ خسر 
بعضها  اليت وجد  الكفاءات  مئات -أو آالف-  املاضي  القرن  التسعينيات من  العراق خالل 
مستقراً هلا يف جمتمعات أوروبية أو يف بلدان أخرى، وبعد العام 2003 ازداد تدفق الكفاءات 
حتت ظروف قاهرة طاردة أبرزها األوضاع األمنية وعدم توافر مالذ آمن؛ وهو ما شكل خسارة 

فادحة مل يشهدها أتريخ العراق احلديث.
وتركز األهداف الرسية والشعبية اليوم يف بناء دولة أتخذ دورها التنموي اإلقليمي والعاملي 
وتسرب  اهلجرة  مبأساة  األهداف  هذه  تصطدم  إذ  واالقتصادي،  السياسي  وثقلها  يتالءم  مبا 
العناصر الفاعلة القادرة على بناء هذا البلد؛ وهذا األمر يعين هدر اجلهود واملوارد املادية اليت 
اليت  الدول األجنبية  العراق هلم؛ كي يتحولوا إىل كفاءات أصبحت اآلن يف خدمة  خصصها 

حتتضنهم.

املنظور االسرتاتيجي الحتضان الكفاءات العائدة ومعاجلة ظاهرة هجرة العقول
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برزت السياحة الدينية يف اآلونة األخرية منطاً اقتصادايً ذا جدوى كبرية يف ميزانيات الدول 
واجملتمعات؛ فأصبحت جديرة ابالهتمام الرسي واجملتمعي إىل الدرجة اليت مل يعد خيلو فيها بلد ما 

من معلم ديين يعزز املنظومة السياحية العامة، ويساعد يف دعم االقتصاد القومي.
وقد ابت القطاع السياحي العام يف البلدان األوروبية مبا فيه قطاع السياحة الدينية يشكل 
نسبة كبرية من حيث املشاركة يف الناتج احمللي اإلمجايل، وهي النسبة اليت تصل إىل 12.4 %، 

يف مقابل نسبة أقل لدى البلدان الشرق أوسطية تبلغ 9.5 % فقط.
وانطالقاً من إدراك األمهية القصوى للجدوى االقتصادية للسياحة الدينية للعراق، حتاول 
هذه الدراسة اإلملام ابلوضع الراهن القتصادايت هذا القطاع احليوي، ومن مث بلورة رؤية متكاملة 
ملستقبله، إمياانً أبمهيته كونه من القطاعات االقتصادية البديلة واجلديرة مبوازاة النفط يف بلد مثل 
العراق، واستشعاراً لضرورة املضي قدماً يف حتديد أولوايت التخطيط االقتصادي، واستكشاف 
للدولة  العامة  املوازنة  القدرة على تعزيز  املالية األكثر مرونة واألسرع جدوى من حيث  الروافد 

العراقية.

السياحة الدينية يف العراق: الواقع واملأمول – دراسة وصفية
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تعود رغبة فرنسا يف توفري درجة من احلماية لألشخاص الذين أصبحوا أكثر ضعفاً سواء 
الرغم من أن  الفرنسية. وعلى  الثورة  بسبب املرض أو الظروف االجتماعية إىل زمن بعيد قبل 
الدولة مل تؤد دوراً يف توفري هذه احلماية أو تنسيقها؛ فقد محلت عدة مؤسسات هذا العبء حتت 

مظلة الكنيسة؛ مما سح إبعداد نظام رعاية اجتماعية.
إن نظام الرعاية االجتماعية يف فرنسا، مثل العديد من مؤسساته، جيد جذوره يف عصر 
ما قبل الثورة – األمر الذي يعدُّ غريباً نظراً إىل انعدام الدميقراطية يف فرنسا آنذاك حتت حكم 

ملوكها املستبدين.
قبل أن يصبح مفهوم “احلماية” ضرورة اجتماعية ومسؤولية مكرسة يف النظام القانوين 
للدولة، فإن املنظمات الدينية قد منحت من خالل نظام احملسوبية مبنح “اتبعيها” احلماية على 
وفق مواردها املتاحة، وغين عن القول إن أايً من تلك املساعدات كانت عشوائية وذات نوعية 
رديئة؛ ألهنا تفتقر إىل التنظيم. إذ كانت املساعدات عشوائية وقليلة ومل يتوافر أي تنظيم حقيقي 
هلا، فحىت داخل الكنيسة، إذا وافق الرعاة على تقدمي الدعم لدور العجزة ودور األيتام، مل جيروا 

أي ختطيط اجتماعي أو تعداداً اجتماعياً ملطابقة الضرورات االجتماعية.

نظام الضمان االجتماعي الفرنسي

نظام الضمان االجتماعي الفرنسي
إدارة املخاطر االجتماعية حتت مسمى التضامن

Al-Bayan Center for Planning and Studies

كاثرين شكدام
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يشّكل التعداد السكاين أمهية قصوى للمجتمعات والدول كافة؛ ذلك أنه يرتبط ارتباطاً 
مباشراً ابلرتكيبة السكانية اليت تنبين عليها القوى احملركة ألدق التفاصيل احلياتية من شىت الوجوه 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها؛ فهو ال ميثل جسراً معرفياً وإحصائياً لعدد 
حكَمة اليت ميكن من خالهلا تشريح القطاعات البشرية 

ُ
السكان فقط، وإمنا هو األداة املثالية امل

بنيوايً على وفق مؤشرات رقمية وحسابية دقيقة، تساعد على  واألنشطة الصادرة عنها تشرحياً 
دقة التخطيط اآلين واملستقبلي، وتضمن عمق االستشراف التنموي والنهضوي، وتوفر سالسة 

الوصول البياين واملعريف يف أوقات قياسية، لقاء جهود رشيدة وتكاليف زهيدة.
جمتمع  أي  يف  السكان  من كون  التعداد  على  والقائمة  املرتتبة  النتائج  جدوى  وتتضح 
املادية  الثروة  إلنتاج  أساس  عنصر  هم  واملتقدم  النامي  بشقيها  املعاصرة  اجملتمعات  والسيما 
وتوزيعها، وال يتسىن ختطيط تنمية اقتصادية واجتماعية وتنفيذها ونشاط إداري أو حبث علمي، 
إال بوجود بياانت تفصيلية موثوق هبا عن أحجامهم وتوزيعاهتم وطبيعة تكوينهم، وتعداد السكان 

هو املصدر الرئيس هلذه اإلحصاءات األساسية.

معوقات التعداد السكاين وآاثره السلبية على مستقبل التنمية يف العراق

معوقات التعداد السكاني وآثاره السلبية
 على مستقبل التنمية يف العراق 

حمسن حسن 
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إن انتشار ظاهرة الفساد وجتذرها يف مؤسسات الدولة وسلوكيات املواطن -نتيجة إرث 
النظام الدكتاتوري السابق من حروب وحصار، فضاًل عن انعدام العدالة االجتماعية من جانب، 
وانتشار  الشفافية  غياب  من  رافقه  وما   ٢٠٠٣ عام  بعد  والسياسي  األمين  االستقرار  وعدم 
يف  ووجوده  الدميقراطي  النظام  شرعية  يهدد  آخر-  جانب  من  الطائفية  واحملاصصة  احملسوبية 
العراق، ولعل آخر هتديد وجودي للعراق الذي متثل إبرهاب داعش قد استغل الفساد الخرتاق 
العديد من املؤسسات وجتنيد األنصار؛ لذا ابت لزاماً احلد من بعض أوجه الفساد اليت تالمس 

حياة املواطن اليومية وتنخر بنية الدولة العراقية.
وإن جناح جهود مكافحة الفساد يف العديد من الدول اليت كانت تعاين أوجه الفساد 
نفسها اليت تعانيها الدولة العراقية اليوم، فضاًل عن بعض قصص النجاح اليت شهدها العراق بعد 
عام 2003 كتيسري إجراءات اجلوازات، والشفافية يف نظام ابتعاث اللجنة العليا لتطوير التعليم 
يف العراق، واحلد من هدر املال العام عرب جباية أجور الكهرابء، تبشر إبمكانية احلد من الفساد، 
وهذا األمر سيؤدي بدوره إىل حتقيق األهداف االسرتاتيجية اآلتية:احلفاظ على األمن الوطين، 
والنهوض بعملية إعادة بناء العراق وواقع اخلدمات العامة، وإعادة ثقة املواطني مبؤسسات الدولة.

حنو اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد يف العراق

حنو اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد
 يف العراق

علي املولوي – هاشم الركايب – حيدر اخلفاجي

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط
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االقتصادية  التنمية  تعزيز  يف  مهماً  دوراً  يؤدي  أن  العراق  العايل يف  التعليم  لنظام  ميكن 
للنظام  فعالة  ومتويل  إصالح  سياسة  نُفذت  حال  يف  الطويل  املدى  على  واالستقرار  والسالم 
واالجتماعية،  االقتصادية،  املشكالت  حيّل  أن  الفعال  اجلامعي  التعليم  شأن  من  إذ  اجلامعي؛ 
الرغم من  البلد. وعلى  الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف  املبادئ  العراق؛ مما يعزز  والسياسية يف 
على  املتحدة  األمم  فرضتها  اليت  العقوابت  فإن  العراقي،  اجلامعي  للنظام  الصحيحة  البداايت 
العراق يف العام 1990 بعد غزو العراق للكويت، وما سبقته من سياسات خاطئة مع صعود 
نظام البعث إىل احلكم، أدى إىل إفقار أنظمة اجلامعات العراقية وعزهلا. وترك غزو العراق يف 
2003 اجلامعات يف حالة رديئة نتيجة احلرب وحاالت النهب، استدعت احلاجة إىل مئات 
املاليي من الدوالرات إلعادة التأهيل. وال تقتصر هذه املاليي على البىن التحتية فحسب، بل 
تعاين اجلامعات العراقية من نقص يف التمويل على صعيد تقدمي آخر املصادر، والكتب الدراسية 
يف مجيع اجملاالت، وإن من بي ما تعانيه اجلامعات العراقية اليوم هو اإلدارية املركزية املبالغ هبا، 
والطرق القدمية يف اإلدارة والروتي، فضاًل عن ضعف التدريب لكثري من التدريسيي، وغياب 

الفاعلية يف نقل املعرفة، وتشجيع إنتاجها بي الطلبة.

حنو نظام تعليم جامعي عايل املستوى

حنو نظام تعليم جامعي عالي املستوى
ما الذي ميكن للعراق تعلمه من التجارب 

الرائدة يف العامل؟

علي حممد ابقر البهاديل

Al-Bayan Center for Planning and Studies
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يعتلي حزب العدالة والتنمية الرتكي منذ عام 2002 السلطَة السياسية يف تركيا، ويُعّد 
بتقدميه  احلزب  هذا  وميتاز  تنظيماً.  وأكثرها  اإلسالمية  الدول  السياسية يف  األحزاب  أجنح  من 
الدائم األفكار اجلديدة والربامج املبتكرة واالعتناء ابألوساط الشبابية الرتكية؛ وهذا ما جيعله خمتلفاً 

ابملقارنة مع سائر األحزاب السياسّية الرتكّية، القومّية منها والعلمانّية.
يتأّلف حزب العدالة والتنمية من الناحية التنظيمية من أقسام خمتلفة، وأن إحدى هذه 
هو  القسم  هذا  يؤّديها  اليت  الرئيسة  املهام  ومن  والتنمية”.  األحباث  “إدارة  قسم  هو  األقسام 
أتسيس وإدارة “أكادميية السياسة” اليت أنشأها يف السنوات العشر األخرية يف تركيا، وأن هذه 
املواطني  األكادميية هي عبارة عن دورة تدريبية قصرية األمد، وإبمكان أعضاء احلزب وسائر 
األتراك املشاركة فيها، ويتلّقون فيها دروساً يف السياسة واالقتصاد وعلم االجتماع ومن مثَّ الدين، 
وقد شارك يف هذه الدورات التدريبية حىّت اآلن عشرة آالف شخص من املواطني االعتياديي 

وخترّجوا منها.

االكتساب احلزيب لدى )العدالة والتنمية( الرتكي دور »أكادميية السياسة«

االكتساب احلزبي لدى )العدالة والتنمية( 
الرتكي .. دور »أكادميية السياسة«

جابر عاشوري

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط
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عدد  يف  تستعمل  -اليت كانت   )SWF( السيادية  الثروة  صناديق  إىل  اللجوء  أصبح 
التمويل  يف  الدول  من  العديد  لدى  متزايد  بنحٍو  مشرتكة   سة  العامل-  حول  البلدان  من  قليل 
مثل  األساسية  السلع  تصدير  على  تعتمد  اليت  البلدان  تنشئ  إذ  االقتصادية،  والتنمية  الدويل 
)اهليدروكربوانت واملعادن( حافظات لصناديق الثروة السيادية؛ إذ هناك دوافع خمتلفة تدفع البلدان 
إلنشاء هذه الصناديق، إذ هتدف بعض صناديق الثروة السيادية إىل توفري األموال للسكان الكبار 
يف السن، بينما هتدف أخرى يف استثمار األموال يف برامج التنمية واالستثمار للمساعدة يف تنويع 
آليات دّر الدخل. يف حي صممت صناديق أخرى لتخفيف حدة ارتفاع األسعار املفاجئ للبلد، 

وتقلب العمالت، وانعدام االستقرار االقتصادي الدويل العام.
وإن اللجوء حنو استعمال صناديق الثروة السيادية هو أمر ذات أمهية كبرية للعديد من 
البلدان النامية؛ لقدرهتا على مواجهة انعدام االستقرار االقتصادي، وقد ُعزز هذا املفهوم بنحٍو 
أكرب يف أعقاب األزمة املالية اليت شهدها العامل يف عام 2008، بعد أن خرجت العديد من 
السيادية من تلك األزمة  الثروة  اقتصادية كبرية لصناديق  اليت هلا حقائب  الناشئة  االقتصادات 

ساملًة نسبياً.

صندوق الثروة السيادية يف العراق

صندوق الثروة السيادية يف العراق

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط
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مركز البيان ينظم ندوة تناقش العالقات االسرتاتيجية بني العراق واالحتاد األورويب

)حنو  عنوان:  حتت  ندوة  والتخطيط  للدراسات  البيان  مركز  نّظم 
املركُز  فيها  استضاف  األورويب(،  واالحتاد  العراق  بي  اسرتاتيجية  عالقات 
رئيَس بعثة االحتاد األورويب يف العراق سعادة السفري رامون بيكوا، واملستشارَة 
إلجراء  فانتايب؛  ماراي  الدكتورة  األورويب  لالحتاد  االستشارية  للبعثة  العليا 
األورويب،  واالحتاد  العراق  بي  االسرتاتيجية  الشراكة  تطوير  حول  مناقشة 
وحتدث سعادة السفري بيكوا يف أثناء الندوة عن التحدايت املؤسساتية اليت 
تواجه العراق بعد اإلعالن رسياً عن انتهاء احلرب ضد تنظيم داعش، مؤكداً 
للصراع ووضع عقد اجتماعي جديد  احلاجة إىل معاجلة األسباب اجلذرية 
يضمن قدرة مؤسسات الدولة على االستجابة بفعالية الحتياجات املواطني. 
األورويب،  واالحتاد  العراق  بي  املستمرة  الشراكة  إىل  أيضاً  بيكوا  وتطّرق 
البالد  تواجه  اليت  للتحدايت اإلنسانية  للتصدي  املبذولة  إىل اجلهود  مشرياً 
علىاملدى القريب، فضاًل عن دعم منو القطاع اخلاص، وتعزيز فرص االستثمار 

للمستثمرين األجانب على املدى املتوسط   والطويل.
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ندوة : العالقة بني الثقافة السياسية والالمركزية يف العراق

عقد مركز البيان للدراسات والتخطيط ندوة ختصصية حتت عنوان: 
“العالقة بي الثقافة السياسية والالمركزية يف العراق”، يوم السبت املوافق 
1 أيلول 2018. وحاضر يف الندوة األستاذ الدكتور مريي كاظم عبيد 
عميد كلية القانون جبامعة القادسية، واألستاذ الدكتور عبد اجلبار أمحد 
عبد هللا أستاذ النظم السياسية يف كلية العلوم السياسية جبامعة بغداد، وقد 
حضرها خنبة من املختصي واملعنيي هبذا الشأن، وقد غّطى الدكتور مريي 
اإلشكاالت اليت تكتنف اإلطار القانوين ّلالمركزية، ابتداًء من عّد جمالس 
احملافظات جمالس تشريعية ورقابية مبا يتعارض مع مبدأ الالمركزية اإلدارية، 
واملساواة القانونية بي تشكيل إداري )جمالس احملافظات( وتشكيل سياسي 
)األقاليم(؛ ليربهن من خالل حماضرته أن ذلك أّدى إىل متتع التشكيالت 
اإلدارية -املذكورة آنفًا- بصالحيات سياسية؛ مما سبب فوضى يف إدارة 

مؤسسات الدولة، وانعكس سلباً على تقدمي اخلدمات.
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ورشة عمل: اإلحصاء الوصفي يف الدراسات االنسانية

البيان للدراسات والتخطيط بتقوية  نظراً لألمهية اليت يوليها مركز 
قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية، عقد املركز يوم السبت املوافق 11 
آب 2018 ورشة عمل محلت عنوان “اإلحصاء الوصفي يف الدراسات 
2018، وقد ُخّصصت  لعام  املركز  فعاليات  اإلنسانية” ضمن سلسلة 
الورشة لطلبة الدراسات العليا من ذوي االختصاصات اإلنسانية يف مرحلة 
البحثية  املؤسسات  يف  العاملي  وبعض  التدريسي،  واالستاذة  البحث، 
من  ابحثاً   )14( مبشاركة  الورشة  وعقدت  احلكومية،  للوزارات  التابعة 
العلوم  اختصاص  يف  والدكتوراه  املاجستري  شهادات  محلة  من  األساتذة 
السياسية وعلم االجتماع وعلم النفس واإلدارة العامة، وقد أّعد الباحث 
يف مركز البيان )هاشم الركايب( كراساً يغطي مفردات املادة العلمية لتقدمي 

الورشة من قبله.
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السفري اإلسباين يف العراق يزور مركز البيان

استضاف مركز البيان للدراسات والتخطيط سعادة السفري اإلسباين 
يف العراق هانزي إسكوابر، يف زايرة انقشت أبرز التطورات الراهنة يف البالد، 
خالل  وجرى  السياسات.  صنع  عملية  يف  ابلنهوض  التفكري  مراكز  ودور 
الزايرة أيضاً التعريف أبهم األعمال اليت يقوم هبا املركز من قبل رئيس قسم 
األحباث علي املولوي، وتبيان أبرز جوانب اإلصالح االقتصادي واملؤسسايت 
الالزمة لتلبية احتياجات البلد، وحتّدث سعادة السفري عن بعض التحدايت 
إدارة  املناطق من سيطرة داعش، مبا يف ذلك  العراق بعد حترير  اليت تواجه 
أعداد السكان املتزايدين يف البالد، وشدد أيضاً على أمهية زايدة احلوار بي 
البيان بدوره إىل سعيه  العراقية، وأشار مركز  التفكري  الدويل ومراكز  اجملتمع 
احلثيث بتقدمي دراسات اسرتاتيجية من شأهنا النهوض ابلسياسة العامة يف 
العراق من خالل التواصل مع اخلرباء؛ من أجل تلبية االحتياجات التنموية 

األكثر إحلاحاً يف البالد.
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ممثل االحتاد األورويب يناقش يف مركز البيان حتدايت العراق االقتصادية

استضاف مركز البيان للدراسات والتخطيط مسؤول التنمية 
والتعاون اخلاص ابلعراق يف االحتاد األورويب السيد أوغستو بيكاغلي 
ملناقشة بعض التحدايت االقتصادية اليت تواجه البالد، وسبل تعزيز 

التعاون بي العراق واالحتاد األورويب.
زايدة  لتعزيز  العامة  السياسة  تدابري  على  املناقشات  وركزت 
الرامية إىل تعزيز  القطاع اخلاص، واملبادرات  الوظائف، والسيما يف 
املهارات  على  الشباب  تدريب  أمهية  عن  فضاًل  العراق،  صادرات 

املهنية.
على  احلثيث  سعيه  بيكاغلي  للسيد  البيان  مركز  أكد  وقد 
العامة يف  ابلسياسة  النهوض  من شأهنا  اسرتاتيجية  دراسات  تقدمي 
العراق من خالل التواصل مع اخلرباء؛ من أجل تلبية االحتياجات 

التنموية األكثر إحلاحاً يف البالد.
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مركز البيان يشارك يف مؤمتر السلوك االنتخايب يف العراق

شارك مركز البيان للدراسات والتخطيط يف أعمال مؤمتر “السلوك 
أقامته  الذي  االختصاصات”  متعددة  مقارابت  حنو  العراق:  يف  االنتخايب 
اجلمعية العراقية لعلم النفس السياسي يوم اخلميس املوافق 5 نيسان 2018 
ابلعاصمة بغداد، وجاءت مشاركة املركز ابلدراسة االستطالعية اليت محلت 
عنوان: )توجهات الناخبي يف االستحقاقات االنتخابية القادمة يف العراق: 
ملركز  االستطالعية  الدراسة  وأكدت  واألولوايت(،  والتفضيالت،  املشاركة، 
البيان -اليت مشلت عينة من 2310 انخبي من مجيع احملافظات العراقية- 
القادمة  الشباب بدوا أكثر تفاؤاًل يف إجاابهتم حيال أمهية االنتخاابت  أن 
يقعون  شاابً   )790( حنو  أكد  إذ  واملسني،  العمر  متوسطي  من  ودورها 
ضمن الفئة العمرية الرتاكمية )45-18(، ومن أصل )970( مبحواثً ممن 
أجابوا بنعم، مثلت نسبتهم )81%( أن االنتخاابت القادمة مهمة يف حتديد 

مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
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وفد من الربملان الربيطاين يناقش تطورات الساحة العراقية يف مركز البيان

الربملان  من  وفداً  والتخطيط  للدراسات  البيان  مركز  استضاف 
العراق،  يف  السياسية  الساحة  على  احلالية  التطورات  ملناقشة  الربيطاين 

وآفاق االستقرار يف البالد على املدى البعيد.
اللوردات  جملس  أعضاء  من  -الذي ضّم جمموعة  الوفد  وانقش 
العراقي يف  إنيالي- جتربة اجليش  البارونة جويس  بقيادة  العموم  وجملس 
مكافحة اإلرهاب، وكيفية نظرة اجملتمعات احمللية إليه، فضاًل عن مناقشة 

آليات حتديث القطاع العام وضرورة استئصال الفساد.
البيان من جهته سعيه احلثيث من أجل تقدمي  وقد أبدى مركز 
العراق  يف  العامة  ابلسياسة  النهوض  شأهنا  من  اسرتاتيجية  دراسات 
ابلتواصل مع اخلرباء؛ لتلبية االحتياجات التنموية األكثر إحلاحاً يف البالد.
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زايرة السفري األملاين إىل مركز البيان

استضاف مركز البيان للدراسات والتخطيط مساء السبت 
املوافق 4 آب 2018 يف مقره ببغداد عضو جملس النواب األملاين 
السيد )ثورسنت فراي( برفقة سعادة سفري مجهورية أملانيا الدكتور 
)سريل انن(، ونوقشت خالل االستضافة التطورات السياسية يف 
املقبلة  احلكومة  تشكيل  مسارات  على  وآاثرها  واملنطقة  العراق 
وسياستها اخلارجية، وركزت املناقشات على أمهية تنشيط القطاع 
االنفتاح  سياسة  ودميومة  الفساد،  مكافحة  وإمكاانت  اخلاص، 
مناقشة  فضاًل عن  النيابية،  االنتخاابت  نتائج  اإلقليمي يف ضوء 
آليات النهوض بواقع االقتصاد العراقي، وقد أكد السادة يف مركز 
البيان للوفد األملاين سعيهم احلثيث على تقدمي دراسات اسرتاتيجية 
من شأهنا النهوض ابلسياسة العامة يف العراق ابلتواصل مع اخلرباء؛ 

من أجل تلبية االحتياجات التنموية األكثر إحلاحاً يف البالد.
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وفد من السفارة الربيطانية يزور مركز البيان

استضاف مركز البيان للدراسات والتخطيط وفداً من السفارة 
الربيطانية يف العراق يوم األربعاء املوافق اخلامس من حزيران 2018 
يف مقره ببغداد؛ ملناقشة املستجدات السياسية، وآفاق التعاون، لتطوير 
برامج مشرتكة من شأهنا االرتقاء ابلواقع االقتصادي واألمين يف العراق، 
االقتصادي من طريق  النهوض ابلواقع  آليات  الزائر  الوفد  وقد انقش 
التأشريات  إصدار  وعرب  لالستثمار،  جاذبة  بيئة  خلق  على  العمل 
هيئة  أداء  وتطوير  العراق،  يف  املصريف  ابلقطاع  واالرتقاء  إلكرتونياً، 
البطالة،  على  القضاء  شأهنا  من  اليت  احللول  من  وغريها  االستثمار، 
وحتفيز النمو االقتصادي، وشّدد الوفد أيضاً على ضرورة إدامة األمن 
يف البالد الذي شهد حتسناً كبرياً مؤخراً، وذلك عرب تطوير مؤشرات 
أمهية  أيضاً  الوفد  وأكد  العراق ورصده،  األمين يف  الواقع  ملراقبة  حملية 
وضع دراسات ُتساعد العراق على مكافحة الفساد والعمل جبدية على 

اإلصالح اإلداري واملايل.
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مركز البيان خيتتم أعمال مؤمتره الثاين حتت عنوان: )الرتبية والتعليم من أجل تنمية مستدامة(

مؤمتره  أعمال  والتخطيط  للدراسات  البيان  مركز  اختتم 
أجل  من  والتعليم  )الرتبية  عنوان:  محل  الذي  الثاين  السنوي 
تنمية مستدامة( وقد حضر املؤمتر مسؤولون يف مديرايت الرتبية، 
واألكادمييي  الباحثي  من  خنبة  عن  فضاًل  احملافظات،  وجمالس 
املؤمتر  العراقية يف  والتعليم، وقد مثل احلكومة  واملهتمي ابلرتبية 
الكرمي  عبد  الدكتور  الوزراء  مبجلس  املستشارين  هيئة  رئيس 
كونه  التعليم؛  مبلف  احلكومة  اهتمام  إىل  أشار  الذي  الفيصل 
والتنمية  االستقرار،  وحتقيق  الفقر،  من  احلد  يف  األجنع  اآللية 
اجلهد  من  مزيد  بذل  إىل  الفيصل  ودعا  املستدامة،  االقتصادية 
البحثي يف تشخيص املشكالت، واقرتاح اآلليات اليت من شأهنا 
الرتبية  اليت ختّص  التحدايت  مواجهة  القرار يف  مساعدة صّناع 
علمّية  جلسات  ثالث  املؤمتر  تضمن  وقد  العراق،  يف  والتعليم 

عرض فيها املختصون دراساهتم وتوصياهتم.
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مركز البيان يناقش حتدايت اإلصالح يف العراق مبشاركة كلية LSE الربيطانية

استضاف مركز البيان للدراسات والتخطيط ابلتعاون مع مركز 
مؤمتراً   )LSE( الربيطانية  لالقتصاد  لندن  األوسط يف كلية  الشرق 
تواجه  اليت  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  التحدايت  ملناقشة 

العراق وآفاق اإلصالح املستقبلية.
اجللسة  ركزت  وقد 
السياسية  التطورات  األوىل يف 
االنتخاابت  أعقاب  يف 
الوطنية، وأمهية معاجلة الفساد. 
وترأس اجللسة املدير التنفيذي 
جياد،  سجاد  البيان  ملركز 
من  املناقشة كل  يف  وشارك 
من كلية  دودج  تويب  الدكتور 
والدكتور  لالقتصاد،  لندن 

اسرتاتيجيات  يف  واخلبري  هاوس،  تشااتم  معهد  من  منصور  ريناد 
مكافحة الفساد غزوان رفيق. وتركزت املناقشات يف طبيعة املكوانت 
استقرار  إىل  ستؤدي  إذا كانت  وما  احلالية،  السياسية  والتحالفات 
أمهية  يف  أيضاً  اجللسة  ما من عدمه، وقد ركزت  إىل حد  احلكومة 
السياسي  الفساد  معاجلة 
واملايل، وإعادة أتكيد الثقة من 
النخبة  بي  فّعال  متثيل  أجل 

السياسية واملواطني.
الثانية  اجللسة  أما 
الوضع  عن  فتمحورت 
للبلد،  احلايل  االقتصادي 
ميكن  اليت  اآلليات  وتناولت 
للعراق من طريقها أن حيّد من 
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يف  األحباث  قسم  رئيس  اجللسة  وترأس  العام،  القطاع  يف  اإلنفاق 
مركز البيان علي املولوي، وشارك فيها املستشار املايل لرئيس الوزراء 
الدكتور مظهر صاحل، ورئيس وفد االحتاد األورويب يف العراق السفري 
رامون بيلكوا، ومديرة معهد )IRIS(ابجلامعة األمريكية يف العراق 

كريستي فان دين توورن. 
وركزت املناقشات يف خلق 
ابلقطاع  العمل  فرص 
اخلاص، وتوفري اخلربة الفنية 
املالية  اإلدارة  إبصالح 
بي  والعالقات  العامة، 

بغداد وأربيل.
املؤمتر  اُختُتم  وقد 
احلديث  اثلثة كان  جبلسة 
اليت  التحدايت  عن  فيها 

السياسي  العنف اجلنسي، والتمثيلي  قبيل  املرأة، من  تواجه حقوق 
الدكتور تويب دودج، وشارك يف احلديث  واجملتمعي. وترأس اجللسة 
كل من الدكتورة زينب كااي من جامعة لندن، والناشطتي يف اجملتمع 
املدين هناء إدوار، وهناء محود؛ إذ حتدثن عن الصعوابت اليت تواجه 
النساء يف العراق، والحظن أمهية 
وفرص  التعليم  إىل  الوصول  تعزيز 
العمل من دون متييز للرجل على 

األنثى.
ويلتزم مركز البيان ابملشاركة 
العراقيي  السياسة  ُصّناع  مع 
واجملتمع الدويل؛ ملعاجلة التحدايت 
إبجراء  العراق  تواجه  اليت  الكثرية 
شأهنا  من  عامة  سياسة  حبوث 
إصالح القدرات املؤسسّية للبالد.





دراسات مرتمجة
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يرى قادة القطاع العام وجود حاجة ملحة لتغيري اخلدمات احلكومية وتطويرها، وابملقابل 
ترى احلكومات حول العامل ضرورة إجياد طرق جديدة لتحقيق طموحات املواطني، يف الوقت 
الذي يشعر فيه العديد بعدم الرضا واالستحسان؛ وابلتايل، جيب على احلكومات يف كثري من 
مالية وقوى  قيوداً  تواجه  اليت  البيئات  القليل« يف  مقابل  تقدمي »الكثري  إىل  تبادر  أن  األحيان 

خارجية تعيق التغيريات احلكومية.
وأظهرت دراسة ملركز ماكينزي مدى صعوبة حتقيق هذه التغيريات بنحو صحيح، إذ إنه 
على وفق دراسة استقصائية أجريت على ما يقرب من 3000 مسؤول ابلقطاع العام يف 18 بلداً 
فإن 80 % من جهود احلكومة للتغيري قد ابءت ابلفشل، ومشلت الدراسة وجهات نظر حول 

80 حالة تغيري وعلى مقابالت معمقة مع 30 شخصاً من قادة التغيريات احلكومية. 
ما الذي ميّيز 20 % من حاالت التغيري الناجحة عن 80 % من حاالت التغيري غري 
الناجحة؟ لإلجابة عن هذا السؤال استنتجت هذه الدراسة مخسة عناصر أساسية، ووجدت أن 
املبادرات  التغيري بثالثة أضعاف  العناصر مجيعها يزيد من احتمالية جناح مبادرات  تطبيق هذه 

األخرى اليت ال تطبق فيها هذه العناصر مجيعها.

عناصر التغيري احلكومي الناجح

عنا�صر التغيري احلكومي الناجح
تريا أالس- مارتن تشيتشنسكي

Al-Bayan Center for Planning and Studies

ترمجة وحترير مركز البيان للدراسات والتخطيط
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جولة   2018 نيسان للعام  من  والعشرين  السادس  يف  العراقية  النفط  نظمت وزارة 
الرتاخيص اخلامسة الستكشاف وتطوير حقول نفط وغاز، حتت إشراف إدارة العقود والرتاخيص 
النفطية )PCLD(. وقد متت عملية الرتاخيص من خالل أمنوذج عقد جديد، إذ كانت تلك 
اجلولة هي جولة الرتاخيص األوىل الذي تتم منذ مدة طويلة )انعقدت اجلولة الرابعة يف شهر أاير 

.)2012
أهداف وزارة  حتقيق  يف  وجناحها  الرتاخيص  جولة  نتائج  استعراض  الورقة  هذه  وحتاول 
النفط واحلكومة العراقية، وهي يف الوقت نفسه ال تنظر يف تفاصيل مجيع البنود والشروط التعاقدية 
يف جولة الرتاخيص اخلامسة، مقارنة ابجلوالت األربع السابقة، أو أية شروط دولية أخرى، إذ 
إهنا تركز بنحٍو أساس على الشروط املالية )حتديد كيفية السداد ومكافأة املقاول على استثماره(، 

وعلى عملية جولة الرتاخيص.

حتليل اجلولة اخلامسة من جوالت تراخيص استكشاف النفط يف العراق

حتليل اجلولة اخلام�سة من جوالت تراخي�ص 
ا�ستك�ساف النفط يف العراق

 روبن ميلز - لؤي اخلطيب

Al-Bayan Center for Planning and Studies

ترمجة وحترير مركز البيان للدراسات والتخطيط
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يوجد يف مجهورية العراق -مبا يف ذلك إقليم كردستان العراق- العديد من حقول النفط 
اليت ميكن استثمارها بسهولة، كان إقليم كردستان العراق قد جنح بنحٍو خاص يف هذا اجملال، 
وبدء تطوير قطاع النفط والغاز يف عام 2006، ووقع أكثر من 50 عقداً ملشاركة اإلنتاج مع 
مثل غولف  نفط صغرية  البداية- شركات  املتعاقدون -يف  الشركاء  دولية. وكان  نفط  شركات 
كيستون، وجينيل، وويسرتن زاغروس. وقد اكتشفت شركة غولف كيستون حقل شيخان العمالق 
بـ 14 مليار برميل نفط )مت تعديل ذلك تنازلياً(، وهو واحد من أكرب  الذي تقدر احتياطاته 
االكتشافات النفطية يف العامل منذ أكثر من 20 عاماً. ودخلت شركة إكسون موبيل -يف عام 
-2012 جمال العمل يف اإلقليم كأول شركة دولية كربى، تلتها شركات شيفرون، وتواتل، وغاز 
بروم، وتقدر وزارة املوارد الطبيعية يف إقليم كردستان أن االحتياطات تصل إىل 45 مليار برميل 
نفط، و177 تريليون مرت مكعب من الغاز. ولو أن إقليم كردستان العراق كان دولة مستقلة، 

لكان جمموع احتياطاته من النفط والغاز سيضعه بي أكرب عشر دول غنية ابلنفط يف العامل.

النفط والغاز يف كردستان العراق

النفط والغاز يف كرد�ستان العراق 
مراجعة لقوانني الت�سدير 

فلوراين أمريلري - داليا زامل

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط
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تبقى قضية نقص الطاقة إحدى أكرب التحدايت اليت تواجه العراق، وعنصراً أساسياً يف 
مع  احلرب  بعد  اإلعمار  إعادة  وبرانمج  واالقتصادية  االجتماعية  للتنمية  املقبلة  احلكومة  خطة 
داعش على مدار ثالث سنوات لألعوام )2014-2017(. وقد أدى نقص الطاقة إىل اندالع 
إذ طالب  البصرة،  اجلنوبية والسيما  احملافظات  العديد من  املاضي يف  االحتجاجات ابلصيف 
مواطنوها ابخلالص من الفساد املستشري ونقص اخلدمات األساسية مبا يف ذلك مياه الشرب 
والكهرابء)(، وقد تعهدت احلكومة حبل مشكلة الكهرابء، لكنها فشلت يف ذلك على الرغم من 
إنفاق أكثر من 40 مليار دوالر على هذا القطاع منذ عام 2003؛ وأدى غياب السياسات 
الواضحة وسوء اإلدارة إىل تفاقم املشكلة، واتساع الفجوة بي الطلب على الكهرابء وما توافره 
احلكومة، وحتويل نقص الطاقة إىل أزمة مزمنة. ويف العام 2012 قدرت االسرتاتيجية الوطنية 
 Booz( تكلفة انقطاع التيار الكهرابئي بـ 40 مليار دوالر أمريكي )INES( املتكاملة للطاقة
and Co., 2012(، يف حي يقدر بعضهم وصول اخلسائر إىل 55 مليار دوالر سنوايً من 

 .)Wahab, 2014( اإليرادات احملتملة بسبب نقص إمدادات الطاقة والوقود

الطاقة الشمسية يف العراق: من البداية إىل التعويض

الطاقة الشمسية يف العراق: من البداية إىل 
التعويض

هاري استيبانيان

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط
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يف 18 كانون األول للعام 2017 أعلنت إدارة الرئيس األمريكي دوانلد ترامب 
عما ُعرف ابسرتاتيجية األمن القومي األمريكي، اليت محلت شعار محلة ترامب االنتخابية 
املتحدة  للوالايت  التهديد  أن مصادر  اجلديدة  االسرتاتيجية  أواًل”، وجاء يف  “أمريكا 
والثانية  املنافسة،  القوى  أو  األوىل )روسيا والصي(  ثالثة جهات:  وحلفائها أتيت من 

)إيران وكوراي الشمالية( أو “الدول املارقة”، والثالثة )التنظيمات اجلهادية اإلرهابية(.
وتركز اسرتاتيجية الرئيس ترامب إىل أربعة حماور رئيسة، هي:

– األول: محاية أراضي الوالايت املتحدة وشعبها ومنط احلياة األمريكية عرب مكافحة 
مع  التعامل  وكيفية  ابهلجرة،  األمريكية  الوالايت  داخل  االنتشار  من  ومنعه  التطرف 

األشخاص غري املرغوب فيهم مبنعهم من الدخول إىل األراضي األمريكية.
– الثاين: حتقيق الرفاهية لألمريكيي.

– الثالث: فرض “السالم ابستخدام القوة”، وتطوير هياكل القوات املسلحة األمريكية 
ومنظومة الدفاع الصاروخية.

– الرابع: تعزيز النفوذ االقتصادي للوالايت املتحدة عاملياً بتشجيع القطاع اخلاص واالستثمار.

للكاتب أمحد حسن عليالشرق األوسط يف اسرتاتيجية الرئيس ترامب لألمن القومي
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يف ذروة األزمة اجلزائرية-الفرنسية وحتديداً يف 4 حزيران 1958 ألقى الرئيس الفرنسي 
اجلنرال شارل ديغول خطاابً وّضح فيه مستقبل بالده السياسي، ورّسخ فكرة أن املغامرات 
اُختريوا  أمام مجاهري  وقف  -الذي  اجلنرال  وقال  ابلفعل.  انتهت  قد  االستعمارية  الفرنسية 
مسبقاً يف عاصمة اجلزائر-: “لقد فهمتكم!”؛ فتلك اجلملة قد أسيء فهمها يف بداية األمر 
كتعبري عن دعمه املضاد للتحرر السياسي واملؤسسي يف اجلزائر، لكن سرعان ما اتضح أن 
رؤيته كانت للمستقبل الذي يدور حول مفهوم استقاللية السيادة الذي كرس حياته املهنية 

للدفاع عنها، وأتكيدها كحق أساٍس للبلد.
لقد رأى العديد من معاصري اجلنرال ديغول أن أعماله تُعدُّ خيانة لفرنسا؛ فقد كان 
للسياسة املؤسسة الفرنسية آنذاك، ففي أحد اللقاءات قال ديغول  يسلك اجتاهاً معاكساً 
للعضو السابق يف املقاومة لويس تريينوار يف 18 أاير 1955: “إننا نشهد حركة عامة يف 
العامل، نشهد موجة تدفع مجيع الشعوب حنو التحرر، ولكن هناك محقى ال يريدون أن يفهموا 
ذلك…”، إذ مل تتطلع طموحات ديغول إىل االستعمار، بل يف صعود فرنسا كقوة أوروبية؛ 

األمر الذي قد حيد من القوة املالية واجلّر السياسي للطموح األمريكي يف اهليمنة.

للكاتبة كاثرين شكدامفرنسا تتحدى عدوانية أمريكا وترنو إىل أن تصبح وسيطاً يف منطقة الشرق األوسط
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يعلن اآلالف من العراقيي يف كل دورة انتخابية -مبا فيهم أولئك الذين لديهم فرصة 
ضئيلة للفوز- ترشيحهم لالنتخاابت، إذ تنافس 9043 مرشحاً على 328 مقعداً فقط يف 
االنتخاابت الربملانية لعام 2014 أّي ما يعادل حوايل 27 مرة ضعف عدد املقاعد املتاحة، 
السياسية  النظم  ذات  األخرى  البلدان  مع  ماثلناها  يف حال  عالية جداً  النسبة  وتعدُّ هذه 
واالنتخابية املماثلة؛ فعلى سبيل املثال: تنافَس 2146 مرشحاً على أكثر من 200 مقعد 
يف االنتخاابت الربملانية لفنلندا -اليت هلا نظام برملاين ومتثيل نسيب- لعام 2015، وهو ما 
ميثل 10 أضعاف عدد املقاعد املخصصة، وقد يزعم أنصار األنظمة اليت تتيح ترشيح عدداً 
كبرياً من األفراد أبن هلا ميزة احلد من املنافسة داخل احلزب الواحد من خالل السماح للعديد 
من األشخاص ابلرتشيح حتت راية احلزب نفسه. وإن احتمالية وجود مرشحي يتشاركون 
الحتياجات  استجابة  أكثر  يكونوا  أن  على  حتفزهم  انتخابية  دائرة  يف كل  نفسها  اهلوية 
هناك  إذا كان  فمثاًل:  الفرعية،  اهلوايت  أساس  على  الناخبي  من حتشيد  وحتد  الناخبي، 
مرشحان -فأكثر- يتنافسان يف املنطقة نفسها ويتشاركان االمتداد العشائري نفسه، فمن 

املرجح أن يعاد انتخاب املرشح الذي أوىف بتعهداته سابقاً.

للكاتب هاشم الركايباملنافسة االنتخابية يف العراق .. سلبياتا وإجيابياتا
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انطلق األدمريال الصيين تشنغ خه أبسطوله املكون من 62 سفينة يف  حينما 
القرن اخلامس عشر امليالدي بسبع رحالت مل يكن يدرك أن تلك الرحالت ستكون 
ملهمة حلرب جديدة يف بداية األلفية الثانية؛ فتلك الرحالت أخذت األدمريال الصيين 
لزايرة عدة دول تقع على سواحل احمليط اهلندي وجنوب آسيا وأفريقيا حىت وصل إىل 
منطقة اخلليج والبحر األمحر، وقد أهلمت تلك الرحالت عدة دول تسعى للسيطرة على 
التجارة يف احمليط اهلندي، وحبر الصي، والقرن األفريقي الذي متر عربها 70 % من 
جتارة العامل، وكانت بداية ذلك بعد سقوط االحتاد السوفييت حينما أدركت الصي أهنا 
ستكون اهلدف التايل؛ لذلك انطلق رئيس الوزراء الصيين يل بينغ عام 1994 يف جولة 
يف دول آسيا الوسطى يف حماولة إلجياد طرق بديلة لكسر أي طوق ميكن أن يضرب 
حصاراً عليها؛ مما أشعل حرابً قاسية هي حرب السيطرة على املوانئ، وإنشاء القواعد 

البحرية العسكرية اليت تتداخل فيها املصاحل االقتصادية والسياسية.

للكاتب زهري مجعة املالكيحرب املوانئ العاملية وأثرها على العراق
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متّكنت فرنسا فيما مضى من احلصول على مكانة مرموقة، تتمّثل بتكوين دولة ذات 
سيادة حرة، أّدت فيها القيم اجلمهورية إىل أن تكون مصدر إهلام لشعبها، بعدما رسخت يف 
دستورها مفردات الدميقراطية مثل: احلرية، واملساواة، واإلخاء. وكان لدى فرنسا فيما مضى 
امتياز اختيار القرارات السياسية اخلاصة هبا، ولكن بسبب العوملة، ومع تقارب دول العامل 

تعرضت املناورات السياسية الفرنسية لكثرٍي من السخرية السياسية.
إن السياسات املذكورة يف كتاب )en même temps( )يف الوقت نفسه(، 
جعلت اجلمهورية اخلامسة تتصارع مع التطورات االجتماعية والسياسية املتوقعة منها؛ فاليوم 

تواجه فرنسا واقع مرحلة ما بعد تنظيم داعش، ومواجهة األخطاء املرتكبة يف املاضي.
يف  العلوم،  يف  األوسط  ابلشرق  احلديثة  الدراسات  أستاذ  فيليو  بيري  جون  يقول 
مقال نشر يف موقع احملادثة )The Conversation(: إن على فرنسا االستمرار يف 
اللجوء إىل املبادئ األخالقية كاسرتاتيجية يف مواجهتها مع العامل العريب، وعرض قيم احلزب 

اجلمهوري يف الوقت نفسه.

للكاتبة كاثرين شكدامالقرارات الصعبة – فرنسا يف صراع بني السياسة الواقعية واألخالقيات اجلمهورية
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مستشار  بوشارد  دينيس  أشار  لألنباء،  وكالة شفقنا  مع  مؤخراً  أجريت  مقابلة  يف 
الشرق األوسط يف املعهد الفرنسي للعالقات الدولية إىل أن موقف فرنسا ومصاحلها جتاه 
لتوجيه  احلاجة  من  أكرب  بنحٍو  واألمن  املباشرة  الوطنية  يرتبط ابحتياجاهتا  األوسط  الشرق 
مستقبل املنطقة. وتعدُّ فرنسا موطناً للمجتمعات القادمة من الشرق األوسط؛ وهذا األمر 
بقوله: “جغرافياً،  السلبية، ويؤكد بوشارد  للتطورات  جيعل اجلمهورية اخلامسة أكثر عرضة 
تقع فرنسا قريبة جداً من أفريقيا والشرق األوسط، وهذا يعين أهنا تتأثر مباشرة ابلتطورات 
مسألة  هو  وأفريقيا  األوسط  الشرق  يف  حيدث  شيء  فأي  املناطق،  تلك  يف  حتدث  اليت 
ذات أمهية وطنية لفرنسا، وهو واقع لن يتغرّي”، وحبسب ما متوافر من معطيات نرى أّن 
فرنسا ال تستطيع احتمال حدوث فوضى يف املنطقة دون أن حتافظ على سالمة حدودها 
وتوازهنا االجتماعي السياسي، فمن منظور اقتصادي تعتمد هذه الدولة كثرياً على مستعمراهتا 
السابقة لدعم أسواقها، وإدخال الثروة إىل اقتصادها الوطين. وعلى خالف الوالايت املتحدة 
اليت تتمتع برفاهية موقعها يف وسط احمليط الذي يعمل كعازل يساعدها يف حماوالهتا للهيمنة، 

فإن فرنسا حباجة إىل بذل جهد أكرب للمحافظة على متاسكها واستمراريتها.

للكاتبة كاثرين شكدامتغريُّ املوقف الفرنسي جتاه الشرق األوسط
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يف متوز من عام 2015 وبعد 20 شهراً من املفاوضات؛ تُوصِّل إىل االتفاق 
وأملانيا،  وبريطانيا،  وروسيا،  املتحدة،  )الوالايت   1  +  5 وجمموعة  إيران  بي  النووي 
وفرنسا، والصي مع االحتاد األورويب( لرفع العقوابت الدولية املفروضة على إيران مقابل 
تفكيك طهران لربانجمها النووي، ودخل االتفاق حّيز التنفيذ يف كانون الثاين 2016 
حتت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد 
األورويب واألمم املتحدة قد فرضت عقوابت أضرت ابالقتصاد اإليراين، وكبدهتا خسائر 
كبرية منذ عام 2012 إلجبارها على تعليق عمليات ختصيب اليورانيوم. ومع رفع تلك 
العقوابت متّكن اإليرانيون من استخدام النظام املايل العاملي يف حركة التجارة، والوصول 
إىل أكثر من 100 مليار دوالر من أمواهلم اجملمدة ابخلارج، وقدرهتم على استئناف بيع 
النفط يف األسواق الدولية. وكانت مصادر استخبارية دولية تتوقع اقرتاب إيران قبل تنفيذ 
االتفاق من إنتاج قنبلة ذرية يف مدة ال تتعدى ثالثة أشهر، لكن تنفيذ االتفاق حرم 
طهران من تلك الفرصة احملتملة. وابملقابل، يقوم الرئيس األمريكي بتوقيع وثيقة جتمد 

العقوابت كل 120 يوماً. 

للكاتب أمحد حسن علياالتفاق النووي اإليراين بني الرفض األمريكي والقبول األورويب
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يف كلمته خالل املنتدى االقتصادّي العاملّي يف مدينة دافوس السويسريّة شّدد 
الرئيس الفرنسّي إميانويل ماكرون بوضوح على عزمه أبن تستعيد فرنسا موقعها بي الّدول 
ذلك يف  األقطاب، جمسداً  متعّدد  اسرتاتيجّي  نفسها كشريك  وتعيد أتكيد  العظمى، 
ثالث كلمات: “فرنسا قد عادت”، وخالفاً لسلفيه -وكما ذُِكر يف كتابه “الثورة”- 
فإن لدى الرئيس ماكرون رؤية يعتقد من خالهلا أهنا ستسمح لفرنسا ابلظهور كجهة 
فاعلة مرّة أخرى، مدافعاً عن القيم اليت جتسدها اجلمهوريّة الفرنسّية: “احلريّة واألخّوة 
واملساواة”. فإذا كانت األقوال القدمية اخلاّصة ابجلمهوريي السابقي تثري السخرية لدى 
بعض اخلرباء على مّر السني؛ بسبب التعّصب العلمايّن الفرنسّي جتاه األقليات الدينّية، 
فضاًل عن الشعور ابلتفّوق العرقّي يف ردودهم حول اهلجرة، فيعتقد ماكرون أنه إبمكان 
فرنسا العودة إىل طبيعتها احلقيقّية يف ظّل املناخ السياسّي الصحيح. وإن هذا االعتقاد 
الذي جيب أْن يُفَرَض أتثريُُه داخل حدود اجلمهوريّة هو ما سيجعل فرنسا شريكاً جذاابً. 
ولكون فرنسا عضواً دائماً يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة، فإهنا حتت رائسة إميانويل 

ماكرون ستتحّصل على السالمة العقالنية والنهج الرباغمايت.

للكاتبة كاثرين شكدامفرنسا الشريك االسرتاتيجّي املهّم يف الشرق األوسط
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اأزمة مياه العراق .. حتديات وحلول

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies

حيدر الخفاجي

تتعرض منطقة الشرق األوسط -والسيما العراق- منذ عدة سنوات ألزمة مياه 
حقيقية مع استمرار حالة سوء توزيع احلصص املائية من األهنار املتجهة من دول املنبع 
إىل دول املصب؛ وقد أتثر العراق بذلك األمر؛ لعدم وجود مصادر أخرى للمياه مبا 
يتناسب مع حجم االستهالك، إذ أصبحت هذه العوامل حمل خالفات بي دول املنطقة 
ات املناخية والبيئية، وشح  وابتت قابلة لالنفجار يف أي وقت ممكن، والسيما بعد التغريُّ
املياه يف السدود واألهنار، وعدم سقوط األمطار يف املدة األخرية، وتعاظم احلاجة إليها 
ختتصُّ  وال  ومعقدة،  ابتت كبرية  األزمة  هذه  إن  القول  وميكن  استهالكها.  زايدة  يف 
ابجلانب العراقي فحسب، بل أيضاً ابلدول اليت متّر فيها األهنار واليت تستفيد منها هذه 
الدول، وختتلف أنواع املصادر املتاحة للمياه يف دول منطقة الشرق األوسط، فبعضها 
تعتمد أساساً على املياه السطحية من مشاطئة األهنر الدولية، مثل: العراق، وسوراي، 
ومصر، ودول أخرى، مثل: اليمن، وجيبويت، ودول اخلليج، وهي تعتمد اعتماداً أساسياً 
على املياه اجلوفية وحتلية مياه البحر، بينما تستخدم دول أخرى مزجياً من املياه السطحية 

واجلوفية.

للكاتب حيدر اخلفاجيأزمة مياه العراق .. حتدايت وحلول
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مل تكن عالقة األمم املتحدة ابلعراق على مدى العقود األربعة املاضية خالية من 
االضطراابت على خمتلف الُصُعد، لكن منذ العام 2003 عملت األمم املتحدة بنحٍو 
كبرٍي على مساعدة هذه الدولة إبحالل السالم واألمن داخلياً وخارجياً؛ إذ خالل مدة 
العراق دولة  ُعدَّ  الكويت-  إثر حرب  االقتصادية  العقوابت  13 عاماً -حقبة  دامت 
منبوذة هتدد السلم واألمن الدويل، واليوم وبعد أن خرج من حرب مكلفة مع داعش، 
يقف العراق على مفرتق طرق، وابت اجملتمع الدويل واألمم املتحدة حيتاجان إىل إعادة 
النظر ابلزاماهتما جتاه البلد من أجل تعزيز املكاسب األخرية. وال بدَّ من إجراء تقييم 
نقدي لدور األمم املتحدة يف العراق لتحديد أفضل مسار للمضي قدماً، ومن املهم حي 
القيام بذلك أن ننظر إىل كيفية تطور دور األمم املتحدة يف العراق، وأن أنخذ ابحلسبان 

أي أخطاء وأوجه قصور.

للكاتب علي املولويعالقة األمم املتحدة ابلعراق
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جداً  إجيايّب  وبنحو  حيادايً  تسري  أبهنا  الُعمانية-اإليرانية  العالقات  عن  ُعرف  لطاملا 
مبنطقة اخلليج يف كثري من القضااي احلساسة، وينبغي فهم حتالف مسقط – طهران ضمن سياق 
مقاربة سلطنة ُعمان املستقلة ملا خيص الشؤون اخلارجية بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، 
املتضاربة جلريان  املصاحل  توازن بي  1970م، متكن من إحداث  فمنذ استالمه احلكم سنة 
ُعمان األكرب واألكثر قّوة وتعدُّ عمان الدولة الوحيدة بي دول جملس التعاون اخلليجي املتميزة 
بعالقات حسنة مع إيران، فهي كانت -وما زالت- خمتلفة يف مواقفها وأحياانً خمالفة لإلمجاع 
اخلليجي يف كثري من القضااي اإلقليمية من دون الصدام، وإبقاء ابب احلوار مفتوحاً مع مجيع 
جرياهنا من الدول اخلليجية، وترتبط سلطنة عمان بعالقات متينة مع إيران، فعلى الرغم من 
أهنا مل تكن خالية من احلروب واملصادمات يف املاضي، إال أّن الواقع اجلغرايف لكال البلدين 
فرض بعض املصاحل املشرتكة بصفتهما الدولتي اللتي تسيطران على جانيب مدخل اخلليج. 
إذ شهدت العالقات بي البلدين حتواًل كبرياً يف التعاون السياسي بعد تويل السلطان قابوس، 
حيث ساعدت إيران ُعمان ابلدعم العسكري ملواجهة الثورة يف ظفار، يف حي كانت بعض 

دول اخلليج العريب تدعم الثوار وتدرهبم رسياً.

للكاتب حيدر اخلفاجيسلطنة عمان وسياسة احلياد جتاه إيران
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القادمة؛ بسبب  السنوات  مياه يف  أزمة  العراق مقبل على  أن  فيه  مما ال شكَّ 
املشروع الرتكي يف جنوب شرق األانضول الذي هو على وشك االنتهاء والذي سيؤدي 
إىل تصحُّر العراق -الشريك التجاري الثالث لرتكيا بعد أملانيا واململكة املتحدة، واملصدر 
األول للنفط إليها- الذي بدوره كان منشغاًل يف توطيد االستقرار بعد سنوات طويلة من 

احلصار الدويل، واالحتالل األمريكي، وهتديد اجلماعات اإلرهابية.
قرارات  ابختاذ  مضى  وقت  أي  من  أكثر  مطالب  العراقي  القرار  صانع  إن 
العربية؛ ويف  بلدهم صحراء متصلة بصحراء اجلزيرة  العراقيون  قبل أن جيد  اسرتاتيجية، 
هذا البحث عرض لألزمة املائية، ورأي لبعض اخلرباء يف كيفية معاجلتها من طريق حلول 

اسرتاتيجية تبعد العراق عن اخلضوع لإلرادة الرتكية يف املستقبل.

للكاتب أمحد حسن عليأزمة املياه يف العراق.. التحدايت واحللول
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انك عدد من العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت إبمكاهنا حثُّ 
النيابية املقبلة  العراق على املشاركة على مستوى مقبول يف االنتخاابت  الناخبي يف 
الدعوات  بعض  الرغم من  احلايل على  للعام  أاير  الثاين عشر من  إجراؤها يف  املقرر 
الفردية ملقاطعتها؛ ومما يالحظ فإن نسبة املشاركة يف االنتخاابت آخذة ابالخنفاض؛ 

ولذلك ينبغي طرح السؤال اآليت: هل يسبب اخنفاض نسب املشاركة مشكلة؟
تشري بياانت املشاركة االنتخابية يف مجيع أحناء العامل إىل أن غالبية الدميقراطيات 
االنتخابية -حنو 68 %- تكون نسبة اإلقبال فيها ترتاوح بي 50 % و83 %، 
فيما تكون نسبة املشاركة يف 16 % من الدميقراطيات االنتخابية أقل من 50 %، 
و15.5 % منها تكون نسبة املشاركة فيها أعلى من 83 %؛ وبناًء على ذلك، يتبّي 
أن نسبة املشاركة االنتخابية يف العراق مقبولة مقارنة ابلدميقراطيات االنتخابية األخرى.

للكاتب هاشم الركايبقراءة ملشاركة املواطنني يف االنتخاابت النيابية املقبلة
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يعدُّ االقتصاد اإليراين من االقتصادايت األكثر تنوعاً يف منطقة الشرق األوسط. 
وإيران هي الدولة الوحيدة يف املنطقة اليت تصّدر كلَّ فئة من الصادرات املتنوعة على 
إدارة  األخرية، وإن جهود  األعوام  الدويل يف  النقد  قبل صندوق  هلا من  احملدد  النحو 
الرئيس األمريكي دوانلد ترامب الرامية إىل تقييد قدرة طهران على بناء ترسانة عسكرية 
اقتصادية  ديناميات  تشكيَل  طريقها  عن  تعيد  رمبا  تداعيات  هلا  تكون  قد  املنطقة  يف 
اجلغرافية، وكذلك من  الناحية  الشرق األوسط من  فإيران اثين أكرب دولة يف  إقليمية، 
حيث عدد السكان، وقد وصل انجتها احمللي اإلمجايل يف العام املاضي إىل 400 مليار 
دوالر من اإليرادات، ويعدُّ سوق األسهم اإليرانية من أكرب أسواق الدول اخلمس الناشئة 
يف جملس التعاون اخلليجي اليت يبلغ حجمها 95 مليار دوالر، مع حجم تداول يومي 
دهاء  سعة  العقوابت  من  املاضية  السنوات  اختربت  ولقد  دوالر،  مليون   100 يبلغ 
القطاعات االقتصادية غري  لتطوير  السبل والوسائل  الذين اضطروا إىل إجياد  اإليرانيي 
النفط ومشتقاته؛ وإذا جتاوزت إيران مرحلة العقوابت الدولية، فإهنا ستبدأ زايدة اإلنتاج 

يف مبيعات النفط.

للكاتب حيدر اخلفاجيهل حيرم دول اخلليج من فرص االقتصاد اإليراين؟
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بعد إجراء التعديالت اليت أدخلتها اللجنة املالية يف جملس النواب على مسودة 
لعام  العامة  املوازنة  الربملان  أقرَّ  العراقية،  احلكومة  قدمته  الذي  االحتادية  املوازنة  قانون 
2018 يف الثالث من آذار، وتضّمنت املوازنة إجراء تقليص يف اإلنفاق يف جمايل األمن 
والدفاع؛ وزايدة االستثمارات يف قطاعات الكهرابء والصحة؛ وتغيري مهم يف حساب 

خمصصات إقليم كردستان.
وارتفع إمجايل اإلنفاق إىل 104 تريليوانت دينار بنسبة 3.5 % مقارنة ابلعام 
املاضي، وقد قّدرت احلكومة  سعر بيع النفط عند 46 دوالراً للربميل، مع افرتاض أن 
معدل الصادرات ستصل إىل 3.888 مليون برميل يومياً. ومبا أن أسعار النفط جتاوزت 
60 دوالراً للربميل الواحد ومع اقرتاب اإلنتاج من الوصول إىل 3.8 مليون برميل يف 

اليوم، فمن املرجح أن تتجاوز العائدات النفطية األهداف احملددة يف املوازنة.
وعلى الرغم من اخنفاض اإلنفاق للمشاريع االستثمارية عن السنة املاضية إىل 
حوايل 24 %، فقد اخنفض العجز املتوقع بنحٍو كبري )بنسبة 42 %(؛ بسبب زايدة 

اإليرادات النفطية وغري النفطية.

للكاتب علي املولوياملوازنة االحتادية العراقية لعام 2018: امليزات واالجتاهات الرئيسة
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تطمح هذه  لطاملا كانت  فرنسا كدولة دميقراطية،  قبل وقت طويل من ظهور 
الدولة لرفع األمة قبال الوصول إىل املبادئ اليت أراد خنبة املفكرين رؤيتها، إذ كتب عامل 
االجتماع الفرنسي إميل دوركامي يف التعليم وعلم االجتماع: “لكل أمة نظامها التعليمي 
اخلاص هبا الذي يعكس هويتها متاماً كما تعكس األخالق، واآلراء السياسية، وامليول 
الدينية هويتها الوطنية”. ويعكس أسلوب التعليم يف كل دولة رؤية األمة اجتماعياً، إذ 
إن الطفل الذي ولد وترعرع يف بلد مجهوري سيكتسب ابلتأكيد الصفات اليت تتمسك 

هبا الدولة.
الدولة  أن  اجملتمع،  يف  التعليم  يؤديه  الذي  للدور  حتليله  يف  دوركامي  ويفرتض 
ستطمح يف هناية املطاف إىل قولبة اجليل القادم ليعكسوا صورهتا بوضع نظام تعليمي 
التأثري يف حال نظران  التأريخ مع هذا  يتماشى مع رؤيتها السياسية والفلسفية، ويتفق 

إىل الدور الذي أّداه التعليم يف روسيا السوفيتية كقناة، وتوسعة ملبادئ أتسيس الدولة.

للكاتبة كاثرين شكدامنظام الّتعليم الوطيّن يف فرنسا – الّتعبري عن فلسفة اجتماعّية دميقراطّية
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أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 يف الشهر 
املاضي، وكشفت املنظمة يف تقريرها عن تصدُّر نيوزيلندا القائمة من حيث قلة الفساد 
متحصلًة على جمموع 89 /100، يف حي ُصنفت الصومال أبعلى مستوايت للفساد 

مبجموع 9/100، وبلغ متوسط   النتيجة العاملية 43 /100.
وقد كشف التقرير عن حتسُّن ترتيب العراق حتسناً طفيفاً، إذ ارتفع تقييم البالد 
من 17 /100 يف عام 2017 إىل 18 /100 يف عام 2018؛ وبذلك حيتل العراق 
املرتبة 169 من إمجايل 180 دولة مدرجة يف املؤشر. ويف الشرق األوسط، حققت 
اإلمارات العربية املتحدة النتيجة األفضل حبصوهلا على تقييم 71 /100، وجاءت يف 

الرتتيب 21 على مستوى العامل.

للكاتب علي املولويمؤشر مدركات الفساد ملنظمة الشفافية الدولية: تركيز خاص على مجهورية العراق
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متّثُل املشاريع الصغرية واملتوسطة العصَب االقتصادّي يف البلدان املتطورة كوهَنا 
تستثمُر ما لديها من طاقات بشرية يف خمتلف املشاريع االقتصادية؛ وهذا االستثمار 
يؤّدي إىل بناء اقتصادايت قوية بعيداً عن اعتماد املواطن على احلكومات ووظائف 
الدولة، وحي مالحظة اقتصادايت الدول العظمى والغنية، جند أن املشاريع الصغرية 
واملتوسطة تشّكل معظم الكياانت االقتصادية العمالقة وتوّفر الكثري من فرص العمل.

يتكون من عشرة  الذي  املشروع  الصغري أبنه  املشروع  الدويل  البنك  ويعّرف 
عاملي أو أقل، فيما يشتمل املشروع املتوسط على مخسي عامل كحد أعلى. وتسعى 
الدول النامية إىل تشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة عرب تشريع حزمة من احملفزات 

االستثمارية لتقوية االقتصاد وتوفري فرص العمل.
والسؤال الذي يطرحه الكثريون هو: كيف يتمّكن اجليل اجلديد من إنشاء 

املشاريع الصغرية أو املتوسطة واالبتعاد عن العمل يف مؤسسات الدولة؟

للكاتب أمحد حسن عليصناعة تدوير النفاايت يف العراق – اقرتاح لدعم املشاريع الصغرية
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يعد مفهوم الفدرالية من املفاهيم الغريبة على التجربة السياسية العراقية؛ وهذا ما 
جعل تطبيقها يواجه صعوابت منذ إقرارها يف الدستور العراقي عام 2005.

إن هذه الورقة ال تبحث يف كيفية أتثري التصورات املختلفة لكتاب الدستور إىل 
بي  والصالحيات  السلطة  توزيع  فيما خيصُّ  ومتناقضة  متماسكة  غري  أحكام  اعتماد 
املركز واحملافظات، إال أنه ميكن القول إن هناك عاملي حمفزين أساسيي، مها: األول: 
الذي مت  إقليم كردستان  النظام شبه املستقل يف  الكردي ابإلبقاء على طبيعة  املطلب 
تطبيقه منذ عام 1991. واآلخر: إمجاع النخب السياسية على فكرة مفادها: ضرورة 
عدم متركز السلطة يف بغداد ملنع ظهور نظام استبدادي آخر يف قادم األايم، لقد تطور 
مفهوم الفدرالية بنحٍو ملحوظ خالل العقد املاضي، ولعلَّ أبرز جتليات الفدرالية جاءت 
بعد سقوط املوصل يف متوز 2014 حينما متكن تنظيم داعش اإلرهايب من السيطرة 
خارطة  الفدرالية  ُعّدت  العراقية، حيث  الدولة  وجود  وهدد  العراق  أراضي  ثلث  على 
طريق إلنقاذ العراق، واحلفاظ على سالمة أراضيه، وهزمية تنظيم داعش، وإجياد ترتيبات 
سياسية مستدامة ميكن أن حتمي البلد من االنزالق يف دوامة صراعات مستقبلية جديدة.

للكاتب علي املولوي“الفدرالية الفاعلة” يف العراق .. وجهة نظر نقدية
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االقتصاد يف  أن حتسن  احلسبان هي  نضعها يف  أن  اليت جيب  البديهيات  من 
العراق من أساسيات استقرار البالد سياسياً وأمنياً، وعلى الرغم من ذلك نرى بوضوح 
وسيبقى  النفط  قطاع  على  يعتمد  االقتصادية-  التحليالت  -وحبسب  العراق  أن  اتم 
معتمداً عليه على املدى القريب واملتوسط يف منوه االقتصادي اليت تعد مشكلة، فضاًل 
األخرى كالصناعة،  االقتصادية  القطاعات  يف  ابملعاانة  املتمثلة  األخرى  املشكلة  عن 
املقبلة  السنوات  والتعليم، ويف  الصحة،  مثل:  احلكومية  اخلدمات  وقطاعات  والزراعة، 
وتطوير  اإلعمار  إعادة  عمليات  معظم  لتمويل  النفط  عائدات  على  العراق  سيعتمد 
البالد، وهناك العديد من العوامل السياسية واالقتصادية اليت قد تعيق هذه العمليات، 
واليت من املرجح أن تستغرق سنوات حىت يتمكن العراق من زايدة صادراته إىل املرحلة 
اليت ميكن أن تغطي مجيع تكاليف إعادة اإلعمار، فعلى املدى القصري، اضطر العراق 
إىل أن يلجأ إىل وسيلة غري حمببة لتمويل هذه املشاريع والسيما من خالل برامج املعونة 
األجنبية والقروض، ولكن على املدى البعيد جيب إجياد وسائل لتوسيع قطاعات أخرى 

من االقتصاد وتطويرها، على األقل إىل درجة االستدامة الذاتية. 

للكاتب أمحد حسن عليالتنمية يف العراق- دواٍع لتشريع قانون جديد لالستثمار
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ما  اليت  السياحة  أشكال  أوىل  التأرخيية-  الناحية  الداخلية -من  السياحة  تعدُّ 
زالت قائمة حىت اليوم، ومتثل اجلزء األكرب من النشاط السياحي العاملي، ويقدر خرباء 
العاملي متثل  املستوى  الداخلية على  السياحة  أن  العاملية  السياحة  االقتصاد يف منظمة 

ثلثي السياحة الكلية.
والسياحة الداخلية أو احمللية هي نشاط سياحي داخل الدولة نفسها، أي إن 
السياحة  بغرض  آخر  إىل  مكان  من  يسافرون  نفسه  البلد  سكان  من  هم  السائحي 

مستفيدين من حرية التنقل داخل البلد.
وهناك ثالثة أسئلة مهمة ختص السياحة الداخلية، هي:

ما خصائص السياحة الداخلية؟
ما أتثريها على احلياة االجتماعية للدولة؟

كيف ميكن صناعة سياحة حملية قوية وتطويرها؟

للكاتب أمحد حسن عليحتفيز القطاع اخلاص لتطوير السياحة الداخلية يف العراق
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ورث قطاع التعليم يف العراق تركًة ثقيلًة حاولت الدولة اجلديدة بعد عام 2003 
حبكوماهتا أن تقلل من آاثرها، ومتثل مشكلة توفري األبنية املدرسية يف مجيع حمافظات 
إىل  حباجة  العراق  أن  النواب  جملس  الرتبية يف  جلنة  فقد كشفت  ثقاًل؛  أكثرها  البالد 

6000 مدرسة من أجل سد النقص احلاصل واستيعاب أعداد الطلبة.
ومن هنا جاءت احملاوالت اخلجولة للحكومات املتعاقبة؛ إلجياد حلول للتغلُّب 
مناطق  يف  مدارس كرفانية  بناء  احللول  هذه  بي  ومن  املتفاقمة،  املشكلة  هذه  على 
يف  العالية  الكثافة  ذات  للمدارس  الكرفانية  الصفوف  بعض  وإضافة  بغداد،  أطراف 
أعداد التالميذ، وحماولة التخفيف من الضغط الذي يولده الدوام الثنائي والثالثي على 
التالميذ أو املعلمي أو إدارات املدارس، إذ ال خيفى ما يؤثره هذا النوع من الدوام يف 
الوقت املخصص للدرس، حبيث يضغط الوقت حىت يصل إىل نصف ساعة يف كثري من 
األحيان، فضاًل عن التجاوز على اسرتاحة التالميذ بي الدروس )الفسحة(، وما يولده 
الدوام )النهاري( من إرهاق للمعلمي والتالميذ، كونه يستنفد ما تبقت هلم من طاقة.

للكاتب د. جبار سويس الذهيبأزمة نقص األبنية املدرسية – قراءة يف فاعلية املدارس الكرفانية
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يعدُّ مصطلح البياانت الكبرية القاعدَة الواسعَة اليت تشمل كل البياانت املتعلقة 
إىل  الوصول  وسائل  إحدى  فهي  البياانت  استخراج  عملية  أما  واألفراد،  ابملؤسسات 

املعلومات.
وبكلمة  ومعرفتها،  البياانت  يف  ما  اكتشاف  تعين  البياانت  استخراج  وتقنيات 
من  لالستخدام  القابلة  البياانت  الستخراج  تستخدم  عملية  أهنا  على  تعرف  أخرى: 
جمموعة كبرية من البياانت اخلام، مبا يعين من حتليل أمناط البياانت يف جمموعات البياانت 

الكبرية ابستخدام برانمج واحد فأكثر.
وحتتوي عمليات استخراج البياانت على تطبيقات يف جماالت متعددة مثل العلوم 
واألحباث، لكن احلكومات واملؤسسات التجارية الكربى تستخدم تطبيقات استخراج 
البياانت ملعرفة مزيد من املعلومات عن موظفيها أو زابئنها وتطوير اسرتاتيجيات أكثر 
البياانت  مجع  عرب  مثالية،  أكثر  بطريقة  املوارد  من  واالستفادة  براجمها  إلجناح  فعالية 

وختزينها، مث معاجلتها عرب برامج إلكرتونية.

للكاتب أمحد حسن عليمكافحة الفساد.. استخدام تقنيات استخراج البياانت يف احلوكمة اإللكرتونية
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متّثل مكانة العراق اجليوبولتكية واعزاً اسرتاتيجياً للقوى الكربى من أجل إدامة 
الطاقوية  الناحية  من  احليوية  املكانة  هذه  أمهية  الياابن  أدركت  حبيث  معه،  عالقاهتا 
منطقة  يف  الياابين  الوجود  إلدامة  اسرتاتيجية  فرصة  العراق  ميثل  لذلك  واجليوسياسية؛ 
الشرق األوسط املضطرب، فلطاملا كانت الياابن الدولة الشرقية امللهمة للدول الصاعدة 
ومنها دول العامل الثالث؛ نظراً ملا حققته من ارتقاء اسرتاتيجي يف مدة وجيزة والسيما 
بعد مأساة خروجها من احلرب العاملية الثانية، فاملعجزة الياابنية هي ليست إبداعاً ايابنياً 
فحسب بل هي أيضاً صناعة غربية-أمريكية، سبب هنوضها هو أن منطقة شرق آسيا 
كانت تعاين من هتديد نتيجة املد الشيوعي فيها؛ وابلتايل اقتضت الضرورة الغربية إنشاء 
دول ليربالية على الطراز الغريب فجاء الدعم األمريكي للياابن وكوراي اجلنوبية؛ لتكون دوَل 
ارتكاز اسرتاتيجي هلا، إن املتابع للسياسة اخلارجية الياابنية يف العراق جيد أهنا ترتكز إىل 
أساس اجتذاب التأثري من خالل وسائل القوة اللينة الياابنية املتمثلة ابلسمعة الياابنية 

اليت أتيت من جودة صناعتها وعراقة ثقافتها وجناع سياساهتا.

للكاتب علي زايد العليالعراق والياابن – رؤية اسرتاتيجية مشرتكة
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ُيصّنف الفساد على أنّه أسوأ مرض ألي دولة من الدول النامية يف العامل الثالث، بل 
حىت يف الدول الناشئة من العامل الثاين؛ ألهنا جتعل االقتصاد يعمل بنحٍو غرِي فعاٍل مسببًة 
زايدًة يف األسعار وانتشاراً للجرمية، ويف بعض احلاالت تقود إىل ثورات كارثية وحروب أهلية 
كما شهدان يف السنوات األخرية، والسؤال املطروح هنا هو كيف تتشّكل سلسلة الفساد؟ 
املتواطئي، والنواب، ورجال األعمال،  اليت تشمل املسؤولي  الفاسدة  الطبقة  واحلقيقة فإن 
وموظفي اخلدمة املدنية، يشرتكون مجيعاً تدرجيياً يف تكوين تنظيٍم سريٍّ يرتكب اجلرائم، وهذا 
التنظيم لديه من املوارد اإلدارية ما جيعله يشعر أبنه أيمن العقاب؛ لذا فهم يسعون إىل غسل 
األموال والتهرب من الضرائب؛ ألهنم يعلمون أنه إذا حدث أي شيء قد يشكل خطورة 
عليهم فإن املتواطئي معهم من املسؤولي سيدعموهنم وينقذوهنم،وحينما حياول مواطن أو رجل 
أعمال يعاين من الفساد االستعانة ابلقانون ملعاقبة املسؤولي الفاسدين، فإنه لن ينجح فعاًل. 
وفضاًل عن ذلك -وبسبب االعتماد على القانون- قد يتعرض املواطن أو رجل األعمال هذا 
إىل املالحقة القانونية من قبل الفاسدين. ويف ظل مثل هذه الظروف تصبح مكافحة الفقر، 

واجلرمية، وتطوير االقتصاد عدمية اجلدوى ما مل يُقَض على الفساد بنحو كامل.

للكاتب أمحد حسن عليأربع خطوات تنظيمية يف مكافحة الفساد
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يف معظم البلدان النامية ينتشر الفساد بنحٍو كبرٍي حبيث ُيصبح جزءاً من احلياة 
اليومية، ويتعّلم اجملتمع كيفية التعايش معه ليكون جزءاً ال يتجزأ من ثقافته، إذ تساعد 
بعض اآلليات على نشر الفساد وجعله ممارسة معتادة يف بلدان العامل الثالث، بل إن 
أن  الفاسدة، حىت  اجملموعة  قبل  من  يُعزلون  قد  الرشوة  أخذ  يرفضون  الذين  املوظفي 
رجال األعمال الذين يعارضون أعمال الفساد حُياربون من اجملموعة نفسها. ومع مرور 
السني تتكون صورة للدولة اليت مبوجبها تعد اخلدمة املدنية بعيدة كل البعد عن كوهنا 
هيئة موجودة خلدمة املواطني، وتصبح هي الطريقة السريعة للثراء واألقل خطورة ليبدو 

الفساد طبيعياً يف اجملتمع.
من الناحية العملية، فإن البيئة اليت يعمل فيها املوظفون العموميون واملؤسسات 
الفاعلة هي اليت تسبب الفساد؛ إلن اإلدارة العامة للمؤسسات يف البلدان النامية تكون 
بريوقراطية وغري فّعالة. وهناك عدد كبري من األنظمة املعّقدة واملقيِّدة إىل جانب الضوابط 

غري الكافية اليت هي من سات البلدان النامية اليت يستطيع الفساد جتاوزها.

للكاتب أمحد حسن عليالسمات املشرتكة للبلدان النامية يف مكافحة الفساد
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تركيبة هجينة جتمع بي العديد من املكوانت   إن ظاهرة اإلرهاب ما هي إالّ 
واخلصالت املتناقضة، حيث سّوق بعٌض من احملللي أن هذه املفردة هي غامضة التكونية 
والرتكيب بقصد أو دون قصد، لكن لو تفحصنا هذه الظاهرة ودرسنا دالالهتا التكونية 
الظاهرة هي عبارة عن  التفكيك والتحليل لوجدان أن هذه  تبويب عناصر  من خالل 
كياانت تركيبية متناقضة اجتمعت يف بوتقة تكونينة جتلت بظاهرة اإلرهاب املتمثل بربوز 
اإلرهاب  فظاهرة  وغريمها،  وداعش(  )القاعدة،  تنظيم  مثل  اإلرهابية  اجلماعات  بعض 
هي بنية تركيبة جتمع بي الظواهر الفكرية الشاذة من بعض التنظريات الدينية، والتنضيد 
االستخبارايت املوجه حيث وظفت هذه الظاهرة من أجل تنفيذ مشاريع اسرتاتيجية دولية 
إقليمياً،  اختذت من بعض األزمات منحىن دولياً، ويف بعض األوقات اختذت منحىن 
اسرتاتيجي  اإلرهاب كمنطق  املتنفذة  الدولية  للقوى  املتضاربة  املصاحل  دائرة  وأدرجت 
لعوملة األمن القومي ولتربيد صياغات التدخل الدويل يف بعض األقاليم اجليوبولتيكية من 

العامل، ومن أجل الوقوف أكثر حول التحليل االسرتاتيجي الدقيق هلذه الظاهرة.

للكاتب علي زايد العليرؤى التحليل االسرتاتيجي لظاهرة اإلرهاب
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تتمثل التحدايت غري املنظمة لألمن الوطين عموماً جممل العوامل اليت تشكل 
هتديداً مباشراً على الثوابت القيمية والتحتية ألي جمتمع، فاألمن الوطين العراقي يوجه 
مجلة من التحدايت املرئية اليت تشكل خطراً مباشراً على منظومة األمن االسرتاتيجي، 
وهذه التحدايت ميكن التماس حيثياهتا وأتثرياهتا بنحو عيين مباشر، لكن التحدايت 
اليت ال ميكن  الوطين هي  لألمن  االسرتاتيجية  املنظومة  على  أكرب  هتديداً  تشكل  اليت 
التماس أتثرياهتا مباشرًة على وحدات األمن الوطين؛ لذا فإن التحدايت غري املرئية لألمن 
الوطين العراقي تتجّلى جبملة من العوامل واملؤثرات اليت ختصُّ قطاعات اسرتاتيجية مهمة 
يف الدولة، كقطاع البىن التحتية، اليت متسُّ أتثرياهتا حياة املواطني، فضاًل عن حتدايت 
أخرى حمدقة ابملنظومة الرقمية للعراق واملتمثلة ابلتهديدات السيربانية اإللكرتونية، فضاًل 

عن حتدايت زايدة السكان وضعف التخطيط االسرتاتيجي. 

للكاتب علي زايد العليالتحدايت غري املرئية لألمن الوطين العراقي
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تشّكل املنافذ الربية أمهية اقتصادية كبرية للبلدان املتجاورة ملا تعطيه من واردات 
الزائرين  لعبور  ممر سياحي  التجاري والسلع والبضائع، وهي أيضاً  التبادل  نتيجة  مالية 

والسائحي بي الدول، فضاًل عن أهنا بواابت أمنية للبلد.
االقتصادية،  وارداته  ازدادت  بلد،  ألي  الربية  احلدودية  املعابر  وكلما كثرت 
وشكلت حموراً مهماً يف قطاع النقل؛ ألهنا أحياانً تكون ممرات عبور للدول غري املتجاورة، 
والسيما أن العامل حتّول إىل أرض متواصلة مع بعضها بعضاً. إن دول جوار العراق أغلبها 
دوٌل مستهلكة للبضائع والسلع، ويف الوقت نفسه هي منتجة للطاقة النفطية، وإبمكان 
البالد استغالل أراضيها احلدودية لتكون معابر ترجع بفوائدها لصاحله؛ وتكون كذلك 
االستهالكية  البلدان  من  العراق  يُعّد  والسياحة،  املهمة كالنفط  ملوارده  يضاف  مورداً 
نتيجة تراكمات آاثر احلروب، وغياب التخطيط الصحيح، وعدم تطوير منشآت الدولة 
ومؤسساهتا والسيما القطاعات االقتصادية والصناعية والزراعية، على الرغم من امتالكه 
ثروة نفطية هائلة يعتمد عليها يف موازانته املالية، لكن هذا االقتصاد الريعي ال يستطيع 

أن يؤمن متطلبات البلد ومستلزمات وشعبه.

للكاتب علي انجيأمهية منفذ »أوفاكوي« العراقي-الرتكي وأسباب أتخري تنفيذه
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علب  تدوير  كإعادة  ابلنفاايت،  عادًة  خيتّص  مصطلح  هو  التدوير  إعادة  إن 
األملنيوم، والزجاجات، والصحف، وغريها، ولكنه أيضاً يشمل إعادة تدوير املياه، أي: 
إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معاجلتها ألغراض مفيدة، مثل: الري الزراعي، 
واملناظر اخلضر، والعمليات الصناعية، والبناء، وغريها، حيث تعطي إعادة تدوير املياه 

وفرة يف املوارد واملال.
وتتطلب املياه املعاد تدويرها للري معاجلًة أقّل من املياه املعاد تدويرها للشرب، 
وهناك بعض الدول مثل أسرتاليا وسنغافورة وبعض الوالايت األمريكية تستخدم هذه 
املياه يف الشرب، ومل يبّلغ حىت اآلن على أي حاالت موثقة ختّص املشكالت الصحية.

القابلة  غري  املياه  تدوير  إعادة  أنظمة  تستخدم  األمريكية  الوالايت  بعض  ويف 
للشرب يف الوالايت القاحلة مثل تكساس، ونيفادا، أما يف الوالايت املطرية مثل فلوريدا 
الزراعة، واملناظر  البلدية وتُعاجل لالستخدام يف  فتجمع مياه الصرف الصحي من قبل 

الطبيعية، وري املالعب.

للكاتب أمحد حسن عليإعادة تدوير مياه الصرف الصحي لالستفادة يف الزراعة والبناء
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التجاري  القطاع  بي  املعلومات  تدفق  تسريع  إىل  الواحدة  النافذة  بيئة  هتدف 
التجارة عرب  املشاركة يف  األطراف  مفيدة جلميع  لتحقيق مكاسب  واحلكومة وتسهيله 
تسمح  منظومة  أبهنا  الواحدة  النافذة  وصف  ميكن  النظرية،  الناحية  ومن  احلدود. 
للمتداولي تقدمي املعلومات عرب هيئة واحدة؛ لتحقيق مجيع املتطلبات التنظيمية اخلاّصة 
توفر فرصة  الواحدة  النافذة  بيئة  فإن  العملية،  الناحية  أما من  التصدير.  أو  ابالسترياد 
فريدة سواء أكانت ورقية أم إلكرتونية لتقدمي مجيع البياانت ومعاجلتها إلصدار املستندات 
ذات العالقة، إن بيئة النافذة الواحدة هي تطبيق عملي ملفهوم تسهيل التجارة، وتقليل 
احلواجز التجارية غري اجلمركية، وحتقيق منافع فورية جلميع أعضاء اجملتمع التجاري. ومن 
النافذة الواحدة، ينبغي للحكومة أواًل تتسري تدفق املعلومات اخلاّصة  أجل تنفيذ بيئة 
ابلتجارة الدولية. ولتحقيق هذه الغاية ينبغي هلا تنسيق متطلبات البياانت القانونية ذات 
الصلة ابلتجارة، وتقليلها إىل احلد األدىن مبجرد أن تكون متطلبات للمعلومات الرسية 
لصاحل  بعد  فيما  توّحد  البياانت حبيث  من  اجملموعات  هذه  ترشيد  وميكن  والتجارية، 

اجملتمع التجاري.

للكاتب أمحد حسن عليبيئة النافذة الواحدة يف العملية اجلمركية
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 يف بداية عام 2016 أعلنت كندا -على لسان رئيس وزرائها جاسنت ترودو- 
تعزيز  سبل  حول  متحورت  األوسط(،  الشرق  )اسرتاتيجية  عليها  أطلقت  اسرتاتيجية 
ركزت كندا  حيث  خاص،  بنحو  العراق  ويف  عام،  بنحو  املنطقة  يف  الكندية  املصاحل 
ومصاحلها  أمنها  لتعزيز  كسبيل  واإلمنائي،  األمين  اجلانب  على  هذه  اسرتاتيجيتها  يف 
واالستقرار  األمن  على  ملياريدوالر  من  أكثر  ستنفق  حيث  املنطقة،  يف  االسرتاتيجية 
واملساعدة اإلنسانية واإلمنائية، تدعم كندا جهود احلكومة العراقية الستعادة االستقرار، 
االقتصادي،  النمو  وحتفيز  وشامل،  فعال  حكم  وبناء  اجملتمعية،  االنقسامات  وهتدئة 
إىل   2016 عام  من  املدة  خالل  العراق  يف  الكندية  احلكومة  من  املمولة  فاملشاريع 
عام 2019، تراوحت بنحو 240 مليون دوالر، اليت تشمل 179 مليون دوالر من 
املساعدات اإلنسانية، و38 مليون دوالر من املساعدات اإلمنائية، و24 مليون دوالر 
يف دعم االستقرار واألمن يف العراق، فمكانة العراق االسرتاتيجية لدى كندا تتضح من 

التزام األخرية بدعم العراق يف اجملاالت األمنية واالقتصادية والثقافية.

للكاتب علي زايد العليمكانة العراق يف اسرتاتيجية الشرق األوسط الكندية
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منُذ أحداث احلادي عشر من أيلول عام 2001 وما زال العامل يواجه عدة حتدايت، 
وأفرزت تلك التحدايت بعدة تغريات يف البلدان اليت تعرضت هلا، وتتمثل هذه التحدايت 
مبستوايت خمتلفة منها اقتصادية وسياسية وأمنية، ولكن أكثر هذه التحدايت أتثرياً على 
الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي هو التحدي األمين، أو ما يُعرف بظاهرة اإلرهاب 
اليت أخذت تتسع شيئاً فشيئاً يف العديد من دول العامل، اتركًة أثراً ابلغاً ميّس جماالت احلياة 
املختلفة، وقد أّدى هذا التحدي أيضاً إىل تغيري السياسات اخلارجية ملعظم دول العامل على 
وفق ما ميليه املوقف األمين، لتتسع هذه الظاهرة وتتطور حبسب معطيات الواقع السياسي 
واالقتصادي لتلك البلدان، فضاًل عن تطور أدواته وأساليبه من هدف إىل آخر، ومن بيئة 
إىل أخرى، لقد شغلت ظاهرة اإلرهاب حيزاً كبرياً يف األوساط اإلقليمية والدولية والسيما 
بعد تعدد العمليات اإلرهابية وتنوعها من حيث الزمان واملكان، وكذلك االختالف من 
حيث اجتاهات تعريفه، فهناك اجتاه مادي لتعريفه واجتاه موضوعي، فضاًل عن متييز مصطلح 
اإلرهاب عن املفاهيم األخرى مثل )العنف السياسي، وحرب العصاابت، والكفاح املسلح 

واجلرمية السياسية( اليت تقرتب منه يف التعريف، وتبتعد عنه من حيث اهلدف والغاية.

للكاتب أمين عبد الكرمياإلرهاب.. دوافعه وتداعياته على األمن والسلم الدوليني
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إن وصول العراق الستقرار طويل األمد يف منطقة الشرق األوسط هلو أمر صعب 
التحقيق، إذ يتطلب التزاماً قوايً من القادة السياسيي العراقيي بتطوير نظام اقتصادي 
ومايل مستدام قادر على استيعاب الصدمات املستقبلية للبالد. وقد واجهت احلكومة 
عام  يف  داعش  تنظيم  سيطرة  حتت  عراقية  حمافظات  عدة  سقطت  أن  -بعد  العراقية 
-2014 حتدي اسرتجاع األراضي املغتصبة من اإلرهابيي، يف الوقت الذي تعاين فيه 
البالد من أزمة مالية تعكر صفو احلمالت العسكرية يف مكافحة اإلرهاب. ويف الوقت 
الذي تراجعت فيه أسعار النفط اليت من غري احملتمل أن تصل -كما هو سابقًا- إىل 
100 دوالر للربميل الواحد، كان تركيز صناع القرار ينصّب حول حماولة إجياد سبل 
للسيطرة على اإلنفاق العام من أجل استيعاب االخنفاض احلاصل يف عائدات النفط. 
ويتمثل حمور هذا التحدي يف احلاجة إىل مراقبة الزايدة احلاصلة يف موازنة رواتب املوظفي 
الرأسايل  االستثمار  حنو  اإلنفاق  توجيه  إعادة  أجل  من  العام  القطاع  يف  وتعويضاهتم 
واخلدمات االجتماعية اليت يكون فيها العراق أبمس احلاجة إليها للتعامل مع أولوايت 

البالد امللحة ما بعد احلرب.

للكاتب علي املولويحتليل اجتاهات النمو يف تعيينات القطاع العام يف العراق
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تعكس التحدايت اليت واجهتها جتربة أملانيا األخرية يف العراق الطبيعة املعقدة 
والديناميكية للتدخل يف مناطق الصراع مبنطقة الشرق األوسط، وقد شّكل التداخل بي 
االهتمامات اإلنسانية ومصاحل األمن القومي احلجر األساس لقرار أملانيا األويل بنشر 
جنودها يف مشال العراق؛ ولكن مبجرد وصوهلم إىل هناك كان الواقع املعقد وديناميكيات 
القوة املتغرية تعين أن على أملانيا إعادة موازاة مشاركتها من أجل احلفاظ على أتثريها 

وسيطاً نزيهاً يف العراق.
وبعد مرحلة اخلالص من تنظيم داعش اإلرهايب توافقت مصاحل أملانيا يف حتقيق 
أمنها الداخلي، مع ضرورة حتقيق االستقرار يف حمافظات العراق احملررة، وتفعيل اقتصاد 
البالد جبذب مزيد من االستثمارات األجنبية. وأظهرت جتربة أملانيا يف العراق أنه من 
املهم متكي اجلهات الفاعلة احمللية ألخذ زمام املبادرة، واحلفاظ على التنسيق الوثيق مع 
املعنيي. وهناك  الفعالة من قبل أصحاب املصلحة  املركزية؛ لضمان املشاركة  احلكومة 
جمال كبري لتوسيع هذه التنسيقات، يف الوقت الذي تتبع فيه أورواب هنجاً أكثر استباقية 

وتفاعلية يف الشرق األوسط.

للكاتب علي املولويالتغرّيات يف السياسة األملانية للشرق األوسط العراق أمنوذجًا
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يف  العراق  يف  اإلرهاب  مكافحة  ملوضوعة  أمهيًة  األكثر  اجلوانب  أحد  يكمُن 
التعمق بدراسة التهديدات اإلرهابية اليت ابتت تظهر ابآلونة األخرية يف بعض املناطق 
الشمالية والشرقية من البالد، واليت أضحت متثل هتديداً صارخاً للمكتسبات األمنية اليت 
القاعدة االسرتاتيجية  من  وانطالقاً  تنظيم داعش.  العسكري على  النصر  بعد  حتققت 
حلركة التهديدات األمنية ومساراهتا اليت تستند إىل “أن أي ظاهرة إرهابية ال ميكن أن 
تستمر على وضعها الذي هي عليه، فهي إما أن تشهد مزيداً من التطور وإما أن تشهد 
أولوايت  إن من  القول  لذلك ميكن  النهائي”؛  التالشي  إىل  الرتاجع وصواًل  من  نوعاً 
اهتماماتنا يف هذا املوضع، البحث عن سبل تعضيد اجلهد األمين ومكافحة اإلرهاب 
التهديد  من  تبقى  ما  مكامن  على  للقضاء  واالستخبارايت  العسكري  اجلهد  وتعضيد 
اإلرهايب، حيث تنصـب إشكاليـة املوضـوع يف إجياد السبل واألدوات الناجعة ملكافحة 
اإلرهاب يف العراق، مع األخذ ابحلسبان أن ظروف املرحلة األمنية يف الوقت احلاضر 
واألسلوب  اإلرهابية  التهديدات  السابقة، والسيما يف شكل  املرحلة  عن  ختتلف كلياً 

الواجب اتباعه ملعاجلة هذه التحدايت.

للكاتب علي زايد العلياألدوات الناجعة ملكافحة اإلرهاب يف العراق
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الدول  بعض  من  متعددة  فعل  ردود  نفطها  تصدير  من  إيران  منع  قضية  ترتك 
املعادية لطهران أو اليت هلا عالقات معها؛ وهذا األمر يرتك آاثراً خطرة على التجارة يف 

الشرق األوسط وحىت على أورواب وأمريكا.
وكرد فعل إيراين هبذا الصدد صرِح رئيس اجلمهورية اإلسالمية حسن روحاين يف 
النفط  لعدم تصدير  قائاًل: »ال يوجد مربر  مؤمتر صحفي عقده يف جنيف-سويسرا، 
اإليراين بينما جيري تصدير نفط املنطقة«. وقد أعلن فالحت پيشه – رئيس جلنة األمن 
القومي يف جملس األمن القومي اإليراين- أن الوالايت املتحدة تفرض سياسة مغايرة، وأن 

عملها انتهاك صارخ للقواني والقواعد الدولية.
وعلى الرغم من امتناع روحاين عن توضيح تصرحياته من حيث تضمنها هتديدات 
أو ال، إال أنه بعد يوم من تصرحياته ارتفع اخلام األمريكي مبقدار 1.17 دوالر واصاًل 
إىل 75.11 دوالر للربميل الواحد، ويعد هذا االرتفاع هو األعلى منذ تشرين الثاين لعام 
2014، فيما ارتفع خام القياس العاملي مزيج برنت 1.03 دوالر ليصل إىل 78.33 

دوالر للربميل الواحد.

للكاتب حيدر اخلفاجيحقيقة النوااي اإليرانية من إغالق مضيق هرمز الدويل
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ميّثل حلف مشال األطلسي )الناتو( منظومة أمنية اسرتاتيجية هلا ثقلها العاملي ملا 
ميتلكه من قوة وقدرات اسرتاتيجية، فضاًل عن اإلمكاانت العسكرية للدول األعضاء 
الناتو  29 دولة. ويشارك  األعضاء  يبلغ عدد  إذ  األوربية  والدول  املتحدة  كالوالايت 
ابلعديد من العمليات يف جمال مكافحة اإلرهاب يف العراق، ومنها دخوله ابلتحالف 
الدويل ضد داعش الذي كان له أثر كبري يف عمليات مكافحته، حيث شاركت 23 
دولة من أعضاء الناتو يف جهود التدريب والدعم العسكري للعراق من خالل تقدمي املنح 
املالية والتمويل العسكري واملعدات؛ إذ إن احللف يعّد العراق )الشريك االسرتاتيجي يف 
الشرق األوسط(، فالناتو عمل على تطوير العالقات االسرتاتيجية مع العراق اليت جتلت 
بدايًة من البعثة التدريبة اليت تعرف اختصاراً بـ)NTM-I( اليت بدأت فعلياً من العام 

2004، حيث ُدرِّب أكثر من 15,000 الف ضابط عراقي.

للكاتب علي زايد العليآفاق الشراكة االسرتاتيجية بني العراق والناتو
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منح الدستور العراقي يف مواده من )116 - 121( األحقية إلقليم كردستان 
مبمارسة عدد من الصالحيات تشريعية منها وتنفيذية اليت تتخذ من قبل برملان اإلقليم 
الذي يقّر بدوره قواني وقرارات خاصة بقضااي مثل الصحة، والرتبية، والتعليم، واألمن 

الداخلي، والزراعة، واالقتصاد، وغريها.
وجترى انتخاابت برملان كردستان العراق يف كل أربع سنوات، ويف 30 من أيلول 

املقبل سيشهد اإلقليم انتخاابت نيابية لتشكيل الدورة التشريعية اخلامسة له.
انتخابية واحدة، وسيتيح ذلك  دائرة  عرب  111 انئباً  اإلقليم  وسيختار انخبو 

فرصة كبرية للمرشحي ابلفوز دون االعتماد على أحزاهبم أو مناطق سكاهنم.
709 مرشحي ضمن حتالفي، ومثانية كياانت  االنتخاابت  ويتنافس يف هذه 
العامة، و64  املقاعد  على 100 مقعد، وهذه األخرية -١٠٠ مقعد- يطلق عليها 
مرشحاً آخر ضمن 19 كياانً ممثلي “كوات” وتكون حصتهم 11 مقعداً، وقد نص 
للرجال  مقعداً   77 بـ  اجلنس  أساس  على  الربملان  مناصب  تقسيم  على  أيضاً  القانون 

و34 للنساء.

للكاتب علي انجيانتخاابت برملان كردستان



122 Al-Bayan Center for Planning and Studies

إن توجه السياسة اخلارجية العراقية حنو سياسة أكثر اتزاانً انبع من التوجهات اجلديدة 
للحكومة العراقية يف البيئة االسرتاتيجية اإلقليمية، اليت تعاين من إرهاصات تؤثر على أمن العراق 
واستقراره استناداً إىل نظرية التأثري االرتدادي السليب، فاملواقف احملايدة اليت اتسمت هبا السياسة 
والصراعات  األزمات  دائرة  خارج  العراق  بقاء  حيال  إجيابياً  انطباعاً  تعطي  للعراق  اخلارجية 
اإلقليمية املتعاقبة، ومن جهة أخرى ليس من السهولة بقاؤه خارج إطار التفاعالت السياسة 
اإلقليمية، والسيما أنه بدأ يبحث عن دوره اإلقليمي املنتظر، من خالل جتسيد الثقة مع القوى 
اإلقليمية احمليطة، فضاًل عن اتباع االنفتاح االسرتاتيجي مع مجيع القوى الفاعلة؛ الذي مهد 
وتطلعاته  الداخلية  مع مصاحله  يتالءم  مبا  اإلقليمية  األزمات  حيال  فعال  دور  لصياغة  بدوره 
اإلقليمية، فاستدراك الوضع اإلقليمي للعراق يف ضوء صياغته اجلديدة لسياساته اخلارجية اليت 
ميكن االستدالل على معاملها من خالل قراءة املوقف اخلارجي العراقي حيال األزمات اإلقليمية، 
فيتجلى املوقف اخلارجي ابتباع سياسة احلياد واالنفتاح االسرتاتيجي على مجيع األطراف، وهو 
ما ميهد لدور إقليمي رايدي سيؤديه العراق يف احلقبة املقبلة لصياغة توازن إقليمي جديد يتخذه 

العراق الالعب املوازن ملثلث القوى اإلقليمي الذي يضم كاًل من )إيران-تركيا-السعودية(.

للكاتب علي زايد العليمسالك السياسة اخلارجية العراقية يف دائرة التفاعالت اإلقليمية
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مع اقرتاب الذكرى األربعي النتصار الثورة اإلسالمية يف إيران واإلطاحة ابلنظام 
امللكي يف عام 1979، سيواجه اإليرانيون بداية مرحلة اقتصادية جديدة ابتدأت من يوم  
6 آب 2018 بدخول العقوابت األمريكية حيز التنفيذ، إذ مّذ تفعيل االتفاق النووي 
يف عام 2015 يشري خرباء االقتصاد، إىل أن االقتصاد اإليراين حصد فوائد االتفاق 

بدرجة كبرية، على الرغم من عقبات تطبيع العالقات اإليرانية مع املصارف الغربية.
االقتصاد  فإن  املاضي  آذار  يف  الصادر  الدويل،  النقد  صندوق  تقرير  وحبسب 
أن يرتفع مبعدل  الغريب، متوقعاً  للنمو يف أعقاب رفع احلظر  اإليراين شهد عودة قوية 

٣.٣٧٪ يف هناية العام املايل 2017/ 2018.

للكاتب حيدر اخلفاجياالقتصاد اإليراين بعد انسحاب أمريكا من االتفاق النووي
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تسّبب تفاقم اخلالف بي الوالايت املتحدة وتركيا بتوتر العالقات بي البلدين يف 
حالة مل تشهدها البالد إال عام 1974 حينما اجتاحت القوات الرتكية مشال قربص، 

واقرتبت العالقات بي البلدين حليفي الناتو -حينها وحىت اآلن- من نقطة االهنيار.
لقد أّدت جمموعة من العوامل إىل األزمة احلالية يف تركيا، وبدأ أتثر العملة بشدة 
حيث   ،2016 عام  يف  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  ضّد  الفاشل  االنقالب  بفعل 
تطورت األمور السياسية بعد االستفتاء املثري للجدل يف 2017 الذي منح على إثره 

أردوغان صالحيات واسعة.
واندلعت األزمة احلالية اليت تسارعت من خالل تغريدة للرئيس األمريكي دوانلد 
ترامب عن استمرار احتجاز القس األمريكي أندرو برونسون، بتهمة اإلرهاب والتجسس 
لصاحل الوالايت املتحدة ودعم االنقالبيي، منذ سنتي تقريباً بعد محلة اعتقاالت واسعة 

النطاق يف تركيا إثر فشل االنقالب العسكري.

للكاتب أمحد حسن عليأتثريات اخنفاض قيمة العملة الرتكية
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ابتت قضية تلبية موارد الطاقة بنحو حيقق املأمونية يف العراق مصدر قلق رئيس 
حالياً،  الطلب  ذروة  تلبية  إمكانية  من  املختصون  يقلل  إذ  ابلبالد،  الكهرابء  لقطاع 
والسيما أنه اآلن مبقدار حنو %50 مما هو مطلوب. وبكل أتكيد ستتجاوز ذروة الطلب 
على الكهرابء القدرات املتاحة للمحطات احلالية يف السنوات املقبلة. ومما ذُكر آنفاً فإن 
توقيت التعاقد على بناء حمطات جدد عامل مهم لكنه لن خيلو من معوقات أمها توافر 

الوقود، ومشكالت فنية أخرى غري متوقعة كاإلخالل ابتفاقات إنشاء احملطات.
تعاين من  فالبالد  اليوم،  العراق ليست وليدة  الكهرابئية يف  الطاقة  إن مشكلة 
نقص حاد ابلطاقة منذ العام 1990، وقد تراكم هذا األمر بعد العام 2003 بسبب 
هتالك حمطات التوليد القدمية الذي رافقته عمليات التخريب خالل السنوات املاضية؛ 
لتزداد إثر ذلك ساعات انقطاع التيار الكهرابئي عن املواطني من )20-14( ساعة 
يومياً؛ وهو ما حرى هبم أن يعتمدوا مولدات الطاقة األهلية، أو املولدات املنزلية الصغرية 

وكلتامها تضيف أعباء مادية كبرية على األهايل.

للكاتب حيدر اخلفاجيالكهرابء يف العراق.. املشكلة واحللول
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إذا أردان بيان أوجه التشابه بي النظامي الصحيي يف العراق ومصر سنجد أن 
يتغايران بتصحيح املسار الصحي  بينهما، لكنهما من حيث االختالف  التشابه كبري 
يف البلدين؛ إذ قررت احلكومة املصرية اعتماد سلسلة من اإلصالحات أمهها أهنا تسعى 
يف العام املقبل إىل تطبيق نظام صحي مشابه للنظام الربيطاين وتغيري واقع املؤسسات 
الصحية املصرية اليت شهدت -وما تزال- انتقادات كبرية. وستستهدف هذه الورقة قراءة 

هلذه اإلصالحات الصحية اليت قد تكون مفيدة يف إصالح الواقع الصحي العراقي.
للتأمي  قانون جديد  املصري يف كانون األول ٢٠١٧ على  الربملان  وقد وافق 
الصحي على املستوى الوطين، لكن هذا القانون أاثر جداًل كبرياً ومناقشات مستفيضة 
ابألغلبية  اعتمدوا  الذين  الربملان  ونواب  للقانون  املعارضة  املصرية  األطباء  نقابة  بي 

األمنوذج الربيطاين للنظام الصحي. 
ويعدُّ قانون التأمي الصحي اجلديد حماولة حكومية للتغلب على أوجه القصور 
يف النظام القدمي الذي يراه كثريون نظاماً فاشاًل ال حيمي حقوق املرضى، فالنظام الصحي 

يف مصر كان -وما يزال- يتعرض النتقادات شديدة لعدم استيفائه املعايري املطلوبة.

للكاتب أمحد حسن علياألمنوذج الصحي يف اململكة املتحدة
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60 %؛  على  25 سنة  ملن هم دون  العراق  الشباب من سكان  نسبة  تزيد 
ويتطلب لتعليم هؤالء بذل جهد كبري جداً؛ وعليه تتعّرض البالد لضغوط كبرية من أجل 
توفري فرص تعليمية هلذا العدد املتزايد من الشباب الذين يتطلعون إىل بناء مستقبلهم 
على الرغم من الصعوابت املستمرة يف أعقاب سنوات احلروب والعقوابت اليت فُرضت 
أحناء  للتعليم يف مجيع  الطلبة  بي  مشرتكاً  هنالك محاساً  أن  لوحظ  وقد  البالد،  على 
البالد، ففي السنوات األخرية ارتفعت معدالت التحاق الطلبة ابملدارس االبتدائية بنحو 
4.1 % سنوايً. فضاًل عن تضاعف إمجايل عدد امللتحقي ابلتعليم االبتدائي من 3.6 
مليون يف عام 2000 إىل 6 ماليي يف عام 2012، لكن التحدايت اليت تواجه قطاع 
التعليم ما تزال كبرية؛ فمنذ عام 2013 مل حيصل 13.5 % أو 1.2 مليون من الطلبة 
يف سّن الدراسة على التعليم األساس، أما طلبة املدارس فقد كانت معدالت الرسوب 
والتسرُّب الكبرية حقيقة حمزنة، ومن املرجح أن يؤدي ارتفاع عدد التالميذ ابلتزامن مع 
األزمة املالية األخرية يف العراق إىل مزيد من التدهور يف التعليم يف حال عدم التوُصل إىل 

حلول يف الوقت املالئم.

للكاتب حيدر اخلفاجياملدارس اخلاصة أهي احلل األمثل ألزمة التعليم يف العراق؟
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انطلقت أعمال اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة يف نيويورك األسبوع املاضي 
وسط تطورات سياسية ختص املشهد اإليراين، حيث طرأت تغيريات مهمة منذ العام 
املاضي على امللف اإليراين، والسيما مع الرتكيز األمريكي على ضرورة مواجهة النشاط 
الرئيس  إدارة  قبل  من  اللهجة  شديدة  تصرحيات  من  أشهر  فبعد  املنطقة.  يف  اإليراين 
طهران  على  العقوابت  تشديد  يف  نية  وإعالن  طهران،  ترامب ضد  دوانلد  األمريكي 
حبلول تشرين الثاين هلذا العام، وهناك حترك أمريكي يف املنطقة لوضع سياسات خارجية 
ضمن اسرتاتيجية واسعة مع حلفاء ملواجهة إيران. لقد شجع هذا التوجه على تسريع 
وترية العمل، أمام بعض الدول العربية لالستفادة من املصاحل اليت تتالقى مع واشنطن 

يف هذا اجملال.
يف أثناء األشهر األخرية وبعد االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي، اختذ 
الرئيس روحاين مواقف متوافقة مع املرشد األعلى يف إيران السيد اخلامنئي، إذ أغلق الباب 
بوضوح أمام كل التكهنات اليت حتدثت بشأن احلوار بي الطرف اإليراين واألمريكي، 

متخذاً مواقف أكثر صالبة مبا خيّص سياسة إيران اخلارجية.

للكاتب حيدر اخلفاجيإيران وأمريكا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة
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كيفية خفض  هي:  املقبلة،  العراقية  احلكومة  تنتظر  اليت  األسئلة  أهم  بي  من 
العمل  إىل  عراقي  مليون   2.5 احتياجات  معاجلة  وكيفية  العام،  القطاع  يف  اإلنفاق 
عاجاًل؟ فمع وصول معدل البطالة الوطين إىل عتبة 16 % يوجد إمجاع داخل دوائر 
ُصّناع السياسة على أن يرتكز خلق فرص العمل على القطاع اخلاص بداًل من االستمرار 
يف زايدة التوظيف ابلقطاع العام. ومن دون أتمي االستثمارات األجنبية يف البالد وزايدة 
العام، ستكون معاجلة مستوايت بطالة الشباب -اليت تقدر بنحو  األجور يف القطاع 
36 %من معدل البطالة الوطين- صعبة جداً على املدى القريب، ويتمثل أحد احللول 
يف النظر إىل ما ميكن تقليصه من شركات الدولة غري املنتجة؛ لتقليل تكاليف التشغيل 
املتضخمة النامجة عن اإلفراط يف التوظيف، وخللق فرص عمل يف القطاعات اإلنتاجية، 
وتـَُعدُّ الشركات اململوكة للدولة الثغرة السوداء يف اإلنفاق ابلقطاع العام؛ كوهنا كياانت 
ذاتية التمويل؛ مما يعين أهنا غري داخلة يف املوازنة العامة. وال تـَُعدُّ هذه الكياانت مرحبًة 
إىل حٍد كبرٍي؛ العتمادها على القروض املقدمة من البنوك اململوكة للدولة واملنح اخلاصة 

من ميزانية احلكومة؛ لتغطية النفقات األساسية مبا يف ذلك الرواتب.

للكاتب علي املولويالشركات العراقية اململوكة للدولة: دراسة حالة إلصالح اإلنفاق العام
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قبيل احلديث عن التغيريات االجتماعية اليت حصلت يف تركيا إابن عهد حزب 
العدالة والتنمية، ال بّد من النظر إىل أتريخ البالد احلديث ملعرفة هذه التغيريات اليت حصلت 
طابع  ذات  دولة  من  تركيا  انتقلت  إذ  عام ١٩٢٣،  يف  الرتكية  اجلمهورية  أتسيس  بعد 
اجتماعي إسالمي يقوم على اخلالفة العثمانية إىل دولة علمانية مجهورية بشكل قسري، 
دخلت فيه اجلمهورية يف خالف حاد مع فئة كبرية من اجملتمع الرتكي وحاولت إرغامهم 
على التخلي عن التقاليد اإلسالمية أو العادات احملافظة، لكنها مل تنجح، وجلبت ثورة 
مصطفى كمال أاتتورك لتحديث تركيا العديد من التبعات على الشعب الرتكي اجتماعياً 
اإلسالمية  التقاليد  نبذ  عّد  ميكن  والدينية،  االجتماعية  اجلوانب  ففي  وسياسياً،  ودينياً 
وثقافتها واحدة من العوامل الرئيسية للتغريات االجتماعية والدينية يف تركيا احلديثة، إن 
اإلصالحات اليت أجراها أاتتورك انتجت نظاماً جديداً للحياة على أساس النمط الغريب. 
وصارت تركيا من حينها وصاعداً دولة علمانية متاماً. ويف احلقيقة، إن سياسات كمال 
أاتتورك إلهناء الدور السياسي لإلسالم أو إلغاء اإلسالم من احلياة السياسية على ما يبدو 

كانت حماولة منه إللغاء اإلسالم يف كثري من جوانب احلياة االجتماعية أيضاً.

للكاتب أمحد حسن عليالتغيريات االجتماعية يف عهد حزب العدالة والتنمية
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يـَُعدُّ العامل اجلغرايف من أهم العوامل املؤثرة يف سياسة الدولة وقوهتا من الناحيتي 
العسكرية واالقتصادية، فهو حيدد أمهيتها االسرتاتيجية، إذ حيتل العراق أمهية كبرية يف 
أروقة السياسة اخلارجية الرتكية منذ هناية احلرب العاملية من النواحي االقتصادية والسياسية 
واألمنية. وتتمثل األمهية اجلغرافية للعراق؛ كونه واقعاً يف ملتقى طرق املواصالت اليت 
تربط قارات العامل القدمي، ويف كونه اجلسر األرضي املؤدي إىل طرق املواصالت البحرية 
املهمة يف شرق العامل وغربه، واملتمثل يف حبر العرب، واحمليط اهلندي، والبحر املتوسط؛ 
العسكرية  الناحيتي  من  العامل  يف  مهمة  للعراق مكانه  أصبحت  املوقع  هذا  وبفضل 
والدولية. وتكمن األمهية االقتصادية هلذا البلد كوهنا ميتلك خامس أكرب احتياطي النفط 
يف العامل فضاًل عن الغاز الطبيعي، وألنه أيضاً كاجلسر الرابط بي آسيا-أفريقيا، وتركيا 
واخلليج العريب، وميكن أن يكون املوقع اجلغرايف للعراق ممراً لربط الغرب والشرق لعدد من 
املشاريع االسرتاتيجية كالكيبل الضوئي ونقل الطاقة »النفط والغاز« من اخلليج العريب 

إىل أورواب.

للكاتب حسني أصالنقراءة يف الرؤية الرتكية جتاه العراق ما بعد 2003
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مل يكن يف احلسبان حي بدء احلرب السورية أن ميكن لتحالف ثالثي بعد سبع 
سنوات الظهور وتغيري توازن القوى يف الشرق األوسط؛ ما قد يؤدي إىل تفكيك حلف 

الناتو أو احتمالية خروج تركيا منه مع أهنا تشرتك بثاين أكرب قوات هبذا احللف.
إن هذا التحالف الثالثي جيعل من الصعوبة مبكان على إدارة الرئيس األمريكي 
ترامب أن ينجح يف حصار إيران، فضاًل عن إجهاض مشروع اإلقليم الكردي يف سوراي 

اليت تعدها الوالايت املتحدة من أفضل حلفائها يف املنطقة.
البلدان  أن  والرتكي-  واإليراين،  -الروسي،  الثالثي  التحالف  هذا  يف  والغريب 
األهداف  من  مزيج  مغايرة عرب  بسياسات  بعضها  عن  خمتلفة  أجندات  متتلك  الثالثة 
التحالف “هش ومعقد”، وإن استمراره يف  الداخلية واخلارجية. وابختصار: إن هذا 
مواجهة أي حترك عسكري مشرتك -أمريكي بريطاين فرنسي- على سوراي غري واضح، 

ولكن على املدى البعيد سيبقى التحالف قائماً بعد انتهاء احلرب السورية.

للكاتب أمحد حسن عليمستقبل التحالف الروسي-اإليراين-الرتكي
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احلكومة  حتتاج  إذ  التحدايت،  من  العديد  العراق  إعمار  إعادة  مسرية  تواجه 
اجلديدة إىل التحرك حبذر إن أرادت احلفاظ على االستقرار االقتصاد الكلي واالنضباط 
اخلدمات،  تقدمي  للمواطني، عرب حتسي  امللحة  االحتياجات  تلبية  بينماحتاول  املايل، 
أن  يف  شك  هناك  ليس  لذلك،  ونتيجة  األمنية؛  املكاسب  ومحاية  الوظائف،  وخلق 
احلكومة ستضطر إىل زايدة اإلنفاق العام على اخلدمات األساسية، وإعادة فتح التوظيف 
يف القطاع العام للتقليل من معدالت البطالة، واالستمرار يف االستثمار يف قطاع األمن؛ 

لضمان جاهزية قوات األمن العراقية ملواجهة أي خطر إرهايب صاعد.
وانعكست هذه الضرورات يف املوازنة االحتادية لعام 2019 بوضوح، إذ كشفت 
املسودة األولية للموازنة اليت تقّدم إىل جملس الوزراء عن زايدة بنسبة %23 يف إمجايل 
اإلنفاق مقارنة بعام 2018، يف حي من املتوقع أن يزداد إمجايل اإليرادات احلكومية 
بنسبة %16 عند حوايل 90 مليار دوالر، وسيزيد عدد موظفي القطاع العام املدرجي 
يف املوازنة مبقدار 46،000 شخص؛ ونظراً الرتفاع أسعار النفط عما كان متوقعاً، يبدو 

أن بعض التدابري ستُتخذ للتخفيف من التقشف إىل حد ما.

للكاتب علي املولويتصميم هنج جديد إلصالح اإلدارة املالية العامة يف العراق
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انتخاابت  يف  احلايل  للعام  الثاين  تشرين  من  السادس  يف  األمريكّيون  صّوت 
التجديد النصفية، اليت شهدت استمرار النهج التأرخيي الذي يسيطر فيه احلزب املعارض 
على جملس النواب، وفاز الدميقراطيون ابملقاعد الـ 218 الالزمة للسيطرة على جملس 
النواب املؤلف من 435 مقعداً، مع احتفاظ اجلمهوريي ابألغلبية يف جملس الشيوخ. 
وتعدُّ هذه االنتخاابت مبنزلة استفتاء على الرئيس )دوانلد ترامب(. وتشري النتائج إىل 
أنه سيواجه معركًة صعبًة لالحتفاظ ابلرائسة يف انتخاابت عام 2020، إذ مل يزد الرئيس 
من أعداد املؤيدين له على املستوى القومي، وقد خسر حزبه يف والايت مهمة لصاحل 
الدميقراطيي، وأكدت نتائج االنتخاابت استبياانت الرأي بشأن نسب أتييده املنخفضة 
يف العامي املاضيي. ومن املرجح أن يرتأس جملس النواب اجلديد )اننسي بيلوسي( -اليت 
ترأست الربملان األسبق من عام 2007 إىل عام -2011، وستقود اجلهود الدميقراطية 
لتحدي ترامب واحلزب اجلمهوري يف املدة اليت تسبق عام 2020. وقد بدأ جمموعة من 
املرشحي الدميقراطيي للرائسة ابلظهور على الساحة، ومن أبرزهم انئب الرئيس السابق 

)جو ابيدن(.

للكاتب سجاد نشميما اآلاثر املرتتبة على انتخاابت التجديد النصفية األمريكية يف الشرق األوسط؟
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ابتت السياحة قطاعاً مهماً ذا أتثري جوهري على تنمية االقتصادات، إذ تعمل 
السياحة على توفري فرص العمل وزايدة الناتج القومي للبلدان. وصار القطاع السياحي 
لكثري من الدول مصدراً مهماً للدخل القومي. وتعتمد قدرة االقتصاد الوطين لدولة ما 
على االستفادة من السياحة ابالستثمار يف تطوير البنية التحتية الالزمة، ومقدرة تلك 

الدولة على توفري احتياجات السياح.
ولدى العراق إمكاانت سياحية ومقومات لتطوير هذا القطاع مبختلف أشكاله 
بعد رسم سياسة واضحة جلذب املستثمرين. ويف هذه الورقة نعرض دراسة عن فرص 
احتمالية  العراقي، ومدى  االقتصاد  العراق، وأتثريها يف  السياحية وحتدايهتا يف  التنمية 

زايدة الدخل القومي، وتوفري الكثري من فرص العمل للسكان.

للكاتب أمحد حسن عليحنـو اسرتاتيجيـة لتطويـر السياحـة العراقية
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 وضعت أسس “االقتصاد الكالسيكي “على يد العامل األسكتلندي آدم سيث 
يف العام 1776 بكتابه الشهري “ثروة األمم”؛ إذ أطّر سيث يف هذا الكتاب أربعة أنواع 
من رأس املال الثابت كثروة للمجتمعات، وكان واحد من هذه األطر هو “القدرات 
املكتسبة ألفراد اجملتمع”. وألن اجملتمعات آنذاك كانت تعيش عصور اجلهل، والتخّلف، 
والقبلية، والتناحر، والفقر، فهي كانت أبمّس احلاجة ألفكار كأفكار سيث للنهوض 
هبا؛ ولكن آنذاك -ونتيجة اإلقطاعية- كان االهتمام منصباً يف االستثمار ابالرض، 
واألبنية، والزراعة، واملصانع، واملشاريع الرحبية بداًل من االستثمار يف األفراد، إذ مل تلَق 
أفكاره يف هذا الشأن اهتماماً كافياً من قبل الباحثي، واملهتمي ابلشأن االقتصادي، 
واحلكومات آنذاك، لقد وضعت أفكار آدم سيث يف مخسينيات القرن املاضي وستينياته 
وسبعينياته على الطاولة من قبل غاري بيكر ويعقوب مينسر -ومها خبريان اقتصاداين 
والعادات،  املعرفة،  معمقة ومكثفة عن  أحباث  أجراي عدة  إذ  من جامعة شيكاغو-، 
والسمات االجتماعية والشخصية، واإلبداع لألفراد، وأتثريها يف أداء العمل، ومن مث 

الناتج االقتصادي والتنموي احلاصل من هذه األعمال.

للكاتب د. أمحد اجلعفرياالستثمار البشري.. رؤية يف تعزيز قدرات احلكومة العراقية



املقاالت املرتمجة
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االقتصاديون من الزهرة، والسياسيون من املريخ – كيف تتكّون العالقة بني االقتصاديني والسياسيني؟  فاطمة جنفي
هل سيكون حزب العدالة والتنمية يف املعارضة؟  علي سريمان
هنج إيران وروسيا جتاه النظام الدويل  حممد كاظم سجادپور
2017 سنة قياسية للصادرات النفطية العراقية   بني الندو
األمور يف سوراي ليست على ما يرام  سامي كوهني
ما الذي جيعل بلد ما عظيمًا؟  أماندا روجريي
ارتفاع أسعار النفط تركت العمالت املرتبطة به يف مهب الريح   مسية فيشامبااين
أنقرة حباجة إىل الطاقة والعامل اجلديد  ديليب هريو
الطاقة املتجددة ستكون أرخص من الوقود األحفوري يف غضون عامني  براين سباين
عودة املصايف العراقية  سامية كوالب
التطّرف ومستقبل الدول اهلّشة يف آسيا الوسطى   إحسان تقوايی نيا
الرئيس شي يضع الصني يف ِصدام وشيك مع التأريخ  ماكس فيشر
جماالت التعاون بني إيران وروسيا يف إقرار االستقرار واألمن يف أفغانستان  الدكتور مانداان تيشه اير
الناتو واملثلث االسرتاتيجي: أمريكا – تركيا – روسيا  أعظم سالميت
واقع مرشحي االنتخاابت الرائسية الرتكية وصعوبة التنافس مع أردوغان  حمّمد علي دستمايل
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أتثريات املياه يف ضعف العالقة بني العراق وتركيا  إريكا سولومون - لورا بيتل
3000 فكرة تعليمية جديدة – كيفية اختيار األفضل منها  ريبيكا وينثروب
هل يتبىن لبنان دوراً روسياً كبريًا؟   نور مساحة
هل من املمكن أن يلتئم جرح االنقسام الشعيب يف ليبيا؟  أندرو سيجر
اسرتاتيجية ميناء ُعمان اجلديد  جورجيو كافيريو
ملاذا حييل ترامب قضية إيران إىل جملس األمن الدويل؟  صحيفة اتبناك االيرانية
االقتصادات الناشئة تزيد من مستوايت النفاايت العاملية  جان بيوتروسكي
دراسة الوضع القانوين إلغالق مضيق هرمز من قبل إيران مبوجب القانون الدويل   جاويد منتظران
طهران تريد هزمية واشنطن على الساحة الدبلوماسية   أمري علي أبو الفتح
سد الثغرات يف املوازنة عرب إدارة الثروة العامة   جملة اإليكونوميست-النسخة املطبوعة
تزايد عسكرة البحر األبيض املتوسط بسبب نزاعات عمليات االستكشاف   متني غوركان
استمرار مشكالت تركيا االقتصادية مع دخوهلا العام اجلديد   مركز سرتاتفور للدراسات االسرتاتيجية واألمنية األمريكي
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