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عن املركز

عن المركز
مقره الرئيس يف بغداد،
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة -فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي
ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو
ختص العراق بنحو
السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
هتم
عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة ّ
ّ
احلقلي 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
ح ّددت النظرة إىل العراق خالل العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي
كز
ويوجهُ املر ُ
وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية ،واحليادية ،واملصداقية ،واإلبداعّ ،
ِ
بتقدمي
أنشطتَهُ يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط
بصائر وأفكا ٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها على املديني القصري والطويل.
َ
ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع
لقضااي الصراع عرب حتليالت ،وأعمال ميدانية ،وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف
ختص السياسة ،واالقتصاد ،واجملتمع،
الشرق األوسط؛ من أجل مقاربة قضااي العراق اليت ُّ
والسياسات النفطية والزراعية ،والعالقات الدولية ،والتعليم.
مهمة المركز:
مهماً يف حتليل القضااي العراقية
يسعى مر ُ
كز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً ّ
مستقل ،وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق
على حنو
ّ
واملنطقة ،فضالً عن أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي ّأيً كان
ويتوخى املركز تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والدوائر
موقعُهّ ،
احلكومية؛ من أجل خلق خرباء يف اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع.
وين ّفذ املركز هذه املهمةَ عرب إجراء أحباث وحتليالت ،وتوفري منح حبثية ومنح لألعمال امليدانية،
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وعقد املؤمترات والندوات وورش العمل ،وإقامة دورات تدريبية للمؤسسات احلكومية واجلامعات.
األهداف:
ختص العراق من خالل القيام بتحليالت عميقة
• املسامهة الفاعلة يف النقاشات اليت ّ
ومستقلة تعتمد بنح ٍو رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.
• تشجيع احلوار املبين على املعلومات واحلقائق للخرباء ابلشأن العراقي ،ومنهم صانعو
السياسات ،والصحفيون ،واألكادمييون ،حول التحدايت اليت يواجهها العراق واملنطقة،
وإلنتاج أفكار جديدة حول مواجهتها.
• تطوير القدرات االسرتاتيجية يف صناعة القرار وصياغة السياسات يف العراق.
• هتيئة خرباء يف املؤسسات السياسية واألكادميية مبهارات يف صناعة القرار واإلدارة.
• إقامة صالت حملية وإقليمية مع املؤسسات االقتصادية والتعليمية والسياسية.
• إنشاء مشاريع حبثية اسرتاتيجية وتعزيزها.
يهتم مركز البيان بالشؤون اآلتية:
	•االقتصاد والتنمية( :القطاع املصريف ،واملوازنة ،والزراعة ،والرتبية والتعليم ،والسياحة،
واالستثمار ،وغريها).
	•الطاقة( :النفط ،والغاز ،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).
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املقدمة

المقدمة

هذه ابقة من أزهار (مركز البيان للدراسات والتخطيط) ننشرها بني يدي القارئ
اجلاد يف حقول معرفية متنوعة صاغها حمللون ودارسون وكتّاب ومرتمجون على وفق منهجية
ترست مقدمات أفصحت عن سالمة بنيتها
علمية خلصت إىل نتائج سليمة بعد أن ّ
التخطيطية وأهدافها الواضحة.
يظن ظناً يكاد يصل إىل اليقني أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي
إن املركز ّ
القراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست قصرية
حقه يف معانقة أايدي ّ
ني الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا يشكل
حبكم الزمن ،مما يؤدي إىل إعادة الصحبة بَ َ
تالمحاً بينهما سواءٌ أكان ذلك يف إعادة قراءة بعض الصفحات ْأم يف إضافة هوامش على
بعض املتونْ ،أم يف مراجعة األصول من دون إرهاق؛ وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسني
ٍ
جليس يف الزمان كتاب) حكمةً دالةً على أمهية هذه الرفقة.
(وخريُ
مركز البيان للدراسات والتخطيط
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متى سيقرّ قانون مناهضة العنف األسري في العراق؟
جنان الجابري*

2019-4-16
تتناول هذه املقالة مسألة العنف ضد النساء حتديداً ،والكلفة االقتصادية اليت ترتتب على
الدولة يف معاجلة اآلاثر املرتتبة على ذلك ،إذ ال تلقي اآلاثر بظالهلا على املرأة واألسرة واألطفال
حسب ،بل على اجملتمع بنحو أوسع ،وميزانية الدولة كذلك .لقد شرعت قوانني إليقاف جرمية
العنف ضــد النساء يف العديد مــن دول الـعــامل ،وكــانــت إحــدى األسـبــاب الــي أوردهت ــا املنظمات
النسوية من أجل ممارسة الضغط على حكوماهتا إبقرار قانون لتجرمي العنف ضد النساء هو الكلف
االقتصادية اليت أوردهتا تلك املنظمات واليت تسببها هذه اجلرائم مليزانية الدولة يف حال ترك موضوع
حل.
العنف ضد النساء دون ّ

تق ّدر احلكومة الكندية أن كلفة ممارسة العنف ضد النساء يقتضي الدولة ختصيص مبلغ
قدره مليار دوالر كندي سنوايً لتغطية نفقات اخلدمات مبا فيها الشرطة ،والنظام القضائي ،والعالج
النفسي ،وتــدريــب ذوي االخـتـصــاص(( )1يونسيف .)2000 ،ونُـشــرت إحصائية يف الــوالايت
املتحدة األمريكية ابلعام  2003قدرت كلفة العنف املنزيل من قبل األزواج لزوجاهتم ،أو شريكاهتم
وتسب هذه الكلفة على مصاريف املساعدة الطبية اليت تقدم
بنحو ( )8.3مليار دوالر سنوايًُ .
للضحااي ،من مثل فقدان أايم العمل بسبب األضـرار املتسببة عن العنف ،وكلفة تدخل الشرطة
واحملاكم(.)OECD, 2013( )2وقدرت قيمة كلفة العنف املنزيل لضحااي هذا النوع من اجلرائم
يف بريطانيا وويلز لعام  2017مبقدار ( )66مليار جنيه إسرتليين ( 70مليار دوالر أمريكي)
(أوليفر وآخرين ،)3()2019 ،خصص منها مبلغ يقدر بـ( )47مليار جنيه إسرتليين ملعاجلة اآلاثر
النفسية من خوف وكآبة وقلق تولد نتيجة للعنف (املصدر السابق).
يف أفريقيا -بعيداً عن الدول املتقدمة -أكدت كل من كلوداي كارسيا مورينو ،وشارلوت واتس
من منظمة الصحة العاملية أن “تكاليف العنف العائلي يف أوغندا قدرت بنحو  2.5مليون دوالر
* مستشارة يف السياسات االجتماعية ودور منظمات اجملتمع املدين يف العراق .دكتوراه يف السياسات االجتماعية من
جامعة ابث يف بريطانيا.
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أمريكي يف عام ( )4(”2007كلوداي كارسيا مورينو وشارلوت واتس.)2011 ،بل تذهب الباحثتان
إىل أن تقديرات كلفة العنف املنزيل غري املميت ضد النساء واألطفال تبلغ معدالت أكثر ارتفاعاً
من نسب االنتحار واهلجمات اإلرهابية واحلرب جمتمعة(.)Anke Hoeffler، 2017) (5وأما
التكاليف االجتماعية األوسع ،فإهنا -وحبسب تعبري الباحثتني مورينو وواتس“ -عميقةٌ أيضاً وإن
كان من الصعب قياسها كمياً ،إذ من املرجح أن يقيّد جهود احلد من الفقر خبفض مشاركة املرأة يف
يقوض اجلهود الرامية إىل حتسني فرص حصول املرأة على التعليم ،مع مشاركة
العمالة املنتجة ،وقد ّ
العنف واخلوف من العنف يف اخنفاض معدالت التحاق الفتيات ابملدارس .وقد تبني أيضاً أ ّن العنف
العائلي يؤثر على رفاه األطفال يف األسرة وتعليمهم (املصدر السابق).
ويف ضوء هذا اإلطار النظري ميتلك السؤال اآلتيشرعيته يف حال كانت هذه هي الكلف
جرمت فيه قوانينها ممارسة هذا النوع من اجلرائم،
االقتصادية ملمارسة العنف ضد النساء يف دول ّ
فكيف احلال يف دول مل جتّرم فيها هذه األعمال -مثل العراق-ومل تقر هبذا النوع من العنف جرميةً
يعاقب عليها القانون؟ وتضع اإلجراءات الالزمة حلماية املعنفات؟ ومل يقر املشرع يف العراق قانون
مناهضة العنف األسري ،على الرغم من مرور ( )8سنوات على الشروع بطرح مسودته األوىل؟
ابلتأكيد ال ميكن القول إن العراق مل يقر بوجود العنف األســري ،إذ إن استحداث قسم
“الشرطة اجملتمعية” حبد ذاته هو إقرار بوجود هذا النوع من اجلرائم .وقد أقرت الشرطة اجملتمعية
ذلك يف أهدافها اليت طرحتها وهي “تفعيل دور اجملتمع ومؤسسات الضبط االجتماعي للوقاية
من اجلرمية؛ وذلك بتوفري آليات للتدخل املبكر والتصدي للقضااي واملشكالت االجتماعية ،وحلّها
بطريقة ودية تعزز من فرص التسامح بني األطراف املتنازعة ،والسيما يف قضااي العنف األسري”،
وأيضاً يف فقرة أخرى أقرت بضرورة “تقدمي خدمات التوعية واإلرشــاد الثقايف الوطين ،وخدمات
اإليواء لألطفال والنساء الاليت يتطلب محايتهم مدداًمؤقتة” ،وإهنا أكدت على “تقدمي خدمات
التماسك اجملتمعي مــن قبيل :اخلــاف األس ــري ،والعنف األس ــري ،وقـضــااي االغـتـصــاب ،وهتك
العرض ،والشروع يف االنتحار”(( )6صفحة وزارة الداخلية-الشرطة اجملتمعية).
من جهة أخرى تناولت احلكومات السابقة نفسها العنف األسري يف اسرتاتيجيتها املناهضة
للعنف ضد النساء ،وقــد كــان آخرها إصــدار اسرتاتيجية العنف ضد املـرأة الــي أطلقت يف شهر
كانون األول من عام  2018ابالتفاق مع األمم املتحدة ،إذ نصت هذه االسرتاتيجية على “اختاذ
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إجـراءات ملموسة هتدف إىل احليلولة دون وقوع العنف ضد النساء والفتيات ،ومحاية الناجيات
من العنف”( .UNFPA(2018,( )7بيد من الواضح -رغم إصدار تلك االسرتاتيجيات اليت
هتدف “للحيلولة” دون وقوع العنف -أهنا غري ملزمة للدولة قانوانً ،وإن تلك اإلجراءات مل ترتق
لتكون مفروضة وبقوة القانون وعلى الدولة االلتزام هبا ،وإال سيطرح السؤال اآليت :إذا كانت الدولة
تصدر اسرتاتيجيات ملنع العنف ضد النساء ،ملَ ال تشرع ذلك بقانون ،على الرغم من طرح مسودته
منذ العام 2012؟ لذلك جيب التأكيد على أن صناع القرار حباجة إىل البدء بدراسات معمقة
بشأن ال ُكلف االقتصادية للعنف ضد النساء ،والسيما إذا عرفنا -من جتربيت ومشاهدايت ومقاباليت
مع املنظمات النسوية يف بريطانيا -أن أحد األسباب املهمة اليت أقنعت صناع القرار يف بريطانيا
للنظر يف مسألة العنف املنزيل كقضية “دولة” و”جمتمع” وليست شأانً عائلياً داخلياً ،هو تقدمي
تلك املنظمات إلحصائيات اقتصادية عن الكلفة املالية للعنف املمارس ضد املرأة؛ ومن هنا -نظراً
لعدم وجود قانون جيرم العنف األسري -فمن الضروري طرح بعض املقرتحات للمسؤولني للتباحث
واختاذ القرار بشأهنا.
توصيات لصناع القرار ملعاجلة العنف األسري:
أوالً :إق ـرار قانون العنف األســري يف ال ــدورة الربملانية احلالية ( ،)2018-2022وعدم
ترحيله إىل دورات أخرى ،والسيما أن مسودة هذا القانون قد مرت مبرحلة اختمار كافية يف قبة
الربملان .ومن املعلوم بعد تشكيل احلكومة اجلديدة ،فإن رائسة الوزراء أمام تقدمي املسودة القدمية
للربملان ،أو تقدمي مسودة قانون جديدة؛ من أجل ّأل يعاد اكتشاف العجلة من جديد ،ومن أجل
ّأل تذهب جهود املنظمات النسوية اليت بذلتها على امتداد مثاين سنوات جنباً إىل جنب مع عدد
من الوزارات (مثل :وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،ووزارة الصحة) سدى ،فإن مسودة القانون
اليت قدمت ،ميكن عرضها للمناقشة مرة أخرى.
اثنياً :لقد أكدت عدد من األحباث األكادميية -مثل حبث االكادميية شذى جناح بالش من
جامعة القادسية ( -)8()2017عن العنف ضد النساء ،بضرورة تعديل القوانني اليت تسمح ابلعنف
ضد النساء مثل قانون رقم  111لسنة  ،1969وكذلك املادة  41من قانون العقوابت النافذ ،اليت
ال ترى وجود أي جرمية يف حال استعمال الرجل للعنف كونه “حقاً من حقوقه” (مقابلة أجريت
مع اخلبرية القانونية بشرى العبيدي يف آذار )2019؛ لذلك فإن إعادة النظر ابلنصوص اليت تسمح
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ابلعنف يصبح ضرورة من أجل وضع االسرتاتيجيات املناهضة للعنف موضع التنفيذ.
اثلثاً :ضرورة توفري اإلحصائيات واألدلة عن الكلف االقتصادية للعنف ضد النساء أو العنف
األسري ،من أجل أن يكون صناع القرار على بيّنة وابلدراسات امليدانية اليت تشمل مسوحاً على
املؤسسات اليت تقصدها النساء املعرضات للعنف والتابعة إىل وزارات مثل :وزارة العمل والشؤون
االجتماعية ،وزارة الصحة ،وزارة العدل؛ ومن الضروري إيضاً تشجيع منظمات اجملتمع املدين على
توفري هذا النوع من التقارير واملعلومات.
رابعاً :تقوية دور الشرطة اجملتمعية والتعريف بدورها وتزويد الشرطة ابملالك النسوي املختص
واملدرب والسيما من خرجيات الكليات املختصة بعلم االجتماع ،وعلم النفس ،وبقية االختصاصات
ذات الصلة ،والدعاية الواسعة لــدور هــذا القسم من الشرطة؛ من أجــل االستفادة القصوى من
الفرص املتاحة لدعم النساء أو بقية أعضاء األسرة.
خامساً :استخدام وسائل اإلعالم الرمسية لرفع وعي املواطن أبضرار العنف على املرأة واألسرة
واجملتمع .وتسخري األعمال الفنية والدرامية ،والسينما واملسرح ،ومعارض الرسم ،وخمتلف الوسائل
األخرى لزايدة الوعي ،والتثقيف خبطورة هذه اجلرائم لردع األفراد عن استخدام أايديهم يف معاجلة
العنف ،ومن أجل أن أتخذ الدولة وقوانينها ابحلسبان أن ممارسة العنف يف داخل املنزل هو جرمية
بقدر ممارسته خارجه.
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[1]-https://www.unicef.org/malaysia/ID_2000_Domestic_Violence_Women_
Girls__6e.pdf
[2]-https://www.oecd.org/els/soc/SF3_4_Family_violence_Jan2013.pdf
[3]- https://assets.publishing.service.gov.uk
https://www.oecd.org/els/soc/SF3_4_Family_violence_Jan2013.pdf
[4]-https://www.who.int/bulletin/volumes/89/1/10-085217/ar/
[5]-https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1470594X17714270
[6]- https://moi.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=120
[7]- https://iraq.unfpa.org/ar/news
[8]-http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/02/%D8%A7%D9%84
%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%
D8%B3%D8%A7%D8%A1-.pdf
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التوجـه الخليجي نحو أفريقيا  ..نفوذ وعالقات اقتصادية
أيمن الفيصل*

2019-4-30
يُ ُّ
عد االستثمار يف رؤوس األموال خارج احلدود أحد أهم السمات التجارية لدول اخلليج،
إذ تعمل بعض الدول اخلليجية (السعودية ،واإلمارات ،وقطر ،وسلطنة عُمان) -منذ مدة ليست
ابلقصرية -على تعظيم عائداهتا يف األسواق اخلارجية الناشئة ،اترًة عرب ما خيص االستثمارات يف
جماالت (الغاز ،والطاقة ،واالستخراجات ،والتنقيب) ،وأخرى عرب الشركات العقارية وشركات النقل
البحري واملؤسسات الصناعية ،وغريها من االستثمارات اليت تعود ابلنفع على اقتصادايت هذه
البلدان ،وتعمل البلدان اخلليجية يف بعض األحيان على إدارة املشاريع خارج حدودها بتوقيع عقود
استثمارية مع تلك البلدان عرب إدارة املشروع وتشغيله ،وتطوير البىن التحتية له ،وتدريب مالكاته
مقابل نسب أرابح متفق عليها ضمن تلك العقود أو االتفاقيات االقتصادية بينهما ،ويعد هذا
تعزيزاً لدول اخلليج لنفوذها االقتصادي واألمينوالدبلوماسي املتزايد يف أفريقيا.
وبعد االستقرار الذي شهدته منطقة اخلليج العريب من الناحية السياسية يف السنوات العشر
األخرية ،أخذت بعض الدول اخلليجية تتوجه حنو القارة السمراء إلقامة مشاريع اقتصادية أو إدارهتا
حبيث تسعى من طريقها إىل رسم سياسة خارجية اقتصادية جديدة هلا من جهة ،ورسم سياسة
خارجية ودبلوماسية اقتصادية من جهة أخرى ،فضالً عن العمل بنح ٍو مشرتك مع الدول املستفيدة
من ذلك االستثمار خللق بيئة تؤمن العديد من فرص العمل وخلق سوق اقتصادية بعيدة عن النفط
لتعظيم اإليرادات ،وتنويع البيئة االقتصادية واستثمار فائض أرابحها يف مشاريع تنموية وحيوية،
فضالً عن استمرار النفوذ اخلليجي وتعزيزه أبفريقياً.
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ملاذا أفريقيا؟
حني احلديث عن أي مشروع استثماري فال ب ّد أن تتوافر فيه بيئة اقتصادية مناسبة ،وأهم
ما يف هذه البيئة هو االستقراران السياسي واألمين ،وإن املتتبع للشأن األفريقي جيد أن معظم بلدان
هذه القارة ال تتسم ابالستقرار ،لكن ما يدفع الدول اخلليجية التوجه حنوها هو النفوذ اجليوسياسي
يف تلك القارة ،الذي ميكنها من السيطرة على السوق الناشئة ،والدخول يف اتفاقيات اقتصادية
مع دول أخرى لديها مصاحل مشرتكة يف القارة نفسها؛ مثال ذلك :التوأمة االقتصادية بني معظم
دول جملس التعاون اخلليجي والصني« ،ويعد التآزر الذي أوجده احلكم االقتصادي الصيين وتوجه
دول اخلليج املتزايد حنو الشرق قوة قوية ستؤثر على أمناط االستثمار يف األسواق الناشئة ،وكذلك
ممارسات متويل التنمية وإعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع واألفكار بشأن اإلدارة املناسبة لألسواق
يف الشرق األوسط» ( ،)1وكذلك يتضمن التفكري للتوجه حنو هذه القارة ألنه أصبح املكان املناسب
من حيث املوقع اجلغرايف لبعض البلدان فيها واأليدي العاملة من جهة ،وزايدة العالقات ،وتوسع
النفوذ اإلقليمي للدول اخلليجية يف الشرق األوسط ،واستثمار مواردها السياسية واالقتصادية
مبحاذاة الصني يف حال انسحاب الوالايت املتحدة منه من جهة أخرى.
وتسعى الدول اخلليجية إىل خلق رؤى وتفامهات اقتصادية وسياسية جديدة يف تلك القارة من
طريق التدفقات املالية اليت تسعى عربها إىل توحيد املؤسسات االقتصادية يف الشرق األوسط وحوكمتها
إىل خلق تفامهات مشرتكة بينها وبني الصني يف هذه القارة واملنافسة على األسواق هناك بقناعاهتا يف
النمو االقتصادي املتصاعد ،وتوجيه موارد الدولة لتحقيق األهداف السياسية واالقتصادية املنشودة،
ومن املرجح أن خيلق حجم رأس املال اخلليجي-الصيين يف توجيه املؤسسات املالية اليت تسيطر عليها
الدولة أمناطاً جديدة من املساومة والعالقات السياسية يف اجملاالت املشرتكة ذات االهتمام االسرتاتيجي
يف املستقبل القريب.
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وأخذت دول اخلليج يف اآلونة األخرية العمل على إظهار مكانتها على الساحة اإلقليمية
والدولية ابلعمل كوسطاء يف النزاعات األفريقية ،ولالستفادة من الفرص االقتصادية ومحاية مصاحلها
األمنية ،وفضالً عن ذلك فإن هذا الدور املتصاعد حنو أفريقيا من قبل اخلليج قد يؤدي إىل تنافس
خطري للسيطرة على املشاريع االقتصادية هناك من طريق خلق فرص جذب للمستثمرين يف مجيع أحناء
العامل ،لكن هناك ثالثة عوامل رئيسة دفعت دول جملس التعاون اخلليجي اللجوء إىل أفريقيا ،أوهلا أنه
«ساعد ذلك يف بناء الروابط االقتصادية يف أفريقيا لدول اخلليج على االستفادة من موقعها اجلغرايف
االسرتاتيجي ،واثنيها هو زايدة أمنها الغذائي ،واثلثها هو تعزيز مسعتها كجهات فاعلة مسلمة حمببة»(.)2

الوجود اخلليجي املتعدد
سعت الدول اخلليجية إىل تعزيز تواجدها يف أفريقيا عرب تطوير اسرتاتيجياهتا اخلاصة ابلتنويع
االقتصادي ،وتقليل االعتماد على النفط ابالستثمار يف األسواق األفريقية ،اليت أصبحت أكثر
أمهية حينما اخنفضت أسعار النفط يف عام  ،2014إذ «استثمرت اإلمارات ما يقدر بنحو 11
مليار دوالر يف رأس املال يف أفريقيا يف عام  2016وتسعى إىل تطوير صناعات الطاقة لديها ،وقد
أعلنت اململكة العربية السعودية مؤخراً عن استثمار بقيمة  10مليارات دوالر يف جنوب أفريقيا يف
قطاع الطاقة ،ويف الوقت نفسه وقّعت قطر أيضاً صفقة بقيمة  4مليارات دوالر إلدارة ميناء على
البحر األمحر مع السودان يف شباط .)3(»2018
ويبني املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي للخليج أيضاً سبباً جلعل أفريقيا حمور نشاطه االقتصادي
من طريق الرتكيز على تطوير البنية التحتية والتجارة يف هذه القارة« ،وقد استفادت اإلمارات من
البنية التحتية املتميزة للنقل البحري واملوانئ لتوصيل هذه اإلمكاانت لتصبح أكرب متداول خليجي
مع إفريقيا ،إذ استوردت اإلمارات ما يقرب من  5مليارات دوالر من البضائع من أفريقيا يف كل عام
من  2010إىل  ،2015قبل زايدة وارداهتا بنحو كبري إىل  23.9مليار دوالر يف عام .)4(»2016
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وعملت اململكة العربية السعودية على حتقيق أمنها الغذائي يف تلك القارة؛ مما جعلها أكرب
مستثمر لألراضي الزراعية هناك ،إذ بدأت اسرتاتيجية جديدة لألمن الغذائي هناك ونظراً للرتبة الغنية
اليت تتمتع هبا بعض دول أفريقيا ،واألراضي الصاحلة للزراعة ،ونقص املياه داخل األراضي السعودية
«جعلها تفكر يف التغلب على املشكلة الزراعية ابستثمارات هناك إذ اشرتت  500ألف هكتار
من األراضي يف تنزانيا يف عام  ،)5(»2009جلعلها مبنزلة السلة الغذائية للمملكة.
ومل تكن قطر الدولة اخلليجية األخرى هي ببعيد عما جيري يف أفريقيا ،فقطر هي أكثر دول
اخلليج اعتماداً على الغذاء املستورد من الدول اخلليجية اجملاورة هلا ،وما أن حدثت األزمة اخلليجية
يف عام  2017بني دول جملس التعاون وقطر فقد فرض الواقع السياسي اجلديد «إحلاحاً جديداً
على احلكومة القطرية لتعويض ذلك« ،فأعلنت احلكومة القطرية يف عام  2018عن خطط
الستثمار نصف مليار دوالر يف القطاعني الزراعي والغذائي ابلسودان»( ،)6وعلى الرغم من ذلك
فإن بعض الدول األفريقية تلجأ إىل إجيار أراضيها لغرض الزراعة واخذ نسبة من احملصول لسد
احتياجات السكان احملليني.

التنافس على مواقع املوانئ األفريقية
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ومل تبتعد سلطنة عُمان كذلك عن التوجه حنو القرن األفريقي ،فقد مت توقيع مذكرة تفاهم بني
«الصندوق االحتياطي العماين العام ( )SGRFوهيئة املوانئ واملناطق احلرة يف جيبويت؛ لغرض
استكشاف نوافذ االستثمار يف جيبويت إىل جانب إنشاء شراكة اسرتاتيجية بني املؤسستني»(،)7
وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق االحتياطي العام للسلطنة (عبد السالم بن حممد املرشدي) إىل
أن االتفاق سيتيح للجانبني التعاون يف تطوير املوانئ ،واستثمارها ،وتشغيلها ،وإدارهتا ،فضالً عن
إىل املنشآت اللوجستية الرئيسة األخرى ،ومت االتفاق على تطوير ميناء (دوراليه) أحد أهم املوانئ
اجليبوتية على البحر األمحر ،وهذا ما زاد من حدة املنافسة بني الدول اخلليجية على هذه املنطقة
ابلتحديد لضمان النفوذ اجليوسياسي ،ورسم اسرتاتيجية كاملة لالستثمار يف هذه البقعة الواقعة على
البحر األمحر على ابب املندب اليت تلتقي ابحمليط اهلندي جنوابً ،وجاءت اإلمارات على رأس الدول
اخلليجية اليت أخذت ابالستثمار منذ أكثر من  10سنوات يف (حمطة دوراليه) للحاوايت حىت
حتولت املنطقة اليت تسيطر عليها إىل ثكنة عسكرية تستخدمها للحرب يف اليمن ضمن التحالف
السعودي ،لكن دخول سلطنة عُمان على خط االستثمار دعا جيبويت إىل فسخ عقد االستثمار مع
اإلمارات عرب «جتريد شركة موانئ ديب من امتيازاهتا استناداً إىل قانون أقره الربملان يف شباط 2017
ومنح احلكومة إهناء العقد بسبب تعارضه مع املصاحل األساسية للدولة»(.)8
احملصلة
ّأدت احلرب على اليمن إىل زايدة املصاحل األمنية للمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
املتحدة يف شرق أفريقيا؛ لذا أصبحتا من أكثر الدول اخلليجية استثماراً يف هذه القارة ،وغالباً ما
تق ّدم دول اخلليج حوافز اقتصادية يف املقابل للحصول على املكاسب وحتقيق أهدافها ،وسعت دول
اخلليج إىل استخدام أدوات النفوذ لديها -االقتصادية والسياسية -إلقناع الدول األفريقية بتخفيض
روابطها ،أو تعامالهتا مع إيران ،وجنحت بذلك لغرض احتواء الوجود اإليراين يف تلك املنطقة،
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ولكن األزمة اخلليجية األخرية عام  2017بني دول جملس التعاون أفصحت عن حمدودية النفوذ
يف هذه القارة ،فلم تستطع أخذ والء معظم الدول األفريقية لصاحلها؛ وابلتايل فإن هذا خلق أتثري
متزعزع يف هذه القارة ،فضالً عن عدم توحيد املوقف اخلليجي جتاهها.
التوجه حنو هذه القارة يف السنوات األخرية جاء نتيجة ضغوط خليجية (سعودية-
إن ّ
إماراتية) داخل جملس التعاون اخلليجي للدخول يف السوق الناشئة يف هذه القارة أوالً ،واحلد من
النفوذ اإليراين يف املنطقة اثنياً ،على الرغم من العروض االستثمارية والدعم االقتصادي الكبري من
قبل السعودية املقدم ملعظم بلدان القارة ،وكذلك حتجيم االستثمارات القطرية يف جمال الزراعة
والصناعة وتشغيل املوانئ وجمال مكافحة اإلرهاب اثلثاً.
لعل هذا التنافس لدول اخلليج يف هذه القارة حيمل يف طياته خماطر جتاه الدول األفريقية
و ّ
الضعيفة ،وحثها على اختيار حمور من احملاور اخلليجية والوقوف معه يف النزاع القائم بني دول جملس
التعاون اخلليجي ،فالسعودية واإلمارات ميتلكان أدوات اقتصادية كافية لدعم احلركات االنفصالية
يف هذه القارة والعمل على أتجيج الوضع لصاحلها.
وسيستمر التوجه حنو القارة السمراء طاملا أن املصاحل املشرتكة لدول اخلليج وحلفائها مثل
ٍ
شكل هذا التوجه اقتصادايً وأمنياً من أجل العمل على إجياد
الصني قائمة وبنحو متزايد ،وسيكون ُ
وفض النزاعات بني أطراف النزاع يف أفريقيا ،اليت بدورها ستخلق فرصاً متعددة للدول
فرص التعاون ّ
اخلليجية للتدخل كجهات فاعلة ،ومؤثرة يف املشهد ،وتقدمي حوافز اقتصادية كبرية من أجل ضمان
تعزيز نفوذها يف هذه القارة.
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تقييم نظام النزاهة في العراق (خارطة طريق عملية)
غزوان المنهالوي*

2019-5-21
املقدمة:
تعمل العديد من احلكومات واملنظمات الدولية على وضع آليات لتشخيص الفساد وحتديد
أسبابه؛ هبدف وضع اخلطط ،والربامج املناسبة ملكافحته ،أو الوقاية منه يف قطاعات الدولة املختلفة،
وانسجاماً مع ذلك وضعت منظمة الشفافية الدولية أمنوذجاً لقياس مدى قدرة الدولة على مكافحة
الفساد عرب تقييم نظام النزاهة الوطين فيها ،واعتماده أدا ًة عملية لتقومي منظومة مكافحة الفساد
عرب حتديد نقاط القوة والضعف يف الدولة من الناحيتني التشريعية والعملية؛ هبدف وضع احللول
املناسبة لتقوية نظام الدولة على مواجهة الفساد ،هتدف هذه الورقة البحثية إىل وضع خارطة طريق
عملية لتقييم نظام النزاهة يف العراق من قبل احلكومة العراقية من طريق التعريف أبمنوذج نظام النزاهة
الوطين ،وبيان مكوانته واملنهج املتبع يف تقييمه ،ووضع اإلطار العام عملياً لتقييم مدى قدرة منظومة
مكافحة الفساد يف العراق على مواجهة الفساد أو احلد منه.
أوالً :تعريف عام لنظام النزاهة الوطين
وهو أمنوذج لتقييم قدرة نظام الدولة على مواجهة الفساد -تقييم نظام مكافحة الفساد-
وضع من قبل منظمة الشفافية الدولية( )1يف العام ( ،)2001هبدف تقييم قدرات مؤسسات احلكم
الرئيسة وهيئات القطاع احلكومي واجلهات الفاعلة غري احلكومية يف الدولة ،بتقدير مدى قيامها
اخلاصة مبكافحة الفساد ،وتعزيز احلكم الرشيد على املستوى القانوين -قوانني ونصوص
أبدوارها ّ
تنظيمية ،-وعلى املستوى العملي -التطبيق الفعلي ،-وحتديد نقاط القوة والضعف فيها .ويعد
ويعب عن رؤية
تقييم نظام النزاهة الوطين أداة قياس مهمة كونه منهجاً متكامالً لتشخيص الفسادّ ،
عملية شاملة ملواجهة الفساد( ،)2فهو نظام تقييم مشويل جلميع القضااي واجملاالت املتصلة ابحلكم،
ويشمل ذلك كالً من:
	-اإلطار املؤسسي (األجهزة واإلدارات احلكومية).
* انشط مدين وخبري يف مكافحة الفساد.
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تعسف السلطة ،ومتنع انتشار الفساد).
	-اإلطار القانوين (التشريعات اليت حتمي املواطن من ّ

	-السياسات العامة (اسرتاتيجيات وخطط تنموية أتخذ ابحلسبان مصاحل املواطنني بكل فئاهتم).
وفضالً عن اإلعالم واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ،يعمل نظام النزاهة الوطين على توسيع
قاعدة احملاسبة األفقية كي ال تكون السلطة يف يد واحدة ،ويصبح كل من يشغل منصباً عاماً
مسؤوالً عن عمله ،وخيضع للمساءلة ،حبيث يقوم كل طرف من أطراف النظام بدور املراقب
والرقيب ،وهو نظام يعين االنتقال من نظام املساءلة العمودية القائم يف ظل النظم االستبدادية اليت
حيكمها طاغية أو حزب واحد إىل نظام احملاسبة األفقية الذي يقوم على تعدد مؤسسات الرقابة
واحملاسبة اليت حتول دون إساءة استعمال السلطة.
ويتكون نظام النزاهة الوطين من ثالث مكوانت وكما مبني يف أدانه(:)3
ّ

1 .1القاعدة :متثل األساس الذي يقوم عليها النظام ،وهي الوعي العام ،وقيم اجملتمع.
2 .2األعمدة :وهي عناصر نظام النزاهة الوطين اليت يقوم عليها سطح النظام ،وعلى الرغم من
االختالف بني جمتمع واخر يف نوع األعمدة اليت متثل أركان البناء يف النظام فإن هناك عدداً
حمدداً من األعمدة املتعارف عليها اليت متثل أمنوذجاً ملختلف الدول يشمل ( )13عموداً ،ومتثل
أعمدة نظام النزاهة قلب النظام ،وهي اليت ختضع لعملية التقييم بثالث فئات هي:
	-مؤسسات احلكم الرئيسة :وهي السلطات الثالث يف الدولة( :التشريعية ،والتنفيذية،
والقضائية).
	-هيئات القطاع احلكومي :متثل املؤسسات احلكومية األساسية اليت هلا أدوار أساسية ومهمة
يف مكافحة الفساد والوقاية منه يف الدولة ،وتشمل( :القطاع العام ،ووكاالت تنفيذ القانون ،وهيئة
إدارة االنتخاابت ،وأمني املظامل ،واملؤسسة العليا للحساابت ،وهيئات مكافحة الفساد).
	-األطراف الفاعلة غري احلكومية :وهي اجلهات ذات التأثري يف نظام الدولة وتشمل:
(األحزاب السياسية ،ووسائل اإلعالم ،واجملتمع املدين ،والقطاع اخلاص).
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 األ طراف الياعلة غري احلكومية :وهي اجلهات ذات الصأثري يف نظام الدولة وت مل:تشملا اص).
اليت ،والق اع
الوطين املدين
عالم ،واجملصمي
الدياسية ،و
3.3سطح النزاهة :و(األ
ضمان حياة أفضل ،وسيادة
وسا لالنزاإلاهة
نظام
ميثلحزابأهداف
السطح .وس ع ع ععيادة
علىحياة أفض ع ع ععل،
ض ع ع ععمان
قببت ع ع ععمل
الوطين اليت
هداف نظام الن
مستدامةالنزاهة :وميثل أ
للقانون ،وتنمية .3سع ع ع ع ح
تستقر
تكونزاهةثالثة
للمجتمع ،إذ
للقانون ،وتنمية مدصدامة للم صمي ،إذ تكون ثالثة ق ب تدصقر على الد ح.
ينتج كل اآليت:
املكوانتينصج ال
هذههذه املكو ت
وجبمعوجبمي
الشكل اآليت:

سيادة القانون

حياة أفضل

تنمية مستدامة

القطاع اخلاص

اجملتمع املدين

وسائل اإلعالم

األحزاب السياسية

هيئات مكافحة الفساد

املؤسسة العليا للحساابت

أمني املظامل

هيئة إدارة االنتخاابت

وكاالت تنفيذ القانون

القطاع العام

السلطة قضائية

السلطة تنفيذية

السلطة تشريعية

أسس (سياسية – اجتماعية – اقتصادية  -ثقافية)
العامالقانون
سيادة
وقيم اجملتمع
الوعي

الدولية اىل ان كلما كان الوعي العام عاليا وقيم اجملصمي قوية فهي سصدعم

إن الوعي العام وقيم اجملتمع تشكل القاعدة األساس اليت تستقر عليها األعمدة اليت تستقر
يكون
الصاحلة،
إضافية؛وقيموعند
فوقها ،ومتنحهاإنقوة
أساس البناء ضعيفاً
تدصقر فوقها،
األعمدة اليت
القيمعليها
وضعف تدصقر
الوعياالساسية اليت
غيابالقاعدة
اجملصمي ت كل
الوعي العام
األعمدةكل عمود من
الوطنية ،إن
أساس الالننازاهة
يكون ميثل
الصاحلة،الذي
السطح
على محل
وغريوعندقادرة
اهنة،
األعمدة
وتصبح
ضعييا وتص ح
وضعف القيم
غياب الوعي
إضافية؛
متنحهاوقوة
و
أحد عناألعمدة سيزيد
على و
اآلخر،
اهنة ،عن
مستقل
األعمدة
وضعف مدصقل
األعمدة،من األعمدة
بقية إن كل عمود
عنزاهةقوةالوطنية،
ختتلفميثل الن
قوة ح الذي
له الد
محل
وغري قادرة
و
السطح ،وتسقط
أعمدة
األعمدة
الضغظ ،وقوةالواقع
مييلوالواقي
الضغظ،
عدةالثقل ،و
ضعفتيد من
وإذااألعمدة سيز
األخرى،أحد
األعمدة ،وضعف
علىقوة قية
ختصلف عن
من الثقل ،و اآلخر ،ول
أهداف نظامعلىالنزاهة
الوطين ،.وإذا ضعي عدة أعمدة مييل الد ح ،وتدق أهداف نظام النزاهة الوطين.
األعمدة األخرى
اثنياً :كيف يتم تقييم نظام النزاهة الوطين للدول
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اثنياً :كيف يتم تقييم نظام النزاهة الوطين للدول
يتم تقييم نظام النزاهة للدولة بتقييم كل عمود من أعمدة النظام ال ـ ( )13ابالعتماد على
ثالثة أبعاد ،وكل بُعد حيتوي على جمموعة من املؤشرات( ،)4وعلى وفق اجلدول اآليت:
األبعاد

املؤشرات (القانون واملمارسة)

القدرة

املوارد
االستقاللية
الشفافية
املساءلة
النزاهة
مؤشرات خاصة بكل عمود حبسب مهامها

احلوكمة

الدور يف سياق نظام النزاهة

مينح كل مؤشر درجة حبدود ( )100 - 0من حيث اإلطار القانون ي-نصوص قانونية
تنظيمية مت إقرارها ،-ومثلها من حيث املمارسة العملية -الواقع الفعلي املطبق ،-إذ ُي ّدد سؤال
واحد لكل مؤشر مدعوم بعدد من األسئلة التوجيهية ،أو االسرتشادية.
يطلب تقييم من شخصني ابحلد األدىن لكل عمود أحدهم على األقل ميثل العمود الذي،
يتم تقييمه؛ أي يعمل داخل العمود واآلخر خبري يف املوضوع من خارج العمود ،ويكون التقييم على
وفق نظام درجات بتدرج من ( )100 - 0درجة ُتسب تراكمياً بزايدة مقدارها ( )25درجة ،أي
إن هناك مخس قيم حمتملة للتقدير ،هي ،)100 ،75 ،50 ،25 ،0( :وبعدها يتم حساب درجة
كل عمود من أعمدة النزاهة لغرض بيان قوة العمود يف النظام ،ويتم تصنيف قوة العمود على وفق
الدرجة احلاصل عليها ،فيصنف العمود أبنه قوي جداً إذا كانت الدرجة حبدود (،)100 - 81
وقوي إذا كانت حبدود ( ،)80 - 61ومتوسط حال كوهنا ( ،)41-60وضعيف عند (- 21
 ،)40وضعيف جداً عند (.)20 - 0
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اثلثاً :اإلطار العام لتقييم نظام النزاهة يف العراق
يف هذه الفقرة سيتم تكييف أمنوذج نظام النزاهة الوطين على وفق حالة الدولة العراقية؛ مبا
يوافق الدستور العراقي ،والتشريعات النافذة ،وطبيعة عمل املؤسسات العراقية بتحديد ما يقابل كل
عمود من أعمدة نظام النزاهة الوطين -األعمدة اليت هلا دور يف مكافحة الفساد -على وفق النظام
العراقي احلايل ،وحتديد دور كل عمود من األعمدة موضوع التقييم كون مؤشرات التقييم ختتلف من
عمود إىل آخر حبسب املهام ،وكما يف أدانه:
1 .1السلطة التشريعية (جملس النواب العراقي ،وجمالس احملافظات واألقاليم).
 التشريع (اإلصالحات القانونية ملكافحة الفساد). الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.2 .2السلطة التنفيذية (رائسة اجلمهورية ،وجملس الوزراء ،واحملافظون).
 إدارة دوائر الدولة والقطاع العام (ممارسة األنشطة اإلدارية واحلكومية). املشاركة يف مكافحة الفساد (رسم السياسة العامة ملكافحة الفساد).3 .3السلطة القضائية (جملس القضاء األعلى ،واحملكمة االحتادية العليا ،وحمكمة التمييز االحتادية،
وجهاز االدعاء العام ،وهيئة اإلشراف القضائي).
 مراقبة أعمال السلطتني التنفيذية والتشريعية. التحقيق واملالحقة القضائية يف قضااي الفساد.4 .4القطاع العام (دوائر الدولة ،ووزارات ،وجهات غري مرتبطة بوزارة).
 التعاون مع املؤسسات احلكومية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والقطاع اخلاص ملنع الفساد. توعية األفراد وتعريفهم بدورهم يف مكافحة الفساد. -ممارسة الرقابة اإلدارية الداخلية.
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 تقليل خماطر الفساد عرب النزاهة يف املشرتايت.5 .5وكاالت تنفيذ القانون (املؤسسات األمنية).
 مالحقة الفاسدين ،وتنفيذ األحكام القضائية حبقهم. التعاون مع اجلهات املعنية مبكافحة الفساد.6 .6هيئة إدارة االنتخاابت (املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت).
 تنظيم احلمالت االنتخابية. إدارة االنتخاابت. إعالن نتائج االنتخاابت.7 .7أمني املظامل (ال توجد يف العراق مؤسسة ابسم أمني املظامل ،إمنا توجد مؤسسة تقوم مبهمة
مشاهبة ملهمة أمني املظامل؛ وهي املفوضية العليا حلقوق اإلنسان).
 التحقيق يف الشكاوى وتقدمي التوصيات بشأهنا. دعم املمارسات اجليدة والرتويج هلا.8 .8املؤسسة العليا للحساابت (ديوان الرقابة املالية االحتادي).
 تدقيق مايل فعال ،ومراقبة إنفاق املال العام أينما وجد. اكتشاف حاالت الفساد واإلبالغ عنها. تقومي اإلداء املؤسسي. حتسني اإلدارة املالية.9 .9هيئات مكافحة الفساد (هيئة النزاهة ،ومكاتب املفتشني العموميني).
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	•دور هيئة النزاهة:
 التحقيق يف قضااي الفساد حتت إشراف القضاء. الوقاية من الفساد (مالحقة الكسب غري املشروع). نشر ثقافة النزاهة والشفافية واملساءلة.	•دور مكاتب املفتشني العموميني:
 املراجعة والتدقيق على أعمال الوزارة ،أو اجلهة غري املرتبطة بوزارة. تلقي الشكاوى والتحري عنها. إجراء التحقيق اإلداري. إحالة املخالفات إىل جهات التحقيق اجلزائي.1010األحزاب السياسية
 متثيل اجملتمع. االلتزام مبكافحة الفساد.1111وسائل اإلعالم (شبكة اإلعالم العراقي ،ووسائل اإلعالم األخرى).
 التقصي عن حاالت الفساد وكشفها للرأي العام. تعريف املواطن مبخاطر الفساد. تثقيف املواطن مبتطلبات احلكم الرشيد.1212اجملتمع املدين( :املنظمات غري احلكومية ،واجلمعيات العلمية ،واالحتادات ،والنقاابت
املهنية).
 مساءلة احلكومة.33
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 تقومي السياسات ،واخلطط والربامج. توعية اجملتمع آباثر الفساد.1313القطاع اخلاص
 االلتزام مبحاربة الفساد واملشاركة يف سياسة مكافحته. دعم اجملتمع املدين.اخلامتة:
لغرض تبين منهج إصالحي شامل على مستوى الدولة مبا ينسجم مع التجارب الدولية
نقرتح أن يتم تقييم نظام النزاهة يف العراق؛ كونه من األدوات التشخيصية ذات الطابع العملي ،اليت
تعمل كجهاز إنذار ملتخذي القرار يف حتديد نقاط الضعف ،والقوة يف نظام احلكم ،وتقدمي احللول؛
لتحصينه ضد الفساد ،ونقرتح أن تكون على وفق اخلطوات اآلتية:
 1 .تبين نظام النزاهة الوطين من قبل أعلى سلطة إدارية يف الدولة متمثلة مبجلس الوزراء؛ بغية تقييم
نظام النزاهة يف العراق عرب األمنوذج املعد يف هذه الدراسة ،على أن يكلّف فريق عمل مستقل
يعمل ابلتعاون مع املتخصصني واجملتمع املدين؛ من أجل ضمان احلصول على نتائج موضوعية،
وهتيئة املتطلبات لتطبيق خمرجاته كسياسات عملية ملكافحة الفساد -على سببل املثال :إعداد
مشروعات القوانني الالزمة ،وإرساهلا إىل جملس النواب ،أو حتديد القوانني الصادرة ،ومل يتم
تطبيقها ،-فضالً عن اعتماد خمرجات التقييم كمدخالت إلعداد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الفساد للسنوات املقبلة؛ كوهنا األداة العملية للحكومة ملكافحة الفساد.
نص عليها الدستور العراقي لغرض إكمال اإلطار
 2 .قيام جملس النواب بتشريع مجيع القوانني اليت ّ
القانوين للدولة ،والقيام ابإلصالح القانوين والسيما التشريعات اخلاصة مبكافحة الفساد اليت
ستنتج من خمرجات تقييم نظام النزاهة الوطين للعراق ،فضالً عن تعزيز جملس النواب لدوره
الرقايب على أعمدة النزاهة والسيما مؤسسات احلكم الرئيسة وهيئات القطاع احلكومي.
3 .3وضع التوصيات الناجتة عن تقييم نظام النزاهة الوطين للعراق موضع التنفيذ العملي ضمن
اخلطط واالسرتاتيجيات اخلاصة مبؤسسات الدولة.
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اهلوامش:

1 .1منظمة الشفافية الدولية :منظمة دولية غري حكومية (منظمة جمتمع مدين) أتسست عام ( )1993من قبل
املدير السابق للبنك الدويل احملامي األملاين بيرت إيغن ،هلا أمانة عامة يف برلني يف أملانيا وتضم فروعاً يف أكثر
من ( )100دولة اكتسبت شهرة يف إنتاج مؤشرات لقياس الفساد تشمل (مؤشر مدركات الفساد ،املقياس
وتعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد أبنه“ :سوء استغالل الوظيفة
العاملي للفساد ،مؤشر دافعي الرشوة)ّ ،
العامة من أجل حتقيق مصاحل خاصة” ،قامت املنظمة بتقييم نظام النزاهة الوطين ألكثر من ( )100دولة
ابلتعاون مع منظمات اجملتمع املدين يف تلك الدول.
2 .2جمموعة مؤلفني“ ،نظام النزاهة العريب يف مواجهة الفساد (كتاب املرجعية)” ،إصدار منظمة الشفافية الدولية
واملركز اللبناين للدراسات.)2009( ،
3 .تقييم نظام النزاهة الوطين لكل من (مصر ،ولبنان ،واألردن ،وليبيا ،واملغرب ،وتونس) ،إصدار منظمة
الشفافية الدولية ابلتعاون مع االحتاد األورويب ،ومنظمات جمتمع مدين حملية تعمل يف هذه الدول.
4 .دراسات حول نظام النزاهة الوطين (مصر ،ولبنان ،واألردن ،وليبيا ،واملغرب ،وتونس) ،إصدار منظمة
الشفافية ابلتعاون مع االحتاد األورويب ،ومنظمات جمتمع مدين حملية تعمل يف هذه الدول.
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من أجل تنظيم قانون للباعة المتجولين في العراق
جنان الجابري*

2019-6-15
تشكل ظاهرة البيع يف الشارع ظاهرة اقتصادية عاملية ،إذ تشري الدراسات إىل أن هؤالء الباعة
يشكلون يف دول أفريقيا -على سبيل املثال -ما نسبته ( )% 15-25من القطاع غري الرمسي،
وهم يشاركون مبا يرتاوح بني ( )% 46-70من القيم املضافة يف دول بنني ،وبوركينا فاسو ،وتشاد،
وكينيا ،ومايل ،ووتونس( .)1وحبسب إحصائيات اجلهاز املركزي لإلحصاء يف العراق يبلغ عدد الباعة أو
أصحاب البسطات ابلعام  46( 2015ألفاً و )41ابئعاً متجوالً ،وتشكل «نسبة العاملني من اإلانث
ال تزيد عن ( .)2()% 1وإن «قيمة رأس املال املستثمر يف الوحدات املتنقلة بلغ  73مليار دينار»(.)3
املفصلة اليت قدمتها أوخليا مزاميب عن ابعة الشارع يف موزمبيق أشكال
توضح الدراسة ّ
يتعرض هلا أصحاب هذه املهنة ،اليت ترتاوح بني إزالة عرابهتم ،أو تكسريها ،أو
املضايقات اليت ّ
مصادرهتا أو اعتقاهلم ،وغريها .وتؤكد األحباث األكادميية اليت درست هذه الظاهرة بوجود عدة
مشرتكات بني املمارسات احلكومية ضد أصحاب البسطات يف دول آسيا ،وأفريقيا ،وأمريكا
الالتينية والعراق ليس استثناءً .وإن أصحاب هذه املهنة غالباً ما يتعرضون إىل عدة مضايقات من
قبل املؤسسات احلكومية يف مدهنم()4؛ إذ شهدت ضواحي العاصمة بغداد وبعض احملافظات هذا
النوع من املمارسات حتت أسباب خمتلفة منها :عدم التجاوز على أمالك الدولة ،احلفاظ على املال
العام ،ورعاية مجال املدينة.
من الواضح أن ظاهرة الباعة املتجولني تثري ردود أفعال متباينة من جهات رمسية وأخرى غري
رمسية ،والسيما من قبل العاملني يف هذا القطاع االقتصادي ،فضالً إىل ما تتناوله وسائل اإلعالم
االجتماعي والرمسي .يقدم راي بروملي  )5(Bromley Rayيف حبثه (ابعة الشارع والسياسة
العامة  ..نظرة عاملية) جمموعة حقائق يطرحها كال الطرفني ،أولئك املدافعون عن عمل ابعة الشارع،
واملعارضون هلم؛ إذ يسوق بروملي يف حبثه بعض احلقائق اليت يركن إليها املدافعون واليت تتمثل ابآليت:
أوالً :إن هذا النشاط هو جزء مهم يف تقدمي السلع واخلدمات للمستهلكني ،وهو يساعد
* مستشارة يف السياسات االجتماعية ودور منظمات اجملتمع املدين يف العراق ،دكتوراه يف السياسات االجتماعية من
جامعة ابث يف بريطانيا.
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بنحو مباشر أو غري مباشر هبذا النشاط االقتصادي.
اثنياً :إن اختيار هذا النوع من النشاط هو تعبري عن حق األفراد ابختيار النشاط االقتصادي
الذي يرأتوه مناسباً هلم.
اثلثاً :إذا نظمت احلكومة هذا النشاط فيمكن أن يكون مصدراً جلباية األموال عرب فرض
نسبة من الضرائب تقع على عاتق هؤالء الباعة.
رابعاً :إن هذا النشاط يوفر دخالً للذين ميارسون هذا العمل وألسرهم.
خامساً :إن هذا العمل يوفر الفرصة لألشخاص الختبار قدراهتم التجارية يف البيع والشراء
وتطويرها؛ وهلذا السبب جيب تشجيع هذا النوع من العمل .وهو أيضا يوفر الفرصة إلمكانية
«ارتقاء السلم» بتوسيع أعماهلم ،وزايدة مواردهم املالية.
سادساً :إن هذا النوع من العمل جيعل الباعة قريبني من املستهلكني ،حبيث يوفرون هلم السلع
عما ميكن أن يقدموه من صور مجالية
اليت قد ال تكون قريبة من املستهلك خبالف ذلك ،فضالً ّ
من حيث تعدد أنواع البضائع والسلع اليت يعرضوهنا يف األسواق.
سابعاً :يتمتع هذا العمل مبرونة عالية من حيث اختيار ساعات العمل ،وأايم األسبوع اليت
يعمل فيها البائع على بيع بضاعته.
	•وخبالف وجهات النظر تلك اليت تشجع هذا النوع من العمل ،هنالك فريق من املشككني
والرافضني للقيام هبذا العمل ،وإن املربرات اليت يسوقها هذا القسم تكمن يف:
أوالً :إن هؤالء الباعة عادة ما يتواجدون يف األماكن املزدمحة ،وهم ليسوا موزعني بنحو
متسا ٍو على املناطق اجلغرافية؛ مما يؤدي إىل اكتظاظ األماكن وزايدة معدالت االزدحام يف شوارع
دون غريها؛ مما يرتب ضغطاً على حركة املرور أو حىت مزامحة حلركة املشاة واملتبضعني يف األسواق.
وامتداداً ملا تقدم ميكن أن يسببوا ازدحامات يف أماكن مثل األماكن الرتفيهية.
اثنياً :يشكل ابعة الشارع قوة منافسة ألصحاب احملال واملتاجر؛ مما يؤدي إىل اخنفاض
للتهرب من
مبيعات األخري؛ وبناءً عليه ،فإن حركتهم وقدرهتم على التنقل ستعطيهما الفرصة ّ
الضرائب وااللتزامات اليت عادة ما تفرضان على أصحاب احملال واملتاجر.
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اثلثاً :يعرتض أصحاب هذا الرأي أن من الصعب مالحقة ابئع الشارع لدفع الضرائب ،وهو
ال يسجل كل مبيعاته حبيث تكون قابلة للمتابعة.
رابعاً :إن ابعة املواد الغذائية يف الشارع قد يعرضون صحة املستهلكني إىل اخلطر ،نظراً
لتعرض موادهم إىل اهلواء والتلوث .وإن تلك األسباب اليت أوردها راي بروملي يف حبثه املذكور،
ومن كال اجلانبني ،تنطوي على وجهات نظر جديرة أبن تؤخذ يف احلسبان.
على الرغم من وجود وجهات نظر متباينة جتاه هذه املهنة ،ميكن للمرء أن يقرر يف أي جانب
سيقف .لكن حني يتعلق األمر حبياة مئات اآلالف فإنه ما عاد أمراً شخصياً ،بل جيب على الدولة
أن تقرر سياستها االجتماعية هبذا الشأن .وستدافع هذه املقالة عن وجهة النظر القائلة :إن الذين
ميارسون منحدرون من طبقات اقتصادية فقرية ،ومع ارتفاع نسبة البطالة فإن على صناع القرار
السياسي والسياسات االجتماعية أن يتعاملوا مع هذه الظاهرة جبدية ،وأن يضعوا سياسات عامة
ختدم الفرد ،وختدم ابجملتمع عموماً.
لقد سعى قانون البلدايت رقم ( )165لعام ( )1964يف املادة ( )43لتنظيم عمل الباعة
املتجولني ،إذ ينص على مسؤولية البلدية يف (تعيني األراضي للمقاصد العامة على اختالف
()6
بيد أنه -بعد عام  2003وتغيري معظم القوانني يف
أنواعها ..منها حمال الباعة املتجولني) َ .
العراق -مل يقر أي قانون ،ومل تطرح أية سياسة اجتماعية خاصة بعمل العاملني يف هذا القطاع
االقتصادي والسيما مع ازدايد أعداد العاملني يف هذا القطاع ويف عموم مدن العراق؛
لذا -ويف ظل االفتقار إىل التشريعات والسياسات االجتماعية من قبل الدولة لتنظيم هذا
القطاع االقتصادي -يُ َرتك العاملون يف هذا القطاع -ابعة الشارع -وكأهنم يف صراع وتنازع دائم ِ
ني
مع موظفي الدولة بشأ« ،استخدام املكان العام» .وإن وظيفة الدولة ومسؤوليتها هو وضع سياسة
واحدة ،أتخذ ابحلسبان مصاحل هذه الفئة من العمالة اليت ميكن أن نطلق عليها عمالة هشة وغري
رمسية ،وبني مسؤولية الدولة جتاه تنظيم عدم التجاوز على أمالك الدولة ،واحلفاظ على املال العام،
ورعاية مجال املدينة.
ومعرفة لدى العاملني يف هذا القطاع ،هو
إن وضع قانون واضح وسياسة اجتماعية واضحة ّ
من صلب وظائف الدولة ،إذ إن البيع يف الشارع هو جزء من الفعاليات االقتصادية ،وهي جزء ال
يتجزأ من األعمال االقتصادية التجارية أو اخلدمية ،وجيب أن تقدم الدولة حالً واضحاً وسياستني
اجتماعية واقتصادية واضحتني ،تشكل مرشد عمل ملوظفي الدولة ،ويكون ابعة الشارع على
اطالع عليها.
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وهنا ،ميكن االستشهاد بتجارب البلدان النامية ،فقد وضعت احلكومة يف اهلند قانوانً يع ّد
من أفضل القوانني املكتوبة فيما خيص ابعة الشارع ،الذي أصدرته يف عام  .)7(2014ويف مصر
أيضاً قدمت احلكومة مشاريع لصياغة قوانني كوهنا أهدافاً اسرتاتيجية ليس فقط حلل املشاكالت
(فرص العمل ،والفقر) ،بل أيضاً من أجل توفري البيئة القانونية الصاحلة واملواتية إلقامة العمل للباعة
واستمراره واستقراره .لقد ابدرت مصر بتقدمي قوانني هتدف إىل تنظيم عمل ابعة الشارع عرب تقنني
وضعهم ومحاية حقوقهم وتعريفهم بواجباهتم( .)8وقد أوضحت سالمة يف مقالتها املنشورة يف كانون
الثاين  2018أن مشروع القانون املصري استهدف «وجود تنظيم شعيب ميثل الباعة اجلائلني يف كل
حمافظة يشارك يف إصدار الرتاخيص ،ويف متابعة العمل ،ويف تقدمي املساعدات الفنية واالجتماعية
للباعة اجلائلني ،مع وجود تعريف حمدد وواضح للبائع املتجول يساعد كثرياً يف حتديد الفئة ،وتقدمي
املساندة والدعم هلا وتسهيل الوصول إليها .لكن مل يصدر قانون هبذا الشأن بعد.
تدارس مستلزمات تنظيم
لذا ميكن اقرتاح سياسة اجتماعية أمام املشرع العراقي من أجل ُ
عمل ابعة الشارع ،من أجل محاية مصدر معيشة هذه الفئة وحقوقهم من جهة ،وتنظيم شؤون
املدينة واحلفاظ على املال العام ومجال املدينة من جهة أخرى .وفيما أييت بعض املقرتحات العامة
هبذا الشأن.
1 .1إصدار قانون خيص عمل ابعة الشارع يتضمن خمتلف اجلوانب اخلاصة هبذه الفئة من حيث
حقوقها وواجباهتا والتزاماهتا .فإصدار هكذا قانون أبسرع وقت ممكن سيساعد على إهناء
النزاعات اليت جتري يومياً ويف عموم حمافظات العراق عن أحقية عمل ابعة الشارع يف مزاولة
هذه العمل من عدمها.
 2 .استحداث دوائر خاصة يف بلدايت احملافظات ،وختصيص األماكن واملكاتب الالزمة واملالك
الوظيفي والبشري املعين بعمل تنظيم ابعة الشارع؛ من أجل أن يتهيأ لتلك الدوائر القدرة
واإلمكانية للقيام أبعماهلا.
3 .3ميكن هلذه الدوائر أن تش ّكل جلا َن لتنظيم ابعة عمل ابعة الشارع ،وأن تقنّن خمتلف نواحي
نشاطهم .على سبيل املثال :إحصاء ابعة الشارع يف املدينة وضمن صالحياهتا ،وعمل جرد
يف أوقات زمنية حمددة يف كل سنة أو يف كل مخس سنوات بعدد توزيع ابعة الشارع وأماكنهم،
وختصيص أماكن حمددة للباعة حسب البقعة اجلغرافية للمنطقة اليت يعملون فيها ،وااللتزام
اخلاصة بنظافة املكان وبقية االلتزامات اليت يفرضها العمل يف الشارع.
ابلضوابط ّ
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4 .4وضع شروط وتعليمات واضحة لباعة الشارع توضح وحتدد فيها حقوقهم وواجباهتم ،والقيام
حبمالت تثقيفية لشرح القانون .على سبيل املثال :حتديد فيما إذا ميكن ألفراد األسرة وأي
شخص ميارس عمله ضمن شروط البيع يف الشارع والتزاماته ،وفيما إذا كان البائع له حق
االنتقال من منطقة إىل أخرى ،وحتديد السن القانونية ملزاولة هذه املهنة ،وتوزيع بطاقات عمل
توضح ممارستهم هلذه املهنة ،وتوضيح فيما إذا كان يسمح ألفراد أسرة البائع مبزاولة العمل،
واستخدام الشهادة يف حالة إصابته ،أو العجز ،أو موته حىت انتهاء صالحية الشهادة.
5 .5من أجل ضمان أن يكون هنالك متثيالً لباعة الشارع ،إذ ميكن أن يصار إىل تشكيل جلان
لإلشراف على عمل ابعة الشارع يف املدينة تتكون من مسؤولني حكوميني وممثلني عن
منظمات اجملتمع املدين ،فضالً عن حمرتيف هذا العمل من الباعة أنفسهم ،تضم بينها الرجال
والنساء ،وكذلك متثيل األشخاص املعاقني من أجل أتمني متثيل واسع للباعة.
 6 .حتديد احلقوق القانونية لبائع الشرع من حيث إعطاؤه الفرصة ملقاضاة اإلجراءات احلكومية
فيما إذا وجدها غري منصفة ،وحيق له -أو هلا -استدعاء جلنة ابعة الشارع يف حالة حصول
أي تظلم من ممارساهتا أو وجود أي غنب حلقوقه.
إن ما ذُكر من نقاط هي بعض من األمور اليت ميكن أن يتدارسها صناع القرار من أجل
تنظيم عمل ابعة الشارع ،فكما أوضحت اإلحصائيات املتوافرة ،فإن أعداد العاملني يف هذه املهنة
يعدون بعشرات اآلالف ،وعلى األرحج هم يف تزايد ،والسيما مع وجود نسب البطالة العالية ،اليت
يسعى العاطلون إىل تدبر أمور معيشتهم وحياهتم أبكثر السبل املتيسرة .ومع توجه العراق إىل تبين
سياسات النيوليربالية وتقليص دور الدولة يف أن يكون املستخدم لأليدي العاملة ،والسعي إىل حتويل
األيدي العاملة لتجد فرصة عملها يف القطاع اخلاص ،والسيما أن أصحاب البسطات ينحدرون
من أوساط وطبقات اجتماعية واقتصادية متفاوتة ،فبعضهم مل يكمل دراسته ،أو هو من األميني،
وبعضهم من ذوي الشهادات العليا ،والذين مل جيدوا مصدراً للمعيشة ،ال فرص عمل هلم ،وال ضمان
بطالة؛ األمر الذي اضطرهم للجوء إىل ممارسة هذا العمل.
وال يقتصر وجود هذه احلقيقة على العراق فحسب بل هي موجودة يف دول آسيا وأفريقيا
وأمريكا الالتينية؛ ومن هنا ميكن االستنتاج مما تقدم بضرورة أن يضع صناع القرار يف العراق على
عاتقهم مسألة تنظيم عمل ابعة الشارع أو ابعة البسطات ،استناداً إىل جتربة البلدان اآلسيوية
أو األفريقية املتقدمة هبذا الشأن .إذ عرب وجود قوانني منظمة هلذا النشاط االقتصادي ،ميكن
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 وسلبهم من فرصة،ًاالستغناء عن كل أعمال هدر إمكانيات ابعة البسطات اليت هي حمدودة أساسا
 والسلطات التنفيذية االهتمام، وهي يعرب كذلك عن مدى إيالء صناع القرار.لكسب معيشتهم
،ً فضالً عن تنظيم هذا النشاط كونه عمالً اقتصاداي،ملختلف الفئات االجتماعية ومصادر معيشتها
 وسيعكس أيضاً اهتمام السلطات املسؤولة،التجاري-وهو جزء ال يتجزأ من العمل االقتصادي
. وتنظيم النشاطات ابلنحو الذي ال ينتهك األخرية، ومجال املدينة،ابلعمران
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خيارات العراق االقتصادية في مواجهة االضطرابات
اإلقليمية في منطقة الخليج (اآلفاق واالحتماالت)
محسن حسن *

2019-4-9
مستخلص:
تعرض االقتصاد اخلليجي هلزات
هتدف الدراسة إىل بلورة رؤية مقاربة بشأن احتماالت ّ
واضطراابت إقليمية مفاجئة ،يرتتب عليها انكماشه وتقوقعه بعيداً عن التعاطي اإلجيايب مع دول
اجلوار -والسيما مع العراق ،-ورصد أهم البدائل واخليارات املتاحة أمام االقتصاد العراقي ملواجهة
تلك اهلزات احملتملة حال حدوثها.
مقدمة:
حياول العراق جاهداً أن يلحق بركب املنافسة االقتصادية على املستوى الدويل ،ومتثّل
العالقات االقتصادية اخلارجية يف بعدها اإلقليمي ،أمهية كربى ،وخطوة أوىل يف سبيل حتقيق
هذا اهلدف؛ لكن ما تشهده األبعاد اإلقليمية من اضطراابت متعددة على املستوى السياسي
واالقتصادي واألمين -والسيما لدى جريان العراق يف منطقة اخلليج -عادة ما تؤدي إىل إرابك
احلركة االقتصادية القائمة واملتبادلة بني العراق ودول هذه املنطقة ،بل إىل إرابك األوضاع العراقية
عموماً؛ إذ “أدى جريان العراق دوراً كبرياً -إجيابياً وسلبياً -يف استقراره وإعادة بنائه”(.)1
وتنبئ معطيات املشهدين (الدويل واإلقليمي) عن احتماالت تؤكد دخول منطقة اخلليج
خاص ابستقرار الداخل اخلليجي من
حالة صراع مزدوج مع كل ما هو سياسي واقتصادي
ّ
جهة ،وابلتقاطعات اإلقليمية والدولية املرتبطة ابحلالة اإليرانية من جهة أخرى؛ األمر الذي يعين
* ابحث وأكادميي من مصر.
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ابلضرورة -أن يكون العراق -ابعتباره مكوانً جغرافياً أصيالً ضمن املنطقة اخلليجية؛ حيث ميثلرأس اخلليج الشمايل ابمتداد  58كيلومرتاً -أحد احملاور الرئيسة حلالة الصراع اخلليجية املشار
إليها ،والسيما يف ظل ما ميثله من ركيزة اهتمام اثبتة من قبل الوالايت املتحدة األمريكية (احلليف
اخلليجي) من جهة ،ومن قبل الالعبني اإلقليميني املتنافسني على الساحة العراقية -وعلى رأسهم
تركيا وإيران -من جهة أخرى(.)2
ويعزز من تلك االحتماالت معاانة الداخل اخلليجي الراهن من مجلة تداعيات طارئة كاألزمة
اخلليجية وأزمة خاشقجي؛ مما يعين جممالً إمكانية ظهور حتفظ اقتصادي مفاجئ ومضطرب يف هذه
املنطقة؛ “ففي خضم انكماش أسعار النفط ،والتوقعات بضعف السوق اخلليجية لسنوات مقبلة،
حتمل ضماانت املساعدات االجتماعية واالقتصادية
مل تعد دول جملس التعاون اخلليجي قادرة على ّ
املرهقة اليت كانت تقدمها ملواطنيها على مدى عقود ماضية”(.)3
وانطالقاً من مجلة االعتبارات السابقة ،فقد رأت هذه الدراسة -عرب منهج حتليلي وصفي-
أمهية التقييم احملتمل واملتوقع من تداعيات احلالة اخلليجية ،على حجم التعاطي االقتصادي مع
العراق ،وكذلك رصد أهم اخليارات والبدائل العراقية املتاحة ،ملواجهة اضطراب اقتصادي حمتمل
ومستقبلي يف منطقة اخلليج ،وهو ما استغرقته الدراسة يف مدخل وثالثة حماور ،على وفق نقاط
العرض التالية:
مدخل:
حمفزات التقارب االقتصادي بني العراق ودول اخلليج ودوافعه:
أتمل العالقات الراهنة بني العراق واخلليج ،فإنه ميكن التأكيد على أن هذه العالقات
حني ُّ
فيما بعد العام  ،2003وحىت اآلن ابتت “تتسم ابلتقارب واالنفتاح انطالقاً من طبيعة املصاحل
املتبادلة بني الطرفني”(.)4
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وميكننا رصد خنبة من احملفزات الدافعة إىل تطوير تلك العالقة ،وهي على النحو التايل:
(((1حمفزات األمن واإلرهاب والتوازن اإلقليمي :إذ حيتل العراق أمهية أمنية وإقليمية قصوى
من املنظور اخلليجي ،مما يقتضي “خلق توافق عراقي-خليجي عن متطلبات األمن اإلقليمي
وشروطه والقبول ابلعراق كطرف يف معادالت األمن اخلليجي مستقبالً”( .)5ويفرض تعقد
املشهد األمين احلدودي بني العراق ودول املنطقة تعاطياً حتمياً حلفظ االستقرار؛ فمثالً تفرض
احلدود الصحراوية املشرتكة بني العراق والسعودية -بطول  812كيلومرتاً -تنسيقاً أمنياً بني
البلدين ،وقد اقتضى قيام األخرية بتمويل وبناء حاجز أمين على طول هذه احلدود بكلفة 2
مليار دوالر ملنع تسلل العناصر اإلرهابية ،وغريها( ،)6وبدافع حتقيق توازن إقليمي فاعل ،تسعى
دول اخلليج لدعم العراق واستقطابه حىت ال يؤدي ضعفه إىل “اإلخالل ابلتوازانت العسكرية
واألمنية يف منطقة اخلليج ،مقابل القوة العسكرية إليران”(.)7
(((2حمفزات السوق احمللية لدى الطرفني ودوافعها :هي حمفزات متبادلة ،الستيفاء متطلبات
كل؛ فالعراق -مثالً -يف حاجة
النمو االقتصادي ودعم حركة األسواق املالية والتجارية يف ٍّ
ماسة لنقل عدوى التحسن اإلجيايب الكبري الذي تشهده أسواق املال اخلليجية ،اليت “أخذت
مساراً تصاعدايً منذ عام  2008إذ بلغت حنو  559.682مليون دوالر ،ارتفعت إىل
وطور
 993.8484مليون دوالر عام  ،2013وهو ما عزز السيولة النقدية لتلك األسواق ّ
نشاطها”( ،)8والسيما يف ظل عجز األسواق العراقية املماثلة عن حتقيق ما أجنزته األسواق
اخلليجية من “دفع عملية التنمية االقتصادية ،ورفع معدالت إنتاجية االستثمار”(.)9
(((3حمفزات التكامل والتنويع االقتصادي :ويف هذا اإلطار تظهر حاجة العراق املاسة لالنفتاح
االقتصادي على منطقة اخلليج ،والسيما بعد أن استطاعت األخرية حتقيق إجنازات يف التنويع
االقتصادي؛ فقد بلغ متوسط منو القطاعات غري النفطية لدول اخلليج  % 8.6تقريباً يف املدة من
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 ،2014/ 2000وارتفع حجم مشاركة هذه القطاعات يف الناتج احمللي اإلمجايل من % 12
عام  ،2000إىل  % 70عام  ،2013وارتفعت الصادرات اخلليجية غري النفطية للسلع
واخلدمات من  ،2000/ % 13إىل 2012/% 30؛ األمر الذي ساعد يف خلق ما يقرب
من  70مليون وظيفة خالل السنوات األخرية(.)10
كل من العراق والدول اخلليجية حباجات ماسة ومشرتكة للتعاون،
ومما سبق ،يتضح ارتباط ٍّ
على وفق مقتضيات السياسة واالقتصاد يف احمليطني اإلقليمي والدويل.
احملور األول :أبعاد العالقات االقتصادية بني العراق ومنطقة اخلليج ومؤشراته
ّأدى ظهور تنظيم داعش منذ العام  2014إىل اإلضرار الواضح ابالقتصاد العراقي ،وكذلك
آل إىل بروز
إىل هتديد املصاحل األمنية واالقتصادية واالسرتاتيجية للدول اخلليجية؛ األمر الذي َ
احلاجة املتبادلة للتعاون الشامل بني العراق ودول جملس التعاون اخلليجي؛ وميكن رصد مؤشرات
العالقات االقتصادية املشار إليها من طريق اآليت:
1)1حجم التبادل التجاري واالقتصادي :بصفة عامة تسجل املؤشرات تطوراً إجيابياً ،وإن
كان بطيئ التسارع؛ فحجم الصادرات العُمانية للعراق -مثالً -قفز من  57.5مليون دوالر عام
 ،2004إىل  260.3مليون دوالر عام  ،)11(2012وحيتل العراق املرتبة الثالثة عربياً واخلامسة عاملياً
شريكاً جتارايً لإلمارات؛ إذ تبلغ حصة سلع إعادة التصدير بني البلدين مخسة مليارات دوالر تقريباً،
بينما بلغ حجم التجارة البينية  15مليون دوالر على وفق تقديرات العام  ،)12(2012وأما اململكة
العربية السعودية فهي تستحوذ على واردات العراق؛ إذ “بلغت الصادرات السعودية إىل العراق يف
عام ( )2.3( )2016مليار ريـال سعودي ،حوايل ( )613.3مليون دوالر”( .)13وعلى الرغم من
()14
بيد أن
اتصاف املؤشرات التجارية بني العراق ودول اخلليج عموماً ابلتواضع بعد العام 2003
َ
العام  2013شهد بداايت ارتفاع مؤشر الصادرات العراقية للخليج ،وبنسبة قُ ّدرت ب ـ % 7.2
مقارنة بصادراهتا العربية األخرى ،وبنسبة  % 4.2مقارنة ابلصادرات العراقية لدول العامل من غري
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الدول اخلليجية( ،)15وقد تركزت العالقات االقتصادية البينية بني العراق ودول اخلليج -ابلعموم -يف
جمموعة من السلع أمهها“ :أجهزة التربيد واملكيفات ،وصناعة األملنيوم ،واملواد الصحية ،والسيارات،
وقطع غيارها ،واملنسوجات ،واملالبس القطنية ،ومستلزمات الطباعة ،والزيوت البرتولية ،فضالً عن

املواد الغذائية”(.)16

2.2األمناط االقتصادية القابلة للتطوير :توجد العديد من أمناط االقتصاد القابلة للتطوير البيين
لدى كل من العراق ومنطقة اخلليج ،وتعد الصناعات الثقيلة من بني أهم األمناط القابلة للتطوير،
والسيما بعد أن “أصبحت دول اخلليج منتجاً رئيسياً للسلع الصناعية الثقيلة (األملنيوم،
والبالستيك ،واإلمسنت) ،ومورداً هلا يف األسواق االقتصادية النامية”( ،)17وتعد “املواد الغذائية،
ومواد البناء ،والتعبئة والتغليف ،والصناعات الدوائية ،واملعادن الثمينة واجلواهر ،والكيماوايت
من أبرز الصادرات السعودية إىل العراق”( .)18وتعد جماالت املال ،واألعمال ،وإنشاء املناطق
الصناعية والتجارية ،ومتويل تطوير البنية التحتية ،وتعزيز األمن ،وإعادة اإلعمار ،من بني أهم
جماالت التعاون املشرتك بني العراق والكويت( ،)19يف حني يع ّد جمال الصناعات واملنتجات
املعدنية من بني اجملاالت املشرتكة واملتداولة يف العراق ودول اخلليج؛ حيث حتل السعودية يف
املرتبة األوىل يف هذه املنتجات ،تليها قطر ،فالكويت ،مث العراق( ،)20وتعد جتارة الذهب من
اجملاالت القابلة للتطوير أيضاً؛ فقد “اعتمدت األسواق العراقية مؤخراً على الذهب اجلاهز
والقادم من اإلمارات والسعودية”( .)21وتعد “قطاعات املوانئ ،والغاز ،والنقل ،واملواصالت
يف العراق مشرعة األبواب لالستثمار اخلليجي”(.)22
3.3طبيعة االعتمادية العراقية على االقتصاد اخلليجي :كقوة اقتصادية ونفطية كربى ،فإن العراق
“يشكل الرقم األصعب يف املعادلة االقتصادية يف املنطقة؛ إذ ميتلك اثين أكرب احتياطي نفطي
بعد السعودية ،وهو رابع دولة يف اإلنتاج العاملي للنفط ،فضالً عن ثرواته اهلائلة املكتشفة
وغري املكتشفة كالفوسفات ،والكربيت ،والزئبق ،وغريها”( ،)23وأترخيياً سنجد أن االعتمادية
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العراقية على االقتصاد اخلليجي ،ضعيفة ومتواضعة؛ ففي مرحلة ما قبل النفط ،كان العراق
ميثل املالذ االقتصادي ألهم الدول اخلليجية “ويف مقدمتها الكويت حيث كان العراق يصدر
املنتجات الزراعية واجللود واإلمسنت”( ،)24ويف املرحلة النفطية ،ازدادت هذه االعتمادية ضعفاً؛
نتيجة التماثل يف امتالك النفط ،والرغبة التنافسية يف تصديره للدول الصناعية الكربى “وهو
ما جعل صورة التعاون املتبادلة قليلة يف ضوء هذا التماثل”()25؛ وهنا جتدر اإلشارة إىل أن
اعتمادية العراق على االقتصاد اخلليجي ،كانت أكثر انفتاحاً وقت األزمات واحلروب ،كما
كانت احلال ّإبن احلرب العراقية-اإليرانية مثالً( .)26وطبقاً ملؤشرات حركة التبادل التجاري
املعاصر ،فإن العراق “يعتمد على معظم استرياداته من السلع والبضائع على دول اجلوار،
والسيما إيران وتركيا ،وبنسبة أقل على السعودية واألردن والكويت”(.)27
احملور الثاين :االضطراابت االقتصادية احملتملة يف منطقة اخلليج ومؤثراهتا اإلقليمية
إن “دول جملس التعاون اخلليجي من أقل البلدان يف العامل تضرراً من األزمات االقتصادية
العاملية”()28؛ لذا فإن نوعية االضطراابت االقتصادية احملتملة هنا ستكون -يف األغلب -نتيجة
عوامل داخلية خاصة بتطورات العوامل اجليوسياسية يف الداخل اخلليجي أو احمليط اإلقليمي ،واليت
ميكن أن يرتتب عليها تقوقع االقتصاد اخلليجي أو انكماشه بعيداً عن حميطه بشكل عفوي تلقائي
أو مقصود متعمد ،والسيما جتاه العالقات العراقية-اخلليجية.
وعلى وفق هذا اإلطار ،فإنه ميكن تناول هذه االضطراابت احملتملة ،ومدى مؤثراهتا اإلقليمية
ابلنسبة لألوضاع االقتصادية يف العراق ،عرب نقاط العرض التالية:
أوالً :مستقبل االقتصاد اخلليجي يف ظل املخاطر:
على الرغم من قوة االقتصاد اخلليجي وعنفوانه -الذي بلغ الناتج احمللي اإلمجايل لدوله
جمتمعة  1.6تريليون دوالر على وفق تقديرات  ،2014وبلغت صادراهتا حنو  861مليار دوالر،
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ووارداهتا  476مليار دوالر وفق تقديرات العام نفسه( )29إال أنه ال ميكن -يف ظل املخاطر اإلقليمية
والدولية -ضمان بقاء هذه القوة االقتصادية مستمرة ابلوترية نفسها ،والسيما مع وجود مسات سلبية
راسخة يف املكون االقتصادي اخلليجي ،قد يكون من شأنه زعزعة تلك القوة االقتصادية احلاضرة
على املديني املتوسط والبعيد؛ فمن السمات العامة القتصادايت الدول اخلليجية “أهنا اقتصادايت
أحادية اجلانب تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي ،وتعاين من ضيق نطاق السوق
احمللية ،وضآلة املالكات البشرية ،وقلة فعالية القطاع الزراعي ،وحمدودية مسامهة القطاع الصناعي يف
الدخل القومي ،واالعتماد على العمالة األجنبية ،وأخرياً ندرة املوارد املائية”(.)30
	•وبتدقيق النظر يف البيئة املتأزمة واحمليطة ابالقتصاد اخلليجي ،فإنه ال ميكن استبعاد خضوعه للعديد
من العوامل واملخاطر السلبية والكبرية ،اليت أييت يف مقدمتها“ :جتدد الضعف أو التقلبات يف
أسعار النفط العاملية ،أو التأثريات غري املباشرة للتوترات اجليوسياسية على أسواق السلع األولية
واألسواق املالية ،أو كلتيهما ،وقد يؤثر أي تقييد مفاجئ يف السيولة املالية العاملية ،أو اضطراب
األسواق املالية على تكلفة التمويل ملنطقة جملس التعاون اخلليجي اليت ما تزال احتياجاهتا التمويلية
ضخمة”(.)31
اثنياً :االضطراابت اخلليجية املؤثرة يف االقتصاد العراقي
تتعدد أوجه االضطراابت اخلليجية احملتملة اليت ميكن أن يكون هلا أتثري سليب على االقتصاد
العراقي ،حاالً ومستقبالً ،وميكن إجيازها يف اآليت:
	•االضطراابت املؤدية إىل قيام منطقة اخلليج وعلى رأسها اململكة العربية السعودية ذات النفوذ
الكبري لدى منظمة الدول املصدرة للبرتول (أوبك) ،بتخفيض أسعار النفط أو جتميده عند
أسعار منخفضة ،وهنا جيب اإلشارة إىل تباين موقفي العراق والسعودية وتضادمها فيما خيص
أسعار النفط؛ إذ “تتمثل السياسة النفطية املنطقية للعراق يف حتقيق أعلى اإليرادات املمكنة
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على املدى القصري ،للمساعدة يف معاجلة مشكلة الديون ،والتعجيل جبلب املوارد الالزمة لرفع
القدرة اإلنتاجية العراقية ،بينما تتمثل السياسة السعودية يف احملافظة على الطلب وعلى حصتها
يف السوق على املدى الطويل ،وعلى عدم رفع األسعار خشية ظهور تدابري ادخار أو أشكال
أخرى من ضغط الطلب يف الدول املستهلكة”(.)32
	•االضطراابت املؤدية إىل تراجع حجم اإلنفاق العام يف الداخل اخلليجي ،وليست أسعار النفط
املنخفضة عاملياً ببعيدة عنها؛ حبيث يؤدي تراجع حجم اإلنفاق العام خليجياً إىل “حمدودية
منو القروض املمنوحة يف الداخل اخلليجي”( ،)33مما يعين انكفاء القروض اخلليجية على نفسها
بعيداً عن التمدد اإلقليمي؛ األمر الذي يؤدي إىل ضعف الدعم اخلليجي للعراق بنح ٍو إمجايل،
ولعل هذه النوعية من االضطراابت هي الراجحة خليجياً يف املستقبل املنظور ،وخاصة يف
اململكة العربية السعودية ،بفعل وجود أعباء واحتياجات كثرية تثقل كاهل ميزانيتها” ،ومعاجلة
هذه االحتياجات الداخلية يف بلد يشهد ارتفاعاً ملعدل البطالة وزايدة هائلة يف نسبة الشباب
وأموراً خطرية تتعلق ابالستقرار االجتماعي ،تشكل على األرجح ابلنسبة للحكومة السعودية
أولوية أكرب من بذل خدمات للعراق”(.)34
	•االضطراابت املؤدية إىل تصعيد حدة اخلالف اخلليجي مع إيران ،وتوسيع هوة هذا اخلالف؛ إذ إن
تصب غالباً يف غري صاحل االقتصاد العراقي بنح ٍو غري مباشر على
هذه النوعية من االضطراابت ُّ
األقل؛ حيث يرتتب عليها قيام األطراف اخلليجية الفاعلة بتطويق االقتصاد اإليراين وإضعافه من
طريق التحكم يف توجيه أسعار النفط ،وكذلك ابستنفار احلليف األمريكي يف االجتاه نفسه ،ومن
مث فرض عقوابت اقتصادية على إيران كما هي احلال حالياً ،وهو ما يعين اإلضرار االقتصادي
أبحد أهم الشركاء االقتصاديني والتجاريني للعراق؛ فإيران هي “اثين بلد بعد تركيا من حيث
حجم التبادالت التجارية مع العراق ( 6.7مليار دوالر )2017/وفق تقديرات رمسية”(.)35
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اثلثاً :أزمة خاشقجي والسعودية وأبعادها االقتصادية احملتملة:
فاجأت هذه األزمة االقتصاد السعودي يف توقيت حرج ومتأزم يعاين فيه من تراجع كبري؛
فبحسب البنك الدويل ،فإن مؤشرات النمو االقتصادي للمملكة ،عانت مؤخراً من الرتاجع ،ففي
 2017كان النمو متدنياً بنسبة  ،% 0.2ويف  2018كان النمو متواضعاً جداً بنسبة 1.7
 ،%مقابل ضعف منو االقتصاد غري النفطي بنسبة ـ  ،% 0.6وارتفاع الدين العام من 11.8
مليار دوالر يف  ،2014إىل  116.8مليار دوالر يف  ،2018على خلفية تراجع احتياطي النقد
األجنيب السعودي من  737مليار دوالر عام  ،2014إىل  500.58مليار دوالر يف ،2018
أي ما يعادل فقدان  % 36من قيمته ،حبيث اضطرت الصناديق السيادية إىل اقرتاض ما يقرب
من  12مليار دوالر من البنوك الدولية(.)36
ومن أخطر تداعيات هذه األزمة -ليست العراق منها ببعيد -أهنا تضع االقتصاد السعودي
ومعه االقتصاد اخلليجي عموماً -بنحو غري مباشر -يف مرمى العقوابت االقتصادية الدولية كتلك
اليت تتعرض هلا إيران حالياً؛ مما يعين ظهور حالة ٍ
تشظ اقتصادية غري مأمونة العواقب والتداعيات،
على مستوى احمليط اإلقليمي اخلليجي ،والسيما مع حالة العقاب االقتصادي اجلماعي اليت
تعرضت هلا اململكة جراء هذه القضية ،يف ظل قيام أغلب املؤسسات االقتصادية العاملية والدولية،
()37
بسحب أو جتميد استثمارهتا ،وهو ما قُدرت خسائره بنحو  100مليار دوالر ؛ مما يعين جممالً
“توجه السياسة اخلارجية السعودية لالنكماش ،ابلتزامن مع غياب املشروع السياسي واتباع سياسة
التخندق والتحصن واإلدارة التشغيلية”(.)38
رابعاً :عقوابت أمريكا على إيران ومؤثراهتا يف اقتصاد اخلليج:
تتمثّل اآلاثر السلبية النامجة عن العقوابت األمريكية اجلديدة على إيران ،يف كوهنا إحدى أدوات
ترامب يف ابتزاز االقتصاد اخلليجي من جهة ،وتقليص النفوذ اإليراين يف العراق من جهة أخرى؛ ويف
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احلالتني ،يتضرر االقتصاد العراقي؛ فالتضييق على إيران حيرم العراق من احلصول على السلع احليوية
كالغذاء ،واإللكرتونيات ،واألدوية ،وغريها أبسعار رخيصة ،ويوقف ضخ صادرات إيرانية غري نفطية
لألسواق العراقية بقيمة  5.5مليار دوالر سنوايً( ،)39وإن ابتزاز االقتصاد اخلليجي -والسيما السعودي-
نفطياً يهبط أبسعار النفط إىل حدود متدنية ،وال يتضرر منها سوى االقتصاد العراقي أيضاً ،هذا فضالً
عن أن توتر العالقة بني أمريكا واخلليج من جهة ،وإيران من جهة اثنية ،يرتتب عليه حشر االقتصاد
()40
عما ينتج
العراقي يف الزاوية بفعل حتمية ومقتضيات الشراكة العراقية مع الوالايت املتحدة  ،وفضالً ّ
عن هذا التوتر من إقحام املنطقة يف صراع يتضرر منه العراق وبقية األطراف املتصارعة سياسياً واقتصادايً
وأمنياً؛ وهو ما يعين جممالً أن السياسة األمريكية يف املنطقة ككل ،تتمخض عن “حرب اقتصادية
وتشجع أطراف خليجية لإلضرار به”(.)41
مقنّعة جترح كربايء العراق ،ومتنعه من النهوض االقتصاديّ ،
احملور الثالث :خيارات العراق يف مواجهة االضطراب االقتصادي يف اخلليج
أشران آنفاً إىل أن االعتمادية االقتصادية العراقية على منطقة اخلليج ال تش ّكل دعماً مؤثراً
وجذرايً يف االقتصاد العراقي املعاصر حىت اآلن؛ فمصاحل العراق النفطية احلالية تتعارض مع مثيالهتا
اخلليجية ،وإن أوجه التبادل التجاري واالقتصادي يف القطاعات غري النفطية مل يرق بعد إىل احلدود
ظل غلبة الريعية النفطية لدى الطرفني ،ابلتزامن مع مشكالت مشرتكة يف
الفاعلة واملؤثرة أيضاً ،ويف ّ
إطار تنويع مصادر الدخل وتعظيم املوارد غري النفطية.
ولكن االعتبارات السابقة ال تعين حتماً أن العراق ال يتأثر ابضطراابت اخلليج االقتصادية،
فلم يقل أحد بذلك؛ إذ أن العراق الذي يشكل رأس اخلليج الشمايل ،ال ب ّد أن تطاله اآلاثر
السلبية اخلليجية على املستوايت كافة وخاصة االقتصادية منها ،وهي حقيقة واقعية ،جيب أن أتخذ
حقها من االهتمام لدى الذهنية االقتصادية العراقية املعاصرة ،عند التخطيط والتطوير والبحث
عن البدائل واخليارات؛ لذا فإن األسئلة اليت تطرح نفسها هنا :كيف يتجنب العراق اضطراابت
اخلليج االقتصادية؟ وما خياراته وبدائله املتاحة لتحقيق هذا اهلدف؟ وهو ما حناول البحث له
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عن ردود وإجاابت ،من خالل نقاط العرض التالية:
 -1خيارات االنفتاح اجلزئي خليجياً:
يف ظل رجاحة التعارض يف املصاحل النفطية بني العراق ومنطقة اخلليج ،بل ورمبا رجاحة
عنصر التنافسية يف تلك املصاحل أحياانً كثرية ،فإنه يتوجب بناء آلية عراقية لتفعيل االنفتاح
االقتصادي اجلزئي -واملتاح حالياً -على منطقة اخلليج ،كبديل متهيدي العتماد وبناء آلية أكثر
تكامالً وانفتاحاً يف املستقبل ،وهو ما ميكن أن يرتكز إىل مجلة اخليارات والبدائل التالية:
	•إجياد طرق ووسائل اقتصادية خالقة؛ لتحويل ديون العراق ملنطقة اخلليج ،والسيما الديون
الكويتية( ،)42الستثمارات متبادلة بني الطرفني؛ وميكن هذا من طريق “آلية حتويل القروض
إىل حقوق ملكية عرب األنظمة املتطورة للهندسة املالية ،وهي اآللية اليت ميكن أن تتيح اسرتداد
الكويت جزءاً من ديوهنا ،وتعزز فرص القطاع اخلاص الكوييت يف االستثمار املباشر يف العراق،
وتؤدي إىل انفتاح هيكلي لالقتصاد العراقي على املستثمرين من الكويت وبلدان اخلليج
األخرى”(.)43
	•هتيئة األجواء االستثمارية العراقية الستيعاب رغبة القطاع اخلاص االستثماري ابلدول اخلليجية
يف االنفتاح على السوق العراقية ،وهو ما يستطيع العراق من خالله تنويع موارده املالية بعيداً
عن النفط؛ إذ “تقدر حجم الفرص االستثمارية اليت ميكن للعراق أن يوفرها للمستثمرين
اخلليجيني واألجانب أبكثر من  100مليار دوالر”(.)44
	•التوظيف اجليد الستعادة العراق عضويته يف احتاد غرف دول اخلليج العربية ،من أجل استنهاض
الصناعات االسرتاتيجية املتجمدة -والسيما يف جنوب العراق -كصناعة احلديد والصلب
والبرتوكيماوايت واألمسدة ،وكذلك من أجل تنشيط قطاع االستثمار العقاري الذي ميتلك فيه
اخلليجيون خربات واسعة ورؤوس أموال جاهزة(.)45
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 -2خيارات اإلنعاش االقتصادي الداخلي:
	•ال شك أن العراق ميتلك بدائل وخيارات على مستوى إنعاش اقتصاده الداخلي ،وهي خيارات
مرهونة مبجموعة اإلجراءات اآلتية:
	•حماربة الفساد املايل واإلداري ،وإحكام السيطرة على املوارد املالية للدولة ،وهو أمر أفاض فيه
كثريون ،كون الفساد أهم األسباب الصارخة وراء ظاهرة الرتاجع االقتصادي يف العراق.
	•الرتكيز على استنهاض املعايري االقتصادية والتجارية املؤدية إىل اإلسراع يف انضمام العراق إىل
منظمة التجارة العاملية ،وعلى رأس هذه املعايري ،انتشال الصادرات العراقية الدولية من أسر
الريع النفطي املهيمن على إيرادات املوازنة العامة والنقد األجنيب ،والسيما أن املنظمة “تستبعد
النفط اخلام كونه سلعة ضمن جمموعة السلع اليت يتاجر هبا دولياً ،وهو األمر الذي ما زال
يشكل جوهر التناقض يف انضمام العراق إىل تلك املنظمة”(.)46
	•استعادة الفاعلية االقتصادية للقطاعات العراقية غري النشطة ،وعالج التشوهات يف هيكلية
هذه القطاعات؛ فقطاع الصناعة التحويلية مثالً تراجع إسهامه يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل
 GDPمن  % 4.2عام  2002إىل  % 0.4عام  ،2012وقطاع الزراعة من ،% 8.6
إىل  % 1.5للمدة نفسها( ،)47وكل هذا حيتاج إىل تنشيط وإنعاش داخلي ،والسيما عرب
االستثمار؛ فالقطاع الزراعي -على سبيل املثال -ميكن أن يكون خياراً اقتصادايً واعداً مع
امتياز األراضي العراقية ابخلصوبة وارتفاع معدالت اإلنتاج ،وقلة تكاليف االستثمار الزراعي،
قياساً بدول اجلوار ،فقط حيتاج األمر إىل توفري تنافسية إجيابية للمنتج الزراعي العراقي ،وتعديل
“قوانني امللكية وقانون  177وقانون التأجري”(.)48
	•اإلسراع يف رفع الطاقة اإلنتاجية ملصايف النفط العراقية لتجنب اهلدر املايل؛ إذ “جند أن العراق
ميتلك  12مصفاة بطاقة تكرير  667ألف برميل يومياً ،لكنها ال تعمل بكامل طاقتها
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اإلنتاجية؛ مما جعل العراق يعتمد على استرياد املشتقات مببالغ تشكل عبئاً كبرياً على ميزانية
الدولة”( ،)49ومن جهة أخرى ،فإن خسائر العراق املالية كبرية نتيجة عدم استثمار الغاز
الطبيعي؛ ففي املدة من  2006حىت  2011قدر متوسط اخلسائر ب ـ  52.9مليار دوالر،
و 147مليار دوالر ملتوسط املدة من  2012وحىت  ،2016وهي خسائر قابلة للزايدة يف
ظل السياسات االقتصادية احلالية(.)50
العمل على حتقيق اآلمن الغذائي للعراق انطالقاً من اإلنتاج الزراعي احمللي ،وتعزيز مفاهيم
وفلسفات املشاريع الصغرية واملتوسطة يف إطار قطاع األعمال العراقي،من خالل هيكلة املؤسسات
ومكمة ،إىل جانب خلق مؤسسات السوق عرب
املرتهلة وتكثيفها يف مكوانت اقتصادية صغرية ُ
هذه املكوانت ،ودعمها مالياً ،مع توفري احلماية االجتماعية هلا عرب أطر تشريعية(.)51
 -3خيارات االنفتاح على االقتصاد الرتكي:
تركيا شريك اقتصادي مركزي ابلنسبة للعراق ،ودوماً تظل العالقات االقتصادية والتجارية مع
هذا الشريك املركزي ،قابلة للتطوير وتوسيع دائرة االنفتاح والتعاطي اإلجيايب ،خاصة وأن الشراكة
االقتصادية اليت جتمع بني البلدين ،مبنية على روابط سياسية متينة ابلنسبة لرتكيا جتاه العراق؛ حيث
تتبىن األوىل سياسات دولية وإقليمية هادفة إىل دعم وتعزيز وحدة األخرية ،ورفض أية طروحات
تؤدي إىل تفتيتها إىل جيوب أو دول على أساس عرقي أو طائفي ،إىل جانب التخندق اإلجيايب
خلف دعم حكومة مركزية قوية وقادرة على إعادة االستقرار السياسي واالقتصادي هبا(.)52
وتسجل إمكاانت وخيارات االنفتاح العراقي اقتصادايً على تركياً ،إجيابية دائمة ونسبية
حاالً ومستقبالً -قياساً ببقية اخليارات املماثلة ،كاخليار اإليراين مثالً ،وذلك لالعتبارات اآلتية:	•متثل تركيا “بوابة دخول العراق املباشرة األوىل إىل األسواق األوربية؛ فتجارة الشاحنات العراقية
تعرب من مركز هابور احلدودي ،يف حني يعرب خطان نفطيان األراضي الرتكية إىل حمطات ضخ
النفط على البحر املتوسط يف جيهان”(.)53
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	•متتاز العالقات الرتكية  -األمريكية بتوافق إجيايب على شكل البناء السياسي الواجب إقراره
وتثبيته يف العراق على كل املدايت القريبة واملتوسطة والبعيدة؛ لذا ميكن التأكيد على أن
عالقات اقتصادية فاعلة بني العراق وتركيا ،لن تُقابل بعراقيل أمريكية كتلك اليت يعاين منها
العراق جراء عالقاته االقتصادية والسياسية إبيران ،واجلدير ابلذكر أن عالقات تركيا القوية
ابالحتاد األورويب تعد إحدى املسوغات القوية حليوية التقارب العراقي-الرتكي(.)54

	•حتتاج البلدان إىل بعضهما يف ملفني اقتصاديني من أخطر امللفات لكليهما ،مها :ملف النفط ابلنسبة
لرتكيا ،وملف املياه ابلنسبة للعراق؛ فرتكيا “بلد غري نفطي وال ميتلك الغاز الطبيعي؛ مما يشكل عبئاً
ثقيالً على ميزانيته؛ لذا فهو يطمح يف احلصول على أفضلية نفطية مع العراق مقابل املياه”(.)55
تنفتح حركة التبادل التجاري واالقتصادي بني البلدين ،على آفاق قابلة للتطوير ،وخاصة يف
املرحلة الراهنة؛ فقد “احتل العراق املرتبة الرابعة بني أكثر الدول املستوردة من تركيا خالل تشرين
األول  ،2018وبواقع  852مليون دوالر”( ،)56وبلغ إمجايل حجم التبادل التجاري بني البلدين يف
العام نفسه حنو  16مليار دوالر ،ويتوقع زايدته إىل حدود  20مليار دوالر للعام احلايل .2019
 -4خيارات التعاطي مع العقوابت اإليرانية:
ال ميتلك العراق خيارات قوية للتعاطي مع العقوابت األمريكية على إيران ،إال مبقدار قدرته
على التوظيف اجليد واملثايل لثقله السياسي واالقتصادي واالسرتاتيجي ابلنسبة حللفائه الكبار يف
املنطقة والعامل -وعلى رأسهم الوالايت املتحدة األمريكية ،-فضالً عن بعض الوسائل والطرق
املراوغة ،كما حدث -مثالً -حينما ابدر العراق مؤخراً إبعالن وقف تعامل البنوك العراقية مع إيران
غض الطرف عن التعامل ابليورو ،ولكن على
ابلعملة األمريكية الدوالر ،لكنه يف الوقت نفسه ّ

الرغم من قلة اخليارات ،استطاع العراق احلصول على استثناءات أمريكية تسمح هلا ابحلصول على
مستلزمات الطاقة والكهرابء من إيران .ويف واقع األمر فإن العقوابت األمريكية لن تستطيع وقف
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العالقات االقتصادية القائمة بني العراق وإيران؛ ولعل تفوق الصادرات اإليرانية على الصادرات
الرتكية للعراق خالل  ،2019يثبت هذه احلقيقة؛ فقد بلغ حجم الصادرات اإليرانية للعراق خالل
 2019ما يقرب من  8مليارات و 750مليون دوالر(.)57
 -5خيارات إجياد شراكات اقتصادية جديدة:
من هذه الناحية ،ميتلك العراق بدائل وخيارات كثرية ميكنها توفري املصادر الداعمة البديلة
حال توقفت حركة التبادل التجاري بينها وبني دول جملس التعاون اخلليجي ألي سبب من
األسباب ،وميكن إجياز أهم هذه اخليارات يف اآليت(:)58
(((1املبادرة العراقية بفتح وتفعيل شراكات اقتصادية جديدة مع االقتصادات اآلسيوية املتطورة
كالصني واهلند وبقية الدول اآلسيوية ،واالستفادة من جتارهبا ،وتذليل صعوابت فتح األسواق
املتبادلة مع هذه األطراف.
(((2العمل على إجياد شراكات اقتصادية جديدة ومتطورة مع القارة األوروبية عرب البوابة
الرتكية ،وقد يكون القيام إبنشاء سوق فورية للنفط اخلام العراقي ومشتقاته فوق األراضي الرتكية
خطوة فاعلة يف هذا االجتاه.
(((3املبادرة العراقية بتذليل صعوابت انطالق استثمارات الغاز الطبيعي العراقي يف اجتاه
األسواق الدولية والسيما األوروبية واآلسيوية ،عرب تفعيل أو استئناف الشراكات االقتصادية املتبادلة
مع تركيا ،وسوراي ،واألردن؛ وهذه األخرية حتتاج العراق إىل توسيع دائرة التعاون النفطي معها على
وجه اخلصوص.
(((4العمل على إعداد خطط ووسائل مسبقة لتوظيف االندماج الرتكي احملتمل مع دول
االحتاد األورويب؛ مبا يعود على ديناميكية االقتصاد العراقي ابلفائدة واستعادة التعايف والنشاط.
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استنتاجات:
بناء على العرض السابق ،ميكننا استنتاج اآليت:
ً
	•ال تع ّد االعتمادية االقتصادية املعاصرة للعراق على األسواق اخلليجية جذريةً يف توجيه دفة
االقتصاد العراقي ،لكنها ضرورية يف إطار السعي إىل تعزيز السوق الوطنية احمللية ،ونقل اخلربات
والتجارب التشغيلية ،وتشجيع االستثمار ،وهي أساسية وحمورية أيضاً يف زمن األزمات والطوارئ.
	•الدوافع واحملفزات يف اجتاه تعزيز العالقات العراقية اخلليجية املتبادلة تفوق بكثري دوافع وحمفزات
التقاطع والتباين؛ وهو ما يظهر من تعاظم املصاحل املشرتكة على املستوى األمين واالسرتاتيجي مث
على املستوى التجاري واالقتصادي من خالل قابلية التكامل السوقي والتبادل االستثماري.
	•احملور اجليوسياسي يؤدي دوراً كبرياً يف توجيه الدوافع االقتصادية املنفتحة خليجياً جتاه العراق،
الذي يؤدي الوجود اإليراين خالله الدور األكرب يف تكييف تلك الدوافع على وفق حمددات
األخطار اإلقليمية اليت تشكلها طهران على دول جملس التعاون اخلليجي حبسب ما يعتقده اجمللس.
	•تشابه البيئة االقتصادية العراقية نظريهتا اخلليجية يف احلاجة املاسة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن
هيمنة الريع النفطي ،لكن البيئتني تتعارضان غالباً من حيث توجيه أسعار النفط وخفض حصص
إنتاجه أو زايدهتا ،لكن يبقى العراق هو اخلاسر األكرب يف هذه املعركة اإلنتاجية بفعل غلبة النفط
اخلليجي يف األسواق العاملية ،وتواضع تكاليف استخراجه ( 4أو  5دوالرات لكل برميل).
	• ُّ
تعد الصناعات الثقيلة واملعدنية وجتارة الذهب واملوانئ والغاز ،أهم اجملاالت القابلة للتطوير
بني العراق ومنطقة اخلليج ،فضالً عن الكيماوايت والصناعات الدوائية ،يف حني تعد الكويت
واإلمارات مها األكثر وجوداً يف األسواق العراقية االستثمارية ،مقابل حضور متنام للسعودية،
ومتطور حديثاً لقطر.
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	•االقتصاد اخلليجي أكثر متاسكاً أمام األزمات املالية الدولية ،لكنه أكثر هشاشة أمام تداعيات
األزمات االقتصادية الداخلية ،وكذلك أمام تراجع األسعار العاملية للنفط أو تنامي مؤشر التوترات
اجليوسياسية على أسواق السلع األولية واألسواق املالية ،وأيضاً أمام األزمات الطارئة اخلاصة
كاألزمة اخلليجية وأزمة خاشقجي ،وهو ما تظهر دالئله احلالية من تراجع القدرات اخلليجية على
مواكبة املتطلبات االجتماعية واالقتصادية واملعيشية لعموم اخلليجيني ،قياساً بقدرات سابقة.

	•إن تعرض األسواق اخلليجية الضطراابت إقليمية أمر وارد وحمتمل ،والعراق ميتلك بدائل متعددة
تغنيه عن االعتماد على هذه األسواق ،حال جتميدها أو إغالقها لسبب أو آلخر ،أمهها
األسواق الرتكية ،واألوروبية ،وشراكات االقتصاد اآلسيوي ،فضالً عن استنهاض االقتصاد
الداخلي ،وإمكانية فتح أسواق جديدة.
توصيات:
	•توظيف الفرص الواعدة احلالية واملتمثلة يف القابلية املثالية لالنفتاح املتبادل بني العراق ودول
جملس التعاون اخلليجي يف تعزيز االقتصاد العراقي ،مع أخذ احليطة واحلذر ألي مفاجآت غري
متوقعة ،من طريق أتمني األسواق البديلة ،وتعزيز االنفتاح عليها ،وإجياد شراكات فاعلة مع
اجلار الرتكي واألردين جتاه األسواق اآلسيوية واألوروبية.
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اهلوامش
 .1انظر :سكوت السنسكي ،سلسلة تقارير معهد السالم األمريكي عن العراق (العراق وجريانه) ،تقرير (األردن
والعراق :بني التعاون واألزمة) ،ص ،1 :متاح على:
( https://www.usip.org/sites/default/files/sr178_arabic.pdfبتصرف يسري).

 .2جتدر اإلشارة هنا إىل عدة تقاطعات دولية وإقليمية جتعل من العراق ساحة تنافس واستقطاب شديدين على
املستوى اإلقليمي والدويل؛ فالوالايت املتحدة األمريكية تُ ُّ
عد العراق بوابتها ال ُـمثلى لكبح مجاح التمدد اإليراين،
ودول اخلليج تنظر إىل العراق حالياً كونه القطر األجدر ابالستقطاب واالحتواء والدعم ألهداف مقاربة ،بينما
إيران تعمل بنح ٍو متأن على االحتفاظ بدورها املؤثر والفاعل يف توجيه املشهد العراقي العام على كل املستوايت.
 .3انظر :جاسنت غنغلر ،االقتصاد السياسي للطائفية يف اخلليج ،دراسة مركز كارنيغي للشرق األوسط ،بتاريخ
 29آب/أغسطس  ،2016أتريخ الزايرة هلذا املوقع وللمواقع التالية فرباير/مارس  ،2019متاح على:
( ،https://carnegie-mec.org/2016/08/29/ar-pub-64408بتصرف يف العبارة).
 .4انظر :علي ،سليم قاطع ،العراق ودول جملس التعاون اخلليجي :حنو اسرتاتيجية مستقبلية ،تقرير املركز
الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية ،االقتصادية والسياسية ،برلني/أملانيا ،بتأريخ  ،2017/12/6متاح على:
.https://democraticac.de/?p=50859

 .5انظر :علي ،سليم قاطع( ،مصدر سابق)( ،بتصرف).
 .6انظر :كاظم ،ظالل جواد ،وعبد عون ،مرزوق أمحد ،احلدود السياسية لبعض دول جوار العراق وأثرها يف
منو ظاهرة اإلرهاب بعد عام ،2003جملة البحوث اجلغرافية ،جامعة الكوفة ،العدد  ،2018 ،27ص،304 :
و ،312متاح على( ،https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=147009 :بتصرف).
 .7انظر :كاظم ،حممد كرمي ،دول اخلليج العريب واالستقرار األمين يف العراق ،جملة دراسات دولية ،مركز
الدراسات االسرتاتيجية والدولية ،جامعة بغداد ،العدد  ،2009/ 42ص ،75 :متاح على:
( ،https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60805بتصرف يسري).

 .8انظر :الربيعي ،رجاء خضري عبود ،كفاءة أسواق املال يف البلدان اخلليجية مع إشارة خاصة للعراق دراسة
حتليلية للمدة من  ،2014 /2007جملة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية واملالية ،جامعة
اببل ،اجمللد  ،9العدد  ،2017 ،1ص ،151 :و ،152متاح على:
( ،http://www.journalofecon.com/papers/jch_paper_2018_102330590.pdfبتصرف يسري).

62

أوراق حبثية ل ُكتاب املركز

 .9املصدر السابق نفسه ،ص(159 :بتصرف).
 .10انظر :أمين ،عمرية ،التجارب احلديثة السرتاتيجيات التنويع االقتصادي يف الدول النامية الغنية بالموارد
الطبيعية..دراسة جتربة دول جملس التعاون اخلليجي ،اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية ،املركز الدميقراطي
العريب ،أملانيا ،برلني ،العدد  ،1مارس/أبريل  ،2018ص ،139 :متاح علىhttps://democraticac. :
( ،de/?page_id=50832بتصرف).
 .11انظر :عبيد ،سايل عدانن ،إمكاانت التعاون االقتصادي بني العراق ودول جملس التعاون اخلليجي املدة
( )1991/2013دراسة حتليلية ،حبث مقدم لكلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة القادسية ،2017 ،ص،13 :
و 14متاح علىhttps://bit.ly/2YD8Kzr :
 .12املصدر السابق نفسه ،ص( 14 :بتصرف).
 .13انظر :العراق والعالقات االقتصادية مع دول اجلوار ،تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية،
بتأريخ 21 :نوفمرب  ،2018متاح على.http://rawabetcenter.com/archives/78119 :
 .14شكلت نسبة التجارة البينية للعراق مع دول اخلليج مستوايت متواضعة تراوحت بني  ،% 0.1و% 0.6
يف املدة من  2004إىل ( 2013راجع :عبيد ،سايل عدانن ،مصدر سابق ،ص.)13 :
 .15انظر :عبيد،سايل عدانن ،إمكاانت التعاون االقتصادي ،مصدر سابق ،ص( 13 :بتصرف).
 .16انظر :العبيدي ،حممد عبد الرمحن ،اآلفاق املستقبلية للعالقات العراقية-اخلليجية يف اجملال االقتصادي ،جملة
دراسات إقليمية ،جامعة املوصل ،العدد  ،2010 ،19ص ،343 :متاح على:
.https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35027

 .17انظر :لوسون ،فريد إتش ،منطقة اخلليج يف ظل االقتصاد الدويل املعاصر( ،االقتصاد السياسي ملنطقة
اخلليج  ..تقرير موجز) ،مركز الدراسات الدولية واإلقليمية ،كلية الشئؤون الدولية جبامعة جورجتاون ،قطر،
 ،2012تقرير رقم  ،3ص ،13 :متاح على:
https://www.files.ethz.ch/isn/134307/ARABICPoliticalEconomySummaryReportFinal.pdf

(بتصرف يسري).
 18انظر :العراق والعالقات االقتصادية مع دول اجلوار ،تقرير مركز الروابط ،مصدر سابق (بتصرف).
 .19املصدر السابق نفسه (بتصرف).
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 .20انظر :التقرير االقتصادي العريب املوحد ،الفصل الثامن (التجارة اخلارجية للدول العربية) ،إصدارات صندوق
النقد العريب  ،2016ص ،234 :متاح على ،https://www.amf.org.ae/ar :مع البحث ابلعنوان املذكور
(بتصرف).
 .21انظر :العبيدي ،حممد عبد الرمحن ،اآلفاق املستقبلية للعالقات العراقية ،مصدر سابق ،ص343 :
(بتصرف).
 .22املصدر السابق نفسه ،ص.350 :
 .23انظر :العراق والعالقات االقتصادية مع دول اجلوار ،تقرير مركز الروابط ،مصدر سابق (بتصرف يسري).
 .24انظر :عبيد،سايل عدانن ،إمكاانت التعاون االقتصادي ،مصدر سابق ،ص.6 :
 .25املصدر السابق نفسه ،نفس الصفحة (بتصرف).
 .26خالل احلرب العراقية اإليرانية يف الثمانينيات ،قامت دول اخلليج ببيع النفط العراقي نيابة عن العراق
يف األسواق الدولية بسبب ظروف احلرب ،ومن مث إرسال إيراداته املالية للداخل العراقي ،كما ق ّدرت
املنح اخلليجية للعراق يف هذا التوقيت مبا يزيد على مخسني مليار دوالر ،وابلطبع ال خيفى هنا سر هذه
املساعدات اخلليجية ،وهو أن احلرب كانت مع الغرمي اإليراين (راجعhttp://www.bbc.com/arabic/ :
.)middleeast/2010/09/100922_gulfstatesandiraq_tc2

 .27انظر :شذى خليل ،مكافحة اإلرهاب الزراعي يف العراق ،تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات
االسرتاتيجية ،بتاريخ  11ديسمرب  ،2018متاح على.http://rawabetcenter.com/archives/79369 :
 .28انظر :نيفني حسني ،املتانة االقتصادية اخلليجية يف مواجهة األزمات العاملية ..املؤشرات والدالالت،
منشورات إدارة التخطيط ودعم القرار بوزارة االقتصاد اإلماراتية ،2016 ،ص( 3 :بتصرف يسري).
 .29املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
 .30انظر :املسفر ،حممد صاحل ،التحدايت األمنية لدول جملس التعاون اخلليجي ،اجمللة العلمية لكلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة قطر ،العدد التاسع  ،1998ص ،12 :متاح على:
http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/colleges/cbe/documents/issuesvol9.pdf.

 .31انظر :املرصد االقتصادي ملنطقة اخلليج ،العدد األول ،يونيو/حزيران  ،2017ص ،3 :متاح على:
http://documents.worldbank.org/curated/en/919361497357666314/pdf/116205v2-replacement-PUBLIC-Gulf-Economoic-Monitor-Arabic-June-2017.pdf.
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 .32انظر :مكميالن ،جوزيف ،اململكة العربية السعودية والعراق ..النفط والدين وتناحر طويل مستمر،
التقرير الثالث ضمن سلسلة تقارير (العراق وجريانه) ،الصادرة عن معهد السالم األمريكي ،تقرير خاص رقم
 157يناير/كانون الثاين  ،2006ص ،6-7 :متاح علىhttps://www.usip.org/sites/default/ :
( files/sr157_arabic.pdfبتصرف).
 .33املصدر السابق نفسه ،ص( 17 :بتصرف يسري).
 .34انظر :مكميالن ،جوزيف ،اململكة العربية السعودية والعراق ،مصدر سابق ،ص.11 :
 .35انظر :تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية حتت عنوان( :أزمة تضرب السياحة الدينية
يف العراق بسبب العقوابت على إيران) ،نقالً عن صحيفة العرب اللندنية  ،بتاريخ  ،16/8/2018متاح على:
( http://rawabetcenter.com/archives/71767بتصرف يسري).
 .36انظر :حنني ايسني ،بعد اغتيال خاشقجي ..اقتصاد السعودية أمام منحدر خطري ،تقرير موقع اخلليج
أونالين ،بتأريخ  ،19/10/2018متاح على( ،http://khaleej.online/GJW4BX :بتصرف).
 .37انظر :حنني ايسني ،بعد اغتيال خاشقجي ..اقتصاد السعودية أمام منحدر خطري ،تقرير موقع اخلليج
أونالين ،بتأريخ  ،19/10/2018متاح على( ،http://khaleej.online/GJW4BX :بتصرف).
 .38انظر :التداعيات اإلقليمية ملقتل مجال خاشقجي ،حلقة نقاشية مغلقة ،كلية اآلداب والعلوم جبامعة قطر،
ومركز دراسات اخلليج ،ملخص سياسي رقم  ،1نوفمرب  ،2018ص ،2 :متاح على:
 ،http://www.qu.edu.qaمع البحث ابلعنوان املذكور (بتصرف).

 .39راجع تقرير مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة حتت عنوان(:مسارات العالقات االقتصادية بني
إيران والعراق بعد العقوابت األمريكية) ،بتاريخ اخلميس  6سبتمرب  ،2018متاح علىhttps://futureuae. :
 ،comمع البحث ابلعنون املذكور (بتصرف يسري).
 .40ترتبط العراق بشراكة اسرتاتيجية واقتصادية مع الوالايت املتحدة األمريكية؛ حيث تستثمر العراق يف سندات
وأذون اخلزانة األمريكية مببالغ مالية كبرية تزيد على  20مليار دوالر ،فضالً عن أن السوق األمريكية تستوعب
صادرات عراقية نفطية قيمتها  10.7مليار دوالر سنوايً (راجع التقرير السابق نفسه ،بتصرف).
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 .41انظر :ابمساعيل ،عبد الكرمي ،السياسة األمريكية يف اخلليج بعد احلرب الباردة :جدلية النفط والقوة ،منشورات
جامعة قاصدي مرابح ورقلة ،جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد  6جانفي  ،2012ص ،292 :متاح على:
https://revues.univ-ouargla.dz/images/banners/ASTimages/dafatirimages/DAFN06/
( ،D0618.pdfبتصرف).

 .42جتدر اإلشارة هنا إىل أن اإلمارات العربية املتحدة من أوائل الدول اخلليجية اليت قدمت إعفاءات وتنازالت
عن ديوهنا لدى العراق اليت بلغت  5.8مليار دوالر ،يف حني أن الديون الكويتية املتبقية على العراق -منذ الغزو
العراقي للكويت عام  1990-واملستحقة الدفع بقرارات أممية ،اليت تصل إىل  4.4مليار دوالر تقريباً على وفق
آخر التصرحيات الرمسية الكويتية ،إذ متثل إشكالية كبرية للعراق ،وإن التنازل عنها حيتاج إىل تشريعات معقدة
جداً يصعب اختاذها يف الدوائر الرمسية الكويتية على املديني القريب واملتوسط ،وهو ما حيتم البحث عن بدائل
اقتصادية واعدة جلدولتها والتخلص منها.
 .43راجع :التميمي،عامر ذايب ،ديون العراق للكويت :ملاذا ال حتول الستثمارات؟ تقرير صحيفة احلياة
السعودية ،بتأريخ  11أبريل  ،2012متاح على ،http://www.alhayat.com :مع البحث ابلعنوان املذكور
(بتصرف).
 .44انظر :العبيدي،حممد عبد الرمحن ،اآلفاق املستقبلية للعالقات العراقيةـ ،مصدر سابق ،ص.343 :
 .45انظر :العبيدي،حممد عبد الرمحن ،اآلفاق املستقبلية للعالقات العراقية ،ص( 350 :بتصرف).
 .46انظر :شذى خليل ،االقتصاد العراقي بني سياسة اإلغراق وعوائق االندماج الدويل ،تقرير مركز الروابط
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية 27 ،أكتوبر  ،2018متاح علىhttps://rawabetcenter.com/ :

.archives/76601

 .47انظر :عجالن ،حسني حسن ،تنويع قدرات االقتصاد العراقي يف ظل اهليمنة الريعية ..الواقع الراهن
واحلساابت املستقبلية ،جملة املنصور ،العدد  ،2017 ،27ص ،3 :متاح علىhttps://www.iasj.net/ia :
(،sj?func=fulltext&aId=123379بتصرف يسري).
 .48انظر :شذى خليل ،مكافحة اإلرهاب الزراعي يف العراق ،مصدر سابق.
 .49انظر :عدانن،خالد صاحب ،التنافس اإليراين الرتكي يف العراق بعد  ،2003رسالة مقدمة لنيل درجة
املاجستري يف العلوم السياسية ،جامعة النهرين ،العراق ،2015 ،ص ،18 :متاح علىhttp://nahrainuniv. :

edu.iq/sites/default/files/Combined_5_1.pdf
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 .50انظر :عجالن ،حسني حسن ،تنويع قدرات االقتصاد العراقي يف ظل اهليمنة الريعية ،...مصدر سابق،
ص( 8 :بتصرف).
 .51انظر :السرحان ،حسني أمحد ،االقتصاد العراقي ورؤية  :2030املصمون والتحدايت ،مركز الفرات
للتنمية والدراسات االسرتاتيجية ،28/3/2018 ،متاح علىhttp://fcdrs.com/economical/1029 :
( ،بتصرف).
 .52انظر :هنري ج.ابركي ،سلسلة تقارير معهد السالم األمريكي عن العراق (العراق وجريانه) ،تقرير (تركيا
والعراق ..أخطار وإمكاانت اجلوار) ،ص ،2 :متاح على:
( ، https://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr141_arabic.pdfبتصرف).
 .53املصدر نفسه ،ص( 11 :بتصرف يسري).
 .54املصدر نفسه ،ص( 2 :بتصرف).
 .55انظر :احلسيناوي ،جعفر هبلول ،األبعاد السياسية واالقتصادية لالحتالل األمريكي للعراق وانعكاساهتا
على دول اجلوار ،دراسة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العلوم السياسة ،جامعة النهرين ،العراق ،2013 ،ص:
 ،95متاح على:
( ،http://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_122.pdfبتصرف).

 .56انظر :شذى خليل ،مكافحة اإلرهاب الزراعي يف العراق ،مصدر سابق (بتصرف يسري).
 .57راجع الرابط.https://ar.rt.com/lfrl ، 2019/2/9 :

 .58انظر :الشهوان ،نوفل قاسم ،قراءة يف العالقات االقتصادية للعراق بدول اجلوار وإمكانية تطويرها ،منشورات
منتدى اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب (واات) ،2008/9/28 ،متاح علىhttps://ar.rt. :
 ،com/lfrlمع البحث ابلعنوان املذكور (بتصرف).
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قائمة املصادر واملراجع
(()(1إبراهيم صاحل ،العراق وتركيا تبحثان توسيع التجارة والعالقات االقتصادية ،وكالة األانضول الرتكية:
https://www.aa.com.tr

(()(2التقرير االقتصادي العريب املوحد ،الفصل الثامن (التجارة اخلارجية للدول العربية) ،إصدارات صندوق
النقد العريب https://www.amf.org.ae/ar :2016

(()(3التميمي،عامر ذايب ،ديون العراق للكويت :ملاذا ال حتول الستثمارات؟ ،تقرير صحيفة احلياة
السعوديةhttp://www.alhayat.com :
(()(4احلسيناوي ،جعفر هبلول ،األبعاد السياسية واالقتصادية لالحتالل األمريكي للعراق وانعكاساهتا على
دول اجلوار ،دراسة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العلوم السياسة ،جامعة النهرين ،العراق:2013 ،
http://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_122.pdf

(()(5الربيعي ،رجاء خضري عبود ،كفاءة أسواق املال يف البلدان اخلليجية مع إشارة خاصة للعراق دراسة
حتليلية للمدة من  ،2014 /2007جملة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية واملالية،
جامعة اببل ،اجمللد  ،9العدد:2017 ،1
http://www.journalofecon.com/papers/jch_paper_2018_102330590.pdf

(()(6السرحان ،حسني أمحد ،االقتصاد العراقي ورؤية  :2030املضمون والتحدايت ،مركز الفرات للتنمية
والدراسات االسرتاتيجيةhttp://fcdrs.com/economical/1029 :2018/3/28 ،
(()(7الشهوان ،نوفل قاسم ،قراءة يف العالقات االقتصادية للعراق بدول اجلوار وإمكانية تطويرها ،منشورات
منتدى اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب (واات)https://ar.rt.com/lfrl :
(()(8العبيدي ،حممد عبد الرمحن ،اآلفاق املستقبلية للعالقات العراقية ـ اخلليجية يف اجملال االقتصادي ،جملة
دراسات إقليمية ،جامعة املوصل ،العدد :2010 ،19
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35027
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(()(9العراق والعالقات االقتصادية مع دول اجلوار ،...تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية:
http://rawabetcenter.com/archives/78119

((10(1املرصد االقتصادي ملنطقة اخلليج ،العدد األول ،يونيو/حزيران :2017
http://documents.worldbank.org/curated/en/919361497357666314/pdf/116205v2-replacement-PUBLIC-Gulf-Economoic-Monitor-Arabic-June-2017.pdf

((11(1املسفر ،حممد صاحل ،التحدايت األمنية لدول جملس التعاون اخلليجي ،اجمللة العلمية لكلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة قطر ،العدد التاسع :1998
http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/colleges/cbe/documents/issuesvol9.pdf

((12(1أمين ،عمرية ،التجارب احلديثة السرتاتيجيات التنويع االقتصادي يف الدول النامية الغنية ابملوارد
الطبيعية..دراسة جتربة دول جملس التعاون اخلليجي ،اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية ،املركز الدميقراطي
العريب ،أملانيا ،برلني ،العدد  ،1مارس/أبريل :2018
https://democraticac.de/?page_id=50832

((13(1ابمساعيل،عبد الكرمي ،السياسة األمريكية يف اخلليج بعد احلرب الباردة :جدلية النفط والقوة ،منشورات
جامعة قاصدي مرابح ورقلة ،جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد  6جانفي :2012
https://revues.univ-ouargla.dz/images/banners/ASTimages/dafatirimages/
DAFN06/D0618.pdf

((14(1جاسنت غنغلر ،االقتصاد السياسي للطائفية يف اخلليج ،دراسة مركز كارنيغي للشرق األوسط ،آب/
أغسطس :2016
https://carnegie-mec.org/2016/08/29/ar-pub-64408
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((15(1حنني ايسني ،بعد اغتيال خاشقجي ..اقتصاد السعودية أمام منحدر خطري ،تقرير موقع اخلليج
أونالينhttp://khaleej.online/GJW4BX :

((16(1سكوت السنسكي ،سلسلة تقارير معهد السالم األمريكي عن العراق( العراق وجريانه) ،تقرير(األردن
والعراق:بني التعاون واألزمة):
https://www.usip.org/sites/default/files/sr178_arabic.pdf

((17(1شذى خليل ،االقتصاد العراقي بني سياسة اإلغراق وعوائق االندماج الدويل ،تقرير مركز الروابط
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية:
https://rawabetcenter.com/archives/76601

((18(1شذى خليل ،مكافحة اإلرهاب الزراعي يف العراق ،تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات

االسرتاتيجيةhttp://rawabetcenter.com/archives/79369 :
((19(1عبيد ،سايل عدانن ،إمكاانت التعاون االقتصادي بني العراق ودول جملس التعاون اخلليجي
املدة( )2013 /1991دراسة حتليلية ،حبث مقدم لكلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة القادسية:2017،
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A7%D9%
84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%
D8%AF.pdf،

((20(2عجالن ،حسني حسن ،تنويع قدرات االقتصاد العراقي يف ظل اهليمنة الريعية ..الواقع الراهن واحلساابت
املستقبلية ،جملة املنصور ،العدد :2017 ،27
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=123379

((21(2عدانن ،خالد صاحب ،التنافس اإليراين الرتكي يف العراق بعد  ،2003رسالة مقدمة لنيل درجة
املاجستري يف العلوم السياسية ،جامعة النهرين ،العراق:2015 ،
http://nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_5_1.pdf
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((22(2علي ،سليم قاطع ،العراق ودول جملس التعاون اخلليجي :حنو اسرتاتيجية مستقبلية ،تقرير
املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية ،االقتصادية والسياسية ،برلني/أملانيا:2017،
https://democraticac.de/?p=50859

((23(2كاظم ،ظالل جواد ،وعبد عون،مرزوق أمحد ،احلدود السياسية لبعض دول جوار العراق وأثرها يف منو
ظاهرة اإلرهاب بعد عام ،2003جملة البحوث اجلغرافية ،جامعة الكوفة ،العدد :2018 ،27
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=147009

((24(2كاظم ،حممد كرمي ،دول اخلليج العريب واالستقرار األمين يف العراق ،جملة دراسات دولية ،مركز الدراسات
االسرتاتيجية والدولية ،جامعة بغداد ،العدد :42/2009
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60805

((25(2لوسون ،فريد إتش ،منطقة اخلليج يف ظل االقتصاد الدويل املعاصر(،االقتصاد السياسي ملنطقة اخلليج ..
تقرير موجز) ،مركز الدراسات الدولية واإلقليمية ،كلية الشئؤون الدولية جبامعة جورجتاون ،قطر:2012 ،
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1835/%D8%A7%D9%84%D
8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%8
4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20
%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A
%D8%AC.pdf

((26(2مكميالن ،جوزيف ،اململكة العربية السعودية والعراق ..النفط والدين وتناحر طويل مستمر ،التقرير
الثالث ضمن سلسلة تقارير(العراق وجريانه) ،الصادرة عن معهد السالم األمريكي ،تقرير خاص رقم 157
يناير/كانون الثاين :2006

https://www.usip.org/sites/default/files/sr157_arabic.pdf

((27(2نيفني حسني ،املتانة االقتصادية اخلليجية يف مواجهة األزمات العاملية ..املؤشرات والدالالت ،منشورات
إدارة التخطيط ودعم القرار بوزارة االقتصاد اإلماراتية2016 ،
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((28(2هنري ج.ابركي ،سلسلة تقارير معهد السالم األمريكي عن العراق( العراق وجريانه) ،تقرير(تركيا
والعراق ..أخطار وإمكاانت اجلوار):
https://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr141_arabic.pdf
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قيادة الجامعات إلى التصنيفات العالمية خطوات عملية
لرؤساء الجامعات العراقية
إعداد :د .عباس كاظم *  ** -د .زياد يوسف عبد عون

2019-4-22
املقدمة
تتنوع التصنيفات العاملية للجامعات ،وتتعدد اجلهات املاحنة هلا ،وأهم ما مييّز هذه التصنيفات
صفتان :األوىل :أهنا تصنيفات غري متكاملة ،ولكل واحد منها طريقته يف احتساب تصنيف
اجلامعات ،والثانية :أهنا تصنيفات قوية التأثري حيث ميكن للتصنيف العاملي ألي جامعة أن يؤثر
وبقوة على أمور كثرية مهمة منها التحاق الطلبة واخلرباء األكادمييني بتلك اجلامعة ،فرص احلصول
على متويل للبحث العلمي ،وخمصصات التمويل احلكومي ،ومسعة وهيبة تلك اجلامعة على املستوى
احمللي أو الدويل ،فضالً عن فرص التعاون اليت تتوق تلك اجلامعة إىل احلصول عليها؛ لذا ،من املهم
جداً أن تبذل اجلامعات قصارى جهدها لضمان أن تكون البياانت اليت تقوم بتجميعها للدخول
يف التصنيفات العاملية نظيفة ،ودقيقة ،ومركزية ،وسهلة الوصول والتحديث.
حتتاج عملية مجع البياانت اخلاصة ابلتصنيفات العاملية تكامل العمل بني ثالثة حماور مهمة:
احملور األول :هو تعاون وتفاعل الباحثني يف هذه العملية من حيث تقدمي بياانت دقيقة عن
جهودهم البحثية وحساابهتم اإللكرتونية .أما احملور الثاين :فهو مشاركة املختصني يف جمال تكنولوجيا
املعلومات يف هذه العملية؛ لضمان وجود قاعدة بياانت مركزية تسهل عملية مجع البياانت ،وحتديثها
وضمان مركزيتها .وميثل احملور الثالث :أقسام التسجيل واملوارد البشرية واجلودة واألداء لضمان إدارة
املعلومات بطريقة قانونية دقيقة .وميكن أن يساعد العمل كفريق واحد واستخدام أنظمة خمصصة،
سواء أكانت انبعة من الداخل (من إعداد اجلامعة) أم طرف اثلث (شركات إدارة البياانت) ،يف
ضمان حتقيق اجلامعة ألفضل تصنيف ممكن ،سواء أكانت قد حققت ابلفعل مكان يف التصنيف
العاملي أم يف طور حماولة احلصول على مكان ضمن التصنيفات العاملية املعروفة.
* اجمللس األطلسي ،واشنطن-الوالايت املتحدة األمريكية.
** قسم هندسة الطب احليايت  -اجلامعة التكنولوجية .
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من املنطقي أن تفهم رائسة اجلامعة الوضع احلقيقي للجامعة ضمن التصنيفات العاملية ،أو ملَ
مل حتتل اجلامعة مكاانً يف التصنيف ،وتدرك أن العمل االستباقي يف إدارة بياانت اجلامعة هو العامل
األساس لعكس صورة حقيقية عن قدرات اجلامعة ومسعتها احمللية والدولية .وقد أدت عدم مركزية
إدارة البياانت يف اجلامعات إىل ضياع الكثري مما ميكن تقدميه لتحسني مواقف اجلامعات ضمن
التصنيفات الدولية وهلذا صار لزاماً على رؤساء اجلامعات تبين رؤية جديدة طويلة املدى لضمان
ارتقاء اجلامعات يف ُسلَّم التصنيفات الدولية.
حىت أولئك الذين أحتلت جامعاهتم ترتيباً عالياً ضمن التصنيفات الدولية عليهم أن يدركوا أن
تتغي أولوايت ومنتجات البحث
تتغي ابستمرار وكذلك ّ
خوارزميات ومنهجيات التصنيفات الدولية ّ
العلمي بنح ٍو سريع .ومن طريق فهم اإلجراءات الداخلية للتصنيفات الدولية ومراقبتها ابستمرار،
ميكن للجامعات حتسني طرق عملها لضمان احلصول على مراتب أعلى يف التصنيفات الدولية.
التصنيف األكادميي املثايل
يف مقال نُ ِشَر هلا حديثاً يف صحيفة التاميز للتعليم العايل ( )THEالربيطانية ،تقول ليداي
سوفر مديرة قسم البحوث يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يف الوالايت املتحدة األمريكية:
«امسحوا يل أن أكون واضحة :ال يوجد شيء أمسه تصنيف جامعي مثايل .ال توجد نتائج صحيحة
ألنه ال يوجد أمنوذج موحد للتميز يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي ،ويستند كل تصنيف إىل
البياانت املتاحة والقابلة للمقارنة ،ويكون التصنيف عادة مبنياً على نظام تقييم ذايت خاص بذلك
التصنيف ،ومعتمد على املؤشرات واألوزان اليت وضعها مؤلفو التصنيف»(.)1
ومثال على ما ورد آنفاً ،نشرت صحيفة سرتيتس اتميز يف سنغافورة يف عام  2017أن
جامعة اننيانغ التكنولوجية قد احتلت املرتبة  11يف واحد من التصنيفات اجلامعية العاملية ،بينما
احتلت جامعة سنغافورة الوطنية املرتبة  15يف ذلك التصنيف لذلك العام( .)2بينما يف تصنيف
آخر ويف السنة نفسها ،احتلت جامعة اننيانغ التكنولوجية املرتبة  ،25واحتلت جامعة سنغافورة
الوطنية املرتبة  11يف التصنيف نفسه .وابلعودة سنتني للوراء جند أن اجلامعتني املذكورتني آنفاً قد
تقدمتا ملرتبة أفضل  13جامعة يف العامل ،إذ تقدمت جامعة سنغافروة الوطنية من املرتبة  22إىل
املرتبة  ،12بينما تقدمت جامعة اننيانغ التكنولوجية من املرتبة  39إىل املرتبة  .13وتبني الحقاً
أن هذا الصعود املثري كان نتيجة للتغيري املنهجي يف الطريقة اليت يتم فيها احتساب االستشهادات
البحثية من قبل ذلك التصنيف .وميكن ملثل هذه التغيريات أن حتدث بني سنة وأخرى لعدم وجود
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طريقة قياس موحدة وقياسية واثبتة.
على الرغم من هذا االختالف الكبري واملالحظات الكثرية اليت تشتمل عليها عملية ترتيب
اجلامعات ضمن التصنيفات بيد أن قوة التأثري الكبرية لتلك التصنيفات ومداها املؤثر هي من أكرب
األخطاء اليت ميكن أن ترتكبها أي جامعة إبمهال تلك التصنيفات ،أو التقاعس عن هتيئة البياانت
الالزمة هلا .ويقول توين تشان الرئيس السابق جلامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا والرئيس احلايل
جلامعة امللك عبد هللا للعلوم والتقنية يف اململكة العربية السعودية ،يف مقال نشر له يف صحيفة التاميز
للتعليم العايل ( )THEالربيطانية« :لقد أصبحت التصنيفات حقيقة واقعة؛ مع ذلك ال جيب
أن نضع التصنيفات كهدف .وبدالً من ذلك ،جيب على اجلامعات استخدام التصنيفات كأداة
لتعزيز مهمتها األساسية إذ ينبغي أن تكون التصنيفات -عند استخدامها ابلطريقة الصحيحة -أداة
مرجعية مفيدة لكل جامعة الكتشاف نقاط قوة اجلامعة ومواطن الضعف فيها وحماولة حتسني وضع
اجلامعة بناء على ذلك»(.)3
تركز هذه الدراسة املختصرة على تقدمي خطوات عملية ميكن للقيادات اجلامعية اتباعها
إلدارة بياانت اجلامعة بنحو استباقي مستمر لتقدمي أفضل صورة ممكنة لإلجنازات اجلامعية يف احملافل
الدولية .وتتضمن الدراسة أيضاً شرحاً خمتصراً للمنظمات والتصنيفات العاملية اليت تتسم ابلشفافية
واملهنية بشأن منهجيتها يف تقييم اجلامعات وتصنيفها .ولتحقيق أقصى استفادة من اجلهود املبذولة
لتلبية متطلبات التصنيفات العاملية للجامعات ،يقرتح الباحث اتباع اخلطوات اآلتية يف هذه الدراسة.
اخلطوة األوىل :كيف حتدد التصنيف الذي تطمح جلامعتك أن تكون فيه؟
إن املهمة األساسية للجامعة -فضالً عن االعتبارات العملية مثل احلاجة أو الرغبة جلذب
الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية -هي جذب متويل للمشاريع اجلامعية ،وعقد تعاون مع جهات
أجنبية أو غريها ،فهذه هي اليت جيب أن تساعد أو توجه رؤساء اجلامعات وقياداهتا يف حتديد نظام
التصنيف الذي جيب أن توجه وتركز جهود القيادات وجهود مالك اجلامعة حنوه .على سبيل املثال:
إذا كانت مهمة اجلامعة هي جذب طلبة يركزون يف البحوث العلمية ،فعلى اجلامعة الرتكيز على
موقفها يف التصنيف العاملي ( )CWTS Leiden Rankingالذي أطلقه مركز دراسات
العلوم والتكنولوجيا يف جامعة اليدن ،اليت تع ّد من أقدم جامعات هولندا ،إذ يركز هذا التصنيف
السنوي حصرايً على املؤشرات «الببليومرتية» وهي حتليل إحصائي للمنشورات املكتوبة مثل الكتب
أو املقاالت البحثية.
75

حصاد البيان

أما إذا كانت اجلامعة تسعى إىل الدخول يف أكثر من تصنيف عاملي يف الوقت نفسه وهو
أمر مرحب به للجامعات اليت متتلك أكثر من مهمة يف أكثر من جمال أكادميي ،فعلى القيادات
اجلامعية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
	-هل تبحث اجلامعة عن مزيد من الدعاية األكادميية أو فرص التعاون؟
	-هل تبحث اجلامعة عن مزيد من التميز يف جمال البحث العلمي؟ هنا على القيادات
اجلامعية الرتكيز ليس فقط على كمية البحوث العلمية املنشورة ،بل جيب الرتكيز على نوعية تلك
البحوث بنحو أكرب ،فبحث واحد قد أييت للجامعة مبا ال تستطيع آالف البحوث أن أتيت به من
تعاون أو متويل يف واحد من جماالت البحث العلمي.
	-أميكن للجامعة أن تبحث -كخطوة أوىل -عن التميّز يف تقييمات إقليمية؟ كون ذلك
سيجعل من مهمة التميز العاملي أسهل ،هلذا فإن وجود رؤية واضحة وحمددة لدى القيادات اجلامعية
سيساعد كثرياً يف عملية تركيز جهود التحضري للدخول ضمن التصنيفات العاملية ،وحتسني كمية
املدخالت ونوعيتها اليت جيب على اجلامعة تقدميها إىل تلك التصنيفات .وإن غياب الرؤية أو انعدام
الروح القيادية ،والتخبّط بني تصنيف وآخر فقط للدخول للتصنيف قد يتسبب بضياع الكثري من
اجلهود وتشتيتها؛ والنتيجة هي غياب شبه مجاعي للجامعات يف التصنيفات العاملية املرموقة مثل
تصنيف التاميز الربيطاين.
اخلطوة الثانية :ضمان مركزية البياانت اجلامعية املقدمة للتصنيفات العاملية وحداثتها
يتطلب حتقيق مرتبة مرموقة يف التصنيفات العاملية للجامعات وجود بياانت مركزية حديثة
عن مجيع ابحثي تلك اجلامعة وأقسامها اإلدارية ذات الصلة مبا فيها قسم املوارد البشرية .وبدالً من
االعتماد على املعلومات اليت يقدمها الباحثون ذاتياً إىل اجلامعة ،فإن الكثري من اجلامعات العاملية
ذات التصنيفات الدولية العالية متتلك نظماً خمصصة جلمع البياانت ،ومالكاً متخصصاً يعمل بدوام
كامل ،ومهمته الوحيدة مجع البياانت الالزم تقدميها إىل التصنيفات العاملية للجامعات ،وحتليلها،
وهتيئتها.
وجيب أن تستند القرارات اليت تتخذها اجلامعات بشأن التصنيفات إىل بياانت كاملة
ودقيقة؛ ولتحقيق ذلك على اجلامعات العمل على هيكلة كل قواعد البياانت اخلاصة هبا (إن
وجدت إلكرتونياً) وختزينها يف مستودعات ميكن الوصول إليها من أكثر من جهة داخل اجلامعة،
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وإلغاء االعتماد على التبادل الورقي للبياانت .وميكن ربط قواعد البياانت هذه مع الكثري من
منصات حتليل البياانت أوتوماتيكياً لتحليل البياانت اخلام وتيسيريها قبل الشروع يف أي عملية
معاجلة متقدمة للبياانت.
وقد ال تتمكن كل جامعة من توظيف مالك متخصص بدوام كامل جلمع البياانت وحتليلها،
لكن على األقل جيب وجود موظف خمتص يف كل قسم من أقسام اجلامعة ،فضالً عن مكاتب
العمداء واملديرين العامني تكون وظيفته الدخول إىل قاعدة البياانت املوحدة للجامعة املعنية وحتديث
بياانت القسم املعين يومياً .وإن هناك دوراً شبه مغيب للمكتبات اجلامعية اليت جيب أن تؤدي دوراً
حمورايً يف قضية التصنيف العاملي للجامعات ،إذ ميكن أن تتوىل املكتبة املركزية لكل جامعة موضوع
توحيد بياانت الباحثني واملنشورات اخلاصة ابجلامعة.
ال تقتصر عملية مجيع البياانت على إحصاء كمية األوراق البحثية أو الكتب املنشورة ،بل
تتعدى ذلك إىل تفاصيل أخرى منها براءات االخرتاع املسجلة عاملياً ابسم اجلامعة ،واجلوائز العلمية
املسجلة حتت اسم اجلامعة ،أو ابحثيها وكذلك عدد التعاقدات التجارية املستندة على األحباث
العلمية للجامعة مثل تقدمي اخلدمات االستشارية ونقل املعرفة من اجلامعة إىل القطاع اخلاص
وغريها .كل هذه البياانت جيب أن تنسب بنحو دقيق إىل الباحثني واجلامعات واألقسام واجلهات
اخلارجية املتعاونة مع اجلامعة .يسمى هذا اجلزء من معاجلة البياانت بـ ـ «تنظيف البياانت» والغرض
منه هتيئة البياانت قبيل معاجلتها ألغراض التقدمي للتصنيفات العاملية .ذكر أحد التقارير الصادرة
من التصنيف العاملي ( ،)CWTS Leiden Rankingالذي أطلقه مركز دراسات العلوم
والتكنولوجيا يف جامعة اليدن «أن أول وأهم عملية مجع بياانت لغرض التقدمي للتصنيفات العاملية
هي عملية ربط األحباث ومعلومات الباحثني جبامعاهتم وهذه العملية ال ختلو من األخطاء حىت يف
أفضل اجلامعات و من أشهر تلك األخطاء:
	-اإلجيابيات الكاذبة :هي املنشورات من البحوث والكتب اليت يتم ربطها ابسم اجلامعة يف حني
أهنا ال تنتمي لتلك اجلامعة يف الواقع.
	-السلبيات الكاذبة :هي املنشورات من البحوث والكتب اليت مل تُربط ابسم اجلامعة يف حني أهنا
تعود للجامعة يف الواقع»(.)5
قد تتشابه أمساء املؤسسات أو تتقارب كثرياً فعلى سبيل املثال :يف الوالايت املتحدة األمريكية
هناك قرابة  10أمساء لفروع مرتبطة جبامعة كاليفورنيا ،ومن املهم جداً معرفة جهة انتماء الباحث
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كل ما ينشره هذا الباحث ابجلامعة اليت ينتمي هلا فعالً ،وقد حتدث املشكلة
الدقيقة كي يُربط ُّ
نفسها يف حال تشابُه أمساء الباحثني ،إذ يصبح من الصعب ربط منتجات الباحث من حبوث،
وكتب ،ومقاالت ،وغريها إىل اجلامعة اليت ينتمي هلا فعالً؛ وهلذا جاء نظام «اهلوية املفتوحة للباحث
واملساهم  »Open Researcher and Contributor IDالذي يسمى اختصاراً
ليحل هذه املشكلة عرب حتديد معرف رقمي اثبت لكل ابحث ،ويوفر عملية ربط
(ّ )ORCID
آلية بني الباحث ومنتجاته املهنية واألكادميية مثل البحوث املنشورة واملنح البحثية وغريها .ويعد نظام
حث الباحثني
أهم أنظمة إدارة بياانت الباحثني ،وضمان دقتها؛ وهلذا جيب ّ
( )ORCIDمن ّ
على التسجيل والتحديث املستمر لبياانهتم يف هذا النظام .وميكن أيضاً لنظم املعلومات والفهارس
األخرى مثل نظام ( )Scopusإزالة الغموض من بياانت الباحثني واملؤسسات ،وضمان ظهور
املعلومات مرة واحدة فقط دون تكرار ،وضمان ربط اسم الباحث ،وجهة البحث بنحو واضح
ودقيق.
من املهم جداً ألي جامعة تقييم األمنوذج الذي تعتمده جلمع البياانت وإدارهتا وحتليلها،
والتحقق من صحتها ،ويبقى السؤال األهم هو :أمتتلك اجلامعة نظاماً كهذا أساساً؟ وإن وجد فهل
هو نظام مركزي؟ وإن مل يكن مركزايً فمن الضروري جعله مركزايً.
ميكن للجامعة االستثمار يف إنشاء نظام بياانت خاص هبا أو استخدام نظم إدارة البياانت
شرحت خصائص هذا النظام ومميزاته يف فصل أنظمةاملتوافرة مثل نظام (ُ )Elsevier’s Pure
إدارة بياانت اجلامعات وبراجمها -أو غريه .بغض النظر عن اخلدمة اليت تستخدمها اجلامعة إلنتاج
ملفات تعريف األحباث وإدارهتا ،من املهم التأكيد على أن اخلدمة حتتوي على مجيع البياانت املتاحة
لكل ابحث وأن البياانت مرتبطة بنحو صحيح مبلف تعريف اجلامعة.
ويف حال كون اجلامعة مل تدخل إىل أي من التصنيفات العاملية حىت اآلن ،فيجب على
القيادات اجلامعية العمل ابخلطوات اآلتية فيما خيص هتيئة بياانت التصنيف العاملي ومتطلباهتا
وإدارهتا لدخوله للمرة األوىل:
	•على قيادات اجلامعة معرفة ملاذا مل تدخل اجلامعة إىل أي تصنيف عاملي حىت اآلن؟ ما احلد
األدىن من متطلبات الدخول ألي تصنيف عاملي؟ هل متتلك اجلامعة احلد األدىن من البحوث
املنشورة للدخول يف تصنيف معني؟ وهل حتتاج إىل أن تكون أكثر وضوحاً بشأن متطلبات
التصنيف؟
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إن نظماً معينة مثل ( )Elsevier’s Scopusميكنها إنشاء ملف اجلامعة املعنية أو ترتيبه،
والتحقق من حتديثه ودقته .بينما ميكن لربامج أخرى مثل ( )Elsevier’s Pureإنشاء بصمة
إلكرتونية لكل ابحث وتسليط الضوء على عملهم ابإلضافة إىل رصد إجنازات اجلامعة ،وضمان
التغطية اإلعالمية هلا ،وتزويد كل هذه املعلومات حملركات البحث الرئيسة يف شبكة اإلنرتنت.
	•على قيادات اجلامعة التحقق بنحو دقيق من منهجيات وخوارزميات التقييم اخلاصة بكل
للتغي سنوايً .على الرغم أن العديد من التصنيفات تعتمد على
تنصيف عاملي دورايً كوهنا قابلة ّ
إجنازات اجلامعات يف جمال البحث العلمي ،فإن بعضهم اآلخر يوازن أيضاً بني عوامل أخرى
بطريقة متفاوتة مثل السمعة األكادميية واالحتفاظ ابلطلبة والتكاليف وغريها .مت شرح أهم
التصنيفات العاملية وعوامل التقييم اخلاصة هبا يف احمللق اخلاص هبذا الدراسة.
	• على قيادات اجلامعات استخدم برامج مثل ( )DataPointsاخل ــاص ــة ب ـ
( ،)Education Times Higherاليت ميكنها حتليل مرتبة اجلامعة ضمن أي تصنيف،
وتوفري مقارنة موضوعية ،وشاملة مع املؤسسات األخرى ،وميكن أيضاً أن تقدم تقديراً عن
الوقت املتوقع لدخول اجلامعة املعنية إىل التصنيفات العاملية بناء على املعطيات اليت تقدمها
اجلامعة هلذا الربامج .وميكن تقييم أداء اجلامعة البحثي ومقارنته ابجلامعات األخرى ابستخدام
نظام ( )Elsevier’s SciValالذي يعمل أيضاً مع مستوعب (.)Scopus
اخلطوة الثالثة :تثقيف الباحثني على أمهية بياانهتم وضرورة التحقق منها
ميكن للربامج اليت ذكرت يف اخلطوة الثانية أن تساعد اجلامعة يف أن تقطع شوطاً طويالً حنو
ضمان أن بياانت اجلامعة منسوبة بنحو صحيح وسليم للجامعة من حيث أمساء الباحثني وعناوين
حبوثهم ،وعدد ونوعية إجنازاهتم لكن هذا كله يعتمد على اخلطوة األوىل؛ وهي :كون الباحث قد
أدخل بياانته يف حساابته األكادميية بنحو دقيق وسليم .يف مؤمتر التميز البحثي الذي عقد يف مدينة
قازان يف روسيا ،حتدثت إيلونورا ابملارو عاملة البياانت يف مؤسسة ( )Elsevierعن أمهية دور
الباحثني يف ضمان دقة البياانت قائلة« :إن عملية التحقق النهائي من البياانت جيب أن جتري من
قبل الباحث»( .)6وأضافت إيلونورا ابملارو «ابلتأكيد إن الباحثني يهتمون للنشر ولكنهم ال يهتمون
ابلضرورة مبا يشري إليه بعضهم ابسم «البريوقراطية وراء املنشور» :أي البياانت .وحنن نقرتح دائماً
على شركائنا من اجلامعات واملؤسسات ضرورة قضاء بعض الوقت يف تثقيف الباحثني بشأن أمهية
البياانت ومدى دقتها ،وماذا يعين ذلك ليس فقط حلساب اجلامعة ،ولكن للحساابت األكادميية
اإللكرتونية اخلاصة هبم».
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ميكن ألمناء املكتبات أن يؤدوا دوراً أساسياً يف اإلشراف على البياانت اخلاصة ابلباحثني
وضمان دقتها .إذ يذكر سكوت اتيلور من مكتبة جامعة مانشسرت مثاالً جيداً على ذلك يف مقالته
«مكتبة الربط» عن « كيف تعمل البياانت الغنية ونظم املعلومات البحثية املتنوعة على دعم
خدمات البحوث يف املكتبات ذات املستوى العاملي» .يركز فريق سكوت على «البياانت املرتابطة
عالية اجلودة ،اليت تساعد اجلامعات على إضافة قيمة مللف اجلامعة بعدة طرق ،من تعزيز تقييمات
األحباث إىل إثراء امللف الشخصي للباحث»( .)7ويقول سكوت« :حنن مهووسون بعض الشيء
بتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على احلصول على ( .)ORCIDيدير فريق خدمات
األحباث التابع لنا تدريباً يسمى 7« :خطوات لرفع حساب تعريفك البحثي» إذ نوصي ابختيار
ملف تعريف أساس» .واألهم من ذلك ،إذا مل يراجع الباحثون بياانهتم يف الوقت املناسب ،فإهنم
خياطرون ابلعثور على أخطاء بعد فوات األوان ،وقد ال يكون من املمكن إجراء أي تغيريات يف
ذلك الوقت؛ وهذا يقودان إىل اخلطوة الرابعة اليت سأشرح فيها كيفية التقدمي قبل املواعيد النهائية.
اخلطوة الرابعة :املواعيد النهائية للتصنيفات العاملية
إن أنظمة التصنيف هلا مواعيد هنائية خمتلفة جيب أن تكون هبا مجيع بياانت اجلامعة حديثة
ومنظمة وتسلّم قبل انتهاء مدة التقدمي .وميكن إجراء عدد قليل جداً من تصحيحات حمتوى بياانت
التقدمي بعد انقضاء املوعد النهائي للتقدمي .تقول إيلونورا ابملارو« :إذا كانت هناك حاجة إلجراء
تصحيح للمحتوى اخلاص ببياانت اجلامعة؛ ألن هناك خطأ ما كبري ،فقد يُعاجل ذلك .لكن إذا
كان هذا اخلطأ هو عبارة عن ابحث مل يكتب اسم جامعته صحيحاً يف أحد حبوثه ومل يُربط البحث
بتلك اجلامعة فإن هذا النوع من األخطاء ال ميكن تصحيحه بعد انتهاء مدة التقدمي»؛ لذلك ،فمن
املنطقي إاتحة الوقت الكايف إلجراء التصحيحات قبل انتهاء مدة التقدمي اليت حتددها املؤسسة
املصنفة .على سبيل املثال :إذا كان جيب مجع البياانت ،وحتليلها ،وتقدميها حبلول األول من أاير،
فعلى القيادات اجلامعية التخطيط لتقدمي البياانت ،ومراجعتها ،والتحقق منها حبلول شباط .ومينح
هذا بعض الوقت للفريق املتخصص بتقدمي البياانت اجلامعية بعض الوقت إلجراء تغيريات ،إذا لزم
األمر ،قبل فوات األوان.
اخلطوة اخلامسة :إدامة التواصل
التواصل هو املفتاح لبذل قصارى اجلهد لقيادة اجلامعات إىل التصنيفات العاملية ،إذ جيب
أن تكون االتصاالت الداخلية يف اجلامعات قوية ومنسقة يف إرسال الرسالة اليت تفيد أبن القيام
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مبا هو ضروري من مجع البياانت وتقدميها وحتليلها هو أمر مهم جداً لضمان وصول اجلامعة املعنية
إىل التصنيفات العاملية ،حىت لو كان من اململ استخدام األدوات اليت ميكن أن حتدث فرقاً يف
الرتتيب الذي تنتهي به اجلامعة يف التصنيف العاملي .وحيتاج مديرو األقسام املعنية إىل التواصل مع
الباحثني ،وحتتاج مجيع اإلدارات إىل التواصل مع مراكز تقنية املعلومات ،وقد حتتاج مراكز تقنية
خيص بعض البياانت املدخالت واملدخالت
املعلومات إىل التواصل مع أقسام املوارد البشرية ملا ّ
ذات الصلة ابلتصنيفات العاملية .وحتتاج الربامج اإللكرتونية إىل التواصل فيما بينها عرب األقسام
املعنية يف اجلامعة؛ وذلك للتحقق من أن مجيع البياانت جتمع بسالسة من خالل مهمات مثل
إنشاء احلساابت اإللكرتونية ،ومقارنة بياانت األقسام املشرتكة .إن استخدام األنظمة والربامج اليت
تسهل تكامل البياانت الدقيقة من كل من املصادر الداخلية واخلارجية ،وجعل هذه البياانت قابلة
للوصول يف أي وقت ومن أي مكان ،غالباً ما يوفر الوقت ويقلّل املوارد الالزمة .ويعد التواصل
اخلارجي أيضاً أمراً ابلغ األمهية والسيما للشركاء اخلارجيني الذين قد يساعدون يف تسهيل عمليات
جتميع البياانت ،وحتليلها ،ومن مث تقدميها للتصنيفات العاملية اليت قد تتطلب معلومات حمددة يف
وقت حمدد.
كيف ترى اليونسكو التصنيفات العاملية للجامعات
إن التصنيفات العاملية للجامعات معقدة ،واإلعداد هلا عملية تستغرق وقتاً طويالً ،وتتطلب
ختصيص األموال واملوارد .وفضالً عن ذلك ،ال توجد أي ضماانت أبن جهود اجلامعة ستؤدي إىل
نتيجة أتمل فيها اجلامعة؛ وهنا أييت السؤال :هل تستحق التصنيفات كل ذلك اجلهد؟ اجلواب :نعم.
ويف منشور حديث لليونسكو بعنوان« :التصنيفات واملسؤولية يف التعليم العايل :االستخدام وسوء
االستخدام»( )8تالحظ املنظمة أن «االهتمام ابلتصنيف العاملي قد انل حجماً كبرياً من االنتقادات
من مجيع اجملاالت تقريباً ،مبا يف ذلك األكادمييون واجلامعات وواضعو السياسات التعليمية ومقدمو
اخلدمات التعليمية والطلبة .ونظراً ألن هذه املكوانت متنوعة ،فغالباً ما يبدأون ابالعرتاف أبهنم
حيبون التصنيفات العاملية أو يكرهوهنا ،لكنهم يعتقدون أن التصنيفات موجودة لتبقى».
تستمر اليونسكو يف االعرتاف بقوة التصنيفات العاملية للجامعات وكيفية استخدامها من
قبل املكوانت املذكورة آنفاً ،وبينما تدعو إىل حتسينات منهجية مستمرة يف تلك التصنيفات ،فإهنا
تضع أيضاً التصنيفات يف إطار أوسع .ويذكر منشور اليونسكو املذكور آنفاً أن التصنيفات العاملية
للجامعات «كانت مبنزلة دعوة لالستيقاظ بشأن قيمة وأمهية التعليم العايل ،والسيما للدول اليت قد
ال تستثمر بنحو كاف يف هذا القطاع احليوي واملهم» .إن هجوم اجلامعات الحتالل مراتب متقدمة
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يف التصنيف العاملي قد جعل من عامل التعليم العايل أكثر قدرة على املنافسة .وأظهرت التصنيفات
أن هناك العديد من الدول تشارك بنسب متفاوتة يف خلق املعرفة ونشرها.
يف النهاية ،ال يهم كون اهلدف املعلن من تلك التصنيفات هو «ترتيب» أو «قائمة» أو
«تسجيل» أو «قياس» أو «خريطة» للجامعات العاملية ،كما تذكره املنظمات املنتجة لتلك
التصنيفات ،فإن هذه املبادرات ،بغض النظر عن نتائجها أو اخلالفات اليت تثريها ،تزيد من أمهية
وضرورة معاجلة احلاجة إىل مراقبة اجلودة األكادميية وحتسينها يف قطاع التعليم العايل ،فقد أثبتت
تلك التصنيفات قيمتها بنحو غري مباشر.
التصنيفات العاملية للجامعات والتنمية املستدامة
أهداف التنمية املستدامة(،)Sustainable Development Goals SDGs
واملعروفة رمسياً ابسم «جدول أعمال  2030للتنمية املستدامة» هي عبارة عن جمموعة من 17
هدفاً ُو ِضعت من قِبل منظمة األمم املتحدة ،وقد ذُكرت هذه األهداف يف قرار اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف  25أيلول من العام  ،2015ويف  1كانون الثاين من العام  .)9(2016ترتابط هذه
األهداف فيما بينها على الرغم أن لكل هدف من هذه األهداف غاايت صغرية حمددة خاصة به،
متثل يف جمموعها  169غاية .وتغطي أهداف التنمية املستدامة جمموعة واسعة من قضااي التنمية
وتغي املناخ ،واملساواة بني اجلنسني،
االجتماعية واالقتصادية (الفقر ،واجلوع ،والصحة ،والتعليمّ ،
()10
واملياه ،والصرف الصحي ،والطاقة ،والبيئة ،والعدالة االجتماعية) .
وعلى الرغم من أن أهداف التنمية املستدامة ليست ملزمة قانوانً ،إال أن احلكومات أتخذ
زمام ملكيتها وتضع أطراً وطنية لتحقيقها وتقدم تقاريرها الطوعية إىل األمم املتحدة اليت تسمى:
«التقارير الوطنية الطوعية »)Voluntary National Review)VNR؛ لذا فالدول
هي اليت تتحمل املسؤولية الرئيسة عن متابعة التقدم احملرز واستعراضه ،مما يتطلب مجع بياانت
نوعية ،يسهل الوصول إليها ،يف الوقت املناسب ،حبيث تستند عملية املتابعة واالستعراض على
الصعيد اإلقليمي إىل التحليالت اليت جتري على الصعيد الوطين ،ومبا يساعد يف املتابعة واالستعراض
على الصعيد العاملي( ،)11ويف آب  2015وافقت  193دولة على أهداف التنمية املستدامة
السبعة عشر اآلتية:
1.1القضاء على الفقر :إهناء الفقر بكل أشكاله يف كل مكان.
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2.2القضاء التام على اجلوع :إهناء اجلوع ،وحتقيق األمن الغذائي ،وحتسني التغذية ،وتعزيز الزراعة املستدامة.
3.3الصحة اجليدة والرفاه :ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من مجيع األعمار.

4.4التعليم اجليد :ضمان تعليم ذي جودة شامل ومتسا ٍو ،وتعزيز فرص التعلم طوال العمر
للجميع.
5.5املساواة بني اجلنسني :حتقيق املساواة بني اجلنسني ،ومتكني مجيع النساء والفتيات.
6.6املياه النظيفة والنظافة الصحية :ضمان الوفرة واإلدارة املستدامة للمياه والصحة للجميع.
7.7طاقة نظيفة وأبسعار معقولة :ضمان احلصول على الطاقة احلديثة املستدامة للجميع أبسعار
معقولة اليت ميكن االعتماد عليها.
8.8العمل الالئق ومنو االقتصاد :تعزيز النمو االقتصادي النامي والشامل واملستدام ،والتوظيف
الكامل واملنتج ،فضالً عن عمل الئق للجميع.
9.9الصناعة واالبتكار واهلياكل االساسية :بناء بنية حتتية مرنة ،وتعزيز التصنيع الشامل واملستدام،
وتعزيز االبتكار.
1010احلد من أوجه عدم املساواة .تقليل عدم املساواة يف داخل الدول وما بني الدول وبعضها
البعض.
1111املدن واجملتمعات احمللية املستدامة :جعل املدن واملستوطنات اإلنسانية شاملة وآمنة
ومرنة ومستدامة.
1212االستهالك واإلنتاج املسؤول :ضمان االستهالك املستدام وأمناط اإلنتاج.
1313العمل املناخي :التصرف العاجل ملكافحة التغري املناخي وأتثرياته.
1414احلياة حتت املاء :االستخدام احملافظ واملستدام للمحيطات والبحار واملوارد البحرية للتنمية
املستدامة.
1515احلياة يف الرب :محاية واستعادة وتعزيز االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية األرضية،
إدارة الغاابت بنحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي واستعادهتا ووقف فقدان
التنوع البيولوجي.
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1616السالم والعدل واملؤسسات القوية :تعزيز اجلمعيات املساملة والشاملة للتنمية املستدامة،
وتوفري احلصول على العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة ُ
وقابلة للمحاسبة وشاملة على كافة
املستوايت.
1717الشراكة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة :تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط
الشراكة العاملية للتنمية املستدامة.
السؤال اآلن هو :ما عالقة التصنيفات العاملية للجامعات ابلتنمية املستدامة؟ وهل هناك
تصنيف عاملي أيخذ بنظر االعتبار أهداف التنمية املستدامة؟
اجلامعات ليست فقط أماكن للتعلّم وإلجراء البحث العلمي وتصدير املعرفة ،بل هي
مؤسسات راسخة ومؤثرة بنحو كبري يف املدن واجملتمعات والدول اليت توجد فيها تلك اجلامعات.
وفضالً عن ذلك تعد اجلامعات من أرابب العمل إذ يعمل فيها آالف املوظفني بدرجات خمتلفة،
وهذا يضيف بعداً آخر لتأثري اجلامعات على اجملتمع إذا نظران إليها كبيئة عمل جيب أن حيسب فيها
حساب املساواة ،والعدل ،والصحة ،واالقتصاد ،وغريها من العوامل األخرى.
أما بشأن قياس أداء اجلامعات حول العامل يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة فقد انفرد
تصنيف التاميز الربيطاين ابستحداث تقييم خاص للجامعات العاملية لقياس أتثريها ومسامهتها يف
حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ويستخدم تصنيف التاميز مؤشرات متت معايرهتا بعناية لتوفري
مقارانت شاملة ومتوازنة عرب ثالثة جماالت واسعة ،هي:
	-البحث العلمي الذي تنفذه اجلامعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
	-التواصل والتوعية على املستويني احمللي والدويل الذي متارسه اجلامعات لتحقيق اهداف
التنمية املستدامة.
	-اإلشراف وإدارة الفعاليات اليت تساعد يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
ميكن للجامعات تقدمي بياانت عن أكرب عدد ممكن من أهداف التنمية املستدامة هذه حيث
حيتوي كل هدف على سلسلة من املقاييس اليت يتم استخدامها لتقييم أداء اجلامعة فيما خيص
هذا اهلدف أو ذاك .وميكن تضمني أي جامعة ضمن تصنيف التاميز الربيطاين اخلاص بقياس أداء
اجلامعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بشرط أن تقدم اجلامعة على األقل بياانت حول اهلدف
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السابع عشر ،ابإلضافة إىل ثالثة أهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر .وفضالً
عن الرتتيب العام للجامعات ضمن تصنيف التاميز اخلاص ابلتنمية املستدامة ،ينشر التصنيف نتائج
ترتيب اجلامعات لكل هدف من أهداف التنمية املستدامة منفصالً وميكن مالحظة ذلك جلياً
يف النتائج اليت أُعلِنَت بتاريخ الثالث من نيسان  2019إذ ظهر الكثري من أمساء اجلامعات يف
التصنيفات اخلاصة أبهداف حمددة على الرغم من عدم ظهور تلك اجلامعات يف التصنيف العام.
تقييم اجلامعات يف تصنيف التاميز اخلاص ابلتنمية املستدامة بنح ٍو عام
لكي يتم احتساب الدرجة النهائية أو التقييم النهائي للجامعة يف اجلدول النهائي للتصنيف،
يتم احتساب درجة اجلامعة يف كل هدف من أهداف التنمية املستدامة .بعد ذلك يتم مجع درجة
اجلامعة اخلاصة ابهلدف رقم  17مع أعلى ثالث درجات لثالث أهداف أخرى .ميثل اهلدف
رقم  17من أهداف التنمية املستدامة نسبة  % 22من إمجايل الدرجة النهائية للجامعة ،بينما
حيمل كل هدف من األهداف الثالثة األخرى صاحبة أعلى تقييم ما نسبته  % 26من الدرجة
النهائية للجامعة؛ وهذا يعين أن اجلامعات املختلفة ُتنح درجة هنائية استناداً إىل جمموعات خمتلفة
من أهداف التنمية املستدامة مبا يضمن لكل جامعة فرصة أكرب للدخول للتصنيف وضمان حق
اجلامعات التخصصية (اليت ال ميكنها تغطية كل أهداف التنمية املستدامة مثل اجلامعات التقنية
والتكنولوجية) يف احلصول على فرصة لدخول هذا التصنيف املرموق وتقدير جهود اجلامعة املبذولة
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .وكل درجة من درجات أهداف التنمية املستدامة الداخلة يف
احتساب الدرجة النهائية يتم تعديلها لتكون من  100حبيث يتم احتساب التقييم النهائي للجامعة
من  100أيضاً بنحو دقيق ،وضمان إلغاء أتثري االختالفات اليسرية يف تقييم اجلامعات ،ومعاملة
كل اجلامعات بطريقة منصفة لكل هدف من أهداف التنمية املستدامة اليت قدمت اجلامعات
بياانهتا للتقييم فيها.
تقييم اجلامعات يف تصنيف التاميز اخلاص ابلتنمية املستدامة بنحو خاص لكل هدف
يتم قياس أداء اجلامعة وأتثريها وتقييمهما يف حتقيق كل هدف من أهداف التنمية املستدامة
على حدة كالتايل:
1 .1تقييم بياانت البحث العلمي املأخوذة من :Elsevier
لكل هدف من أهداف التنمية املستدامة ،مت إنشاء استعالم حمدد لغرض حصر األوراق
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البحثية املنشورة وذات الصلة أبهداف التنمية املستدامة .وكما هو احلال مع تصنيف التاميز العاملي
اخلاص ابلتسلسل العاملي العام للجامعات ،فإن النافذة الزمنية اخلاصة لغرض احتساب البحوث
العلمية هي مخس سنوات ،ومثال على ذلك فإن تصنيف التاميز األخري اخلاص ابلتنمية املستدامة
قد اعتمد السنوات من  2013إىل .2017
2 .2القياس املستمر ملسامهات وأتثري اجلامعات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة:
من األمور اليت جيب على اجلامعات تقدميها هي السياسات واملشاركات وبرامج التوجيه
الصادرة من اجلامعة حيث يتوجب على اجلامعة تقدمي األدلة الالزمة لدعم بياانهتا وهلذا على
القيادات اجلامعية االلتفات هلذه املسألة املهمة ،وهي عملية توثيق الفعاليات رمسياً واحرتافياً مبا
يضمن استخدام تلك الفعاليات كأدلة لدعم التقدمي الرمسي للجامعات يف تصنيف التاميز .وبعض
هذه السياسات والفعاليات اليت تصدر من اجلامعة يتم احتساهبا من قبل تصنيف التاميز الربيطاين
نسبياً قياساً إىل حجم اجلامعة ،وبعضها اآلخر حيتسب بنحو مطلق بغض النظر عن حجم اجلامعة
وهذه من الفقرات الواجب على اجلامعات أن حتسب حساهبا جيداً ملعرفة أين جيب الرتكيز فيما
خيص موضوع املساعدات اجلامعية يف جمال التنمية املستدامة.
3 .3الطابع الزمين للبياانت:
جيب أن تكون البياانت املقدمة من اجلامعات واخلاصة بكل هدف من أهداف التنمية
املستدامة ذات طابع زمين واضح؛ لربط كل بياانت اجلامعة مع بعضها زمنياً والوصول إىل أفضل
تقييم ألداء اجلامعة سواء كان التقييم العام أو التقييم اخلاص بكل هدف على حدة.
4 .4مجيع البياانت:
تقدم اجلامعات بياانهتا رمسياً إىل تصنيف التاميز مدعومة ابألدلة الواضحة واملوثقة رمسياً إذ ال
ميكن للتصنيف اعتماد أي بياانت جامعية بدون دليل ميكن الوصول إليه والتحقق منه عن طريق
طرف اثلث .ويف حال فشل اجلامعة يف تقدمي بياانت أو أدلة رمسية على البياانت املقدمة ألحد
حقول التقييم فسيكون التقييم لذلك احلقل اخلاص هو صفر .وإن على القيادات اجلامعية احلرص
على التدقيق الرمسي املشدد على البياانت اليت تقدم ابسم اجلامعة؛ وذلك لكون مجيع البياانت
واألدلة ستخضع للفحص الدقيق من قبل مؤسسة التاميز واملؤسسات املتعاونة معها.
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أمهية التصنيف اخلاص أبهداف التنمية املستدامة
على الرغم من أن تصنيف التاميز اخلاص أبداء اجلامعات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
( )THE University Impact Rankingsقد صدر حديثاً وقد أاثر صدوره حفيظة
بعض أتباع املدرسة القدمية للتصنيفات العاملية ،والذين اعرتضوا على دخول العديد من اجلامعات
إىل هذا التصنيف ،وهي جامعات مل يكن هلا مكان سابق يف تصنيف التاميز العاملي العام (THE
 )World University Rankingsإال أنين أجد أن هذا التصنيف احلديث سيكون
األعلى شأانً بني كل التصنيفات العاملية األخرى؛ وذلك الرتباطه أبفضل أجندة عاملية أعلنتها األمم
املتحدة واخلاصة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة اليت تع ّد من أفضل ما تتطلع إليه البشرية.
جيب أن يتع ّدى دور اجلامعة اخلاص بنشر العلم واملعرفة والبحث العلمي إىل ما هو أوسع
من ذلك ،وهو بناء اجملتمع وضمان استدامته واستدامة موارد كوكب األرض اليت تُستـَنـَْزف بشكل
غري مسؤول .آن األوان خلروج اجلامعات من نطاق الراحة إىل مساحة أتثري أوسع مليئة ابلتحدايت
العلمية ،واالجتماعية ،والسياسية ،وأداء دوٍر ٍ
أساس يضمن للجامعة دوراً متكامالً وأكثر قرابً من
مهوم اجملتمع .هلذا فإن قياس أتثري اجلامعات ومشاركتها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة الذي
أطلقته مؤسسة التاميز الربيطانية أخرياً سيكون حافزاً قوايً للجامعات إلعادة النظر ،وتركيز اجلهود
اجلامعية اخلاصة بتحقيق كل هدف من أهداف التنمية املستدامة وأمهها اهلدف األخري رقم 17
اخلاص ابلشراكة لتحقيق تلك األهداف.
إن اعتماد مؤسسة التاميز على اهلدف رقم  17كضرورة للدخول إىل التصنيف العاملي
اخلاص ابلتنمية املستدامة هو قرار موفق جداً ،يعكس أمهية الشراكة احمللية والدولية ملواجهة حتدايت
عاملية مشرتكة هتدد وجود اإلنسانية مجعاء؛ هلذا صار لزاماً على القيادات اجلامعية أن تضع يف
احلسبان هذا التصنيف اجلديد وتبدأ يف العمل منذ اللحظة لضمان دور أكرب وأوضح للجامعات
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
ومن طريق استعراض سريع ألشهر التصنيفات الدولية املشروحة يف امللحق اخلاص هبذه
الدراسة ميكن أن جند معظم هذه التصنيفات تشرتك يف عدة مؤشرات على الرغم من تفاوت نسب
تلك املؤشرات بني تصنيف وآخر .وميكن مجع هذه املؤشرات يف جماميع تضم:
	-البيئة التعليمية.
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	-عدد البحوث العلمية املنشورة من قبل اجلامعات ونوعيتها.
	-أتثري البحوث العلمية املنشورة من قبل اجلامعات يف األوساط األكادميية.
	-أتثري البحوث العلمية املنشورة من قبل اجلامعات يف األوساط املهنية (غري األكادميية) مثل:
الصناعة ،وغريها.
	-التعاون احمللي والدويل للجامعات.
	-نسبة الذكور واإلانث بني طلبة اجلامعات.
	-نسبة الذكور واإلانث بني مالك اجلامعات.
	-نسبة الطلبة الدوليني (األجانب) يف اجلامعات.
	-نسبة املالك الدويل (األجنيب) يف اجلامعات.
	-نسبة توظيف خرجيي اجلامعات أو الطلب على خرجيي اجلامعة.
	-برامج تبادل الطلبة.
	-الوارد الصناعي للجامعات من براءات االخرتاع واالبتكار.
تتوزع كل أنواع املؤشرات الواردة آنفاً على أغلب التصنيفات؛ وهلذا -ومن مقارنة كل
هذه التصنيفات بكل ما تتضمن من مؤشرات فرعية مع تصنيف التاميز اجلديد اخلاص ابلتنمية
املستدامة -ستكون النتيجة أن األخري هو األكثر مشولية وواقعية؛ لكون أهداف التنمية املستدامة
السبعة عشر تتضمن  169غاية تتفرع من تلك األهداف ،فعلى سبيل املثال:
اهلدف الرابع اخلاص ابلتعليم اجليد يتضمن العديد من الغاايت اليت تشمل أغلب ما ورد يف
بقية التصنيفات الدولية ومن تلك الغاايت:
	-ضمان تكافؤ فرص مجيع النساء والرجال يف احلصول على التعليم املهين والتعليم العايل
اجليّد وامليسور التكلفة ،مبا يف ذلك التعليم اجلامعي.
	-الزايدة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوفر لديهم املهارات املناسبة ،مبا يف
88

أوراق حبثية ل ُكتاب املركز

ذلك املهارات التقنية واملهنية ،للعمل وشغل وظائف الئقة وملباشرة األعمال احلرة.
	-القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إىل مجيع
مستوايت التعليم والتدريب املهين للفئات الضعيفة ،مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة ،والشعوب
األصلية ،وأولئك الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة.
	-ضمان أن يكتسب مجيع املتعلّمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة ،مبا
السبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة واتّباع أساليب العيش املستدامة،
يف ذلك مجلة من ُ
وحقوق اإلنسان ،واملساواة بني اجلنسني ،والرتويج لثقافة السالم ،والال عنف ،واملواطنة العاملية،
وتقدير التنوع الثقايف ،وتقدير مشاركة الثقافة يف التنمية املستدامة.
	-بناء املرافق التعليمية اليت تراعي الفروق بني اجلنسني ،واإلعاقة ،واألطفال ،ورفع مستوى
املرافق التعليمية القائمة ،وهتيئة بيئة تعليمية فعالة ،ومأمونة ،وخالية من العنف للجميع.
اهلدف التاسع من أهداف التنمية املستدامة هو اخلاص ابالبتكار والبىن التحتية قد تضمن
على ما يتطابق مع مؤشرات التصنيفات العاملية للجامعات إذ إن إحدى غاايت هذا اهلدف هي
تعزيز البحث العلمي ،وحتسني القدرات التكنولوجية يف القطاعات الصناعية يف مجيع البلدان،
والسيما البلدان النامية ،مبا يف ذلك ،حبلول عام  ،2030تشجيع االبتكار والزايدة بنسبة كبرية يف
عدد العاملني يف جمال البحث والتطوير لكل مليون شخص ،وزايدة إنفاق القطاعني العام واخلاص
على البحث والتطوير؛ وهكذا أهداف التنمية املستدامة األخرى اليت إن مت تقييم اجلامعات حول
العامل ابلنسبة ألدائها يف حتقيق تلك األهداف فسيعطي ذلك دوافع كثرية للجامعات للعمل والرتكيز
على الغرض الذي وجدت من أجله تلك اجلامعات.
وصف أرسطو الروح على أهنا اجلوهر األساس للجسم احلي؛ وبناءً على هذا التعريف،
واعتبار اجلامعة منظومة حيّة فإن السؤال عن روح هذه املنظومة احلية هو نفسه السؤال عن الغرض
الذي وجدت من أجله هذه املنظومة .فالغرض من اجلامعة هو إعداد جيل قادر على بناء اجملتمع
وتطويره بكل تفاصيله؛ وهلذا فإن حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،الداعية إىل بناء اجملتمع وتطويره،
وضمان استدامته هو حتقيق للغرض األساس الذي وجدت من أجله اجلامعة .بناءً على ما تقدم
فإن تصنيف التاميز اخلاص أبهداف التنمية املستدامة سيكون األكثر مشوالً ،واألكرب أمهيةً ،واألعلى
شأانً بني بقية التصنيفات العاملية للجامعات مبا فيها تصنيف التاميز االعتيادي.
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أنظمة إدارة البياانت اخلاصة ابلتصنيفات العاملية للجامعات وبراجمها
يعد نظام ( )Elsevier’s Pureمن أهم أنظمة إدارة أحباث املؤسسات (اجلامعات) إذ
جيمع املعلومات البحثية ألي مؤسسة او جامعة من العديد من املصادر الداخلية واخلارجية يف نظام
أساس واحد ،ويضمن أن البياانت اليت تعتمد عليها القرارات السرتاتيجية لتلك املؤسسة أو اجلامعة
هي بياانت موثوقة وشاملة وميكن الوصول إليها يف مكان واحد .يتضمن ()Elsevier’s Pure
أنواع بياانت خمتلفة مثل نتائج البحث ،واألنشطة ،واملنح ،واجلوائز ،واملعدات ،والصحافة (ما
يذكر يف وسائل اإلعالم عن اجلامعة) ،وأكثر من ذلك ،إذ يعد ( )Elsevier’s Pureنظاماً
متطوراً يعمل على حتسني إدارة األحباث يف مجيع أحناء املؤسسة البحثية (اجلامعة) .ويشتمل نظام
( )Elsevier’s Pureعلى العديد من الوحدات الربجمية اإلدارية وهي :وحدة إعداد التقارير
( ،)reporting module Theوحدة ( ،)Pure Portalوحدة السري الذاتية (CV
 )Moduleفضالً عن وحدات إلدارة اجلوائز والتقييم الوطين (Award Management
 ،)and National Assessmentكما موضح يف اجلدول أدانه:
FUNCTIONALITY

DESCRIPTION

Core

يوفر  Core Moduleأمنوذج بياانت موثوقاً ومتصالً مع العديد من الوظائف
إلدخال البياانت واستريادها وحتريرها.

Assessments

ميكن االستفادة من مستودع بياانت  Pureالغنية لتوحيد وتقدمي بياانت كاملة
لعمليات التقييم مثل  UK REFو Danish BFIو Dutch SEPو
 ERAاألسرتايل

Award Management

ميكن متابعة ورصد عمليات التقدمي على منح األحباث أبكملها ،من فرص التمويل
احلالية ومتابعة معدالت جناحها ،إىل اجلوائز واملشاريع ذات الصلة ابملنح البحثية.

CV

يتيح للباحثني إنشاء سرية ذاتية بنماذج متعددة ألغراض خمتلفة ،مبا يف ذلك
التحديثات التلقائية املعتمدة على قواعد البياانت اخلاصة ابلباحثني عند إضافة حمتوى
جديد لقواعد البياانت تلك.

Portal

هذه هي املنصة (الواجهة) اليت يستخدمها الباحث .مت تصميم Pure Portal
لعرض واكتشاف البحوث وهو يدعم خاصية التواصل بني الباحثني.
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Reporting

وظيفة هذه الوحدة من النظام هي إنشاء التقارير وتوزيعها مع العديد من اخلواص
املتقدمة لتسهيل العلميات اإلدارية .ميكن للمستخدمني إنشاء تقارير جديدة أو تعديل
التقارير احلالية .ميكن أيضاً تتبع حتديثات األداء اجلامعي ومشاركتها عرب لوحات
معلومات التقارير السريعة للمساعدة يف حتقيق األهداف املهمة اسرتاتيجياً.

Community

مت تصميم  Pure Community Moduleللتغلب على التحدايت اليت
تواجه إدارة املشاريع اليت تشرتك يف ادارهتا مؤسسات متعددة ،حيث توفر ميزات جلمع
البياانت وحتليلها وإعداد التقارير وعرضها من جمموعة من املؤسسات بشكل تلقائي.

ألن ( )Elsevier’s Pureنظام يتألف من وحدات وظيفية ،ميكن للجامعة اختيار الوحدة
الوظيفية الربجمية اليت تليب احتياجات ومتطلبات اجلامعة .ختدم كل وحدة غرضاً معيناً وقد تزيد من
األداء العام للجامعة يف جماالت مثل :اختاذ القرارات القائمة على البياانت ،واإلعالم األكادميي،
وشبكات التواصل األكادميي ،وتطبيقات التمويل البحثي ،وغريها من اخلدمات االكادميية .مي ّكن
( )Elsevier’s Pureاجلامعة من إنشاء تقارير ،وتنفيذ تقييمات األداء ،وإدارة ملفات تعريف
الباحثني ،ومتكني شبكات البحث ،واكتشاف اخلربة ،مع تقليل العبء اإلداري للباحثني وأعضاء
هيئة التدريس واملوظفني ،ومن اهم الفئات اليت ميكنها استخدام ( )Elsevier’s Pureهي:
	-مديرو األقسام اإلدارية ذات العالقة ابلبحث العلمي مثل :أقسام الدراسات العليا،
والشؤون العلمية والعالقات الثقافية ،واجلودة واألداء ،والبحث والتطوير ،وغريها.
	-الباحثون.
	-أمناء املكتبات.
خواص نظام ()Elsevier’s Pure
غالبًا ما تتم جتزئة املعلومات البحثية عرب أنظمة وجداول بياانت خمتلفة داخل املؤسسة؛ وهذا
يؤدي إىل زايدة النفقات اإلدارية وبياانت غري متناسقة ،وغري كاملة ،وتقارير غري موثوقة ،وكلها تؤثر
سلباً على قرارات العمل .يف أدانه أهم مثاين خواص هلذا النظام:
اخلاصية األوىل :مجع بياانت البحوث يف مجيع أحناء العامل وتقليل النفقات اإلدارية العامة
ميكن لـ( )Elsevier’s Pureاجلمع بني األنظمة الداخلية للجامعة ،مثل املوارد البشرية
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وإدارة الطالب والتمويل وأنظمة إدارة اجلوائز البحثية الدولية ،إىل جانب جمموعة متنوعة من مصادر
البياانت اخلارجية مبا يف ذلك ملفات التعريف ابلباحثني اليت تُنشأ مسبقاً من طريق خدمات حتسني
ملفات التعريف واحلساابت اإللكرتونية اخلاصة ابلباحثني ،فضالً عن أي بياانت قدمية ومجعها
يف نظام أساس واحد .ويُدخل الباحثون واملسؤولون واملندوبون بياانت تكميلية مرة واحدة فقط
ويستخدم املوظفون يف مجيع أحناء اجلامعة املعلومات يف ( )Elsevier’s Pureجملموعة واسعة
من األغراض .إذ يوفر ( )Elsevier’s Pureرؤية شاملة ألنشطة الباحثني ،وجماالت اخلربة،
واإلجنازات.
أنواع احملتوى يف (- )Elsevier’s Pureاملوضحة يف اجلدول -مرتابطة للغاية حبيث ميكن
للمستخدم التعرف على شخص ما من طريق املخرجات واألنشطة واملشروعات ،والتمويل وغري
ذلك .ويف أدانه مناذج من أنواع البياانت اليت ميكن إدخاهلا وادارهتا ضمن (:)Elsevier’s Pure
Person

Awarded grants

Journals

Org units

Projects

Prizes won

Equipment

Activities

Press clippings

Funding opportunities

Research outputs

Impacts

Applications

Datasets

Courses Taught

اخلاصية الثانية :تصديق املعلومات اخلاصة ابلباحثني والتحقق من موثوقيتها
يوفر ( )Elsevier’s Pureمهام سري العمل للتحقق من صحة البياانت والتحكم
هبا ،حىت تعرف اجلامعة أن معلومات التقارير اليت تنوي تقدميها للتصنيفات الدولية أو غريها هي
معلومات دقيقة وموثوقة وكاملة.
اخلاصية الثالثة :إنشاء ملفات تعريف الباحثني وحتسينها
تساعد خدمة ( )Elsevier’s Refinement Serviceعلى حتسني ملفات
احلساابت الشخصية للباحثني من خالل استرياد بياانت ( )Scopusإىل ( ،)Pureإذ ُيضع
فريق حتسني ملف التعريف اخلاص ابلباحثني قوائم منشورات الباحثني اخلاصة ابجلامعة إللغاء متييز
وتشابه األمساء التلقائي وضمان املراجعة اليدوية الدقيقة لكل ملف من قبل خرباء (Elsevier’s
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 .)Pureوتُضاف املنشورات اجلديدة للباحثني بعد ذلك تلقائياً إىل كل ملف تعريف مبجرد توفرها
يف ()Scopus؛ النتيجة :إن معلومات كل ابحث دقيقة وميكن االعتماد عليها وحديثة ،مع احلد
األدىن من التدخل اليدوي.
ميكن لـ( )Elsevier’s Pureأيضاً البحث يف مصادر البياانت اخلارجية التالية لتحديد
املخرجات املرتبطة ابلباحثني يف اجلامعة .ويسرتد ( )Elsevier’s Pureالبياانت تلقائياً من
املصادر التالية؛ مما يوفر الوقت واجلهد للباحثني:
PubMed

Web of Sciences

®Scopus

arXiv

Mendeley

Embase

JournalTOC

CrossRef

®Worldcat

SAO/NASA Astrophysics Data System

CAB Abstracts

يعمل ( )Elsevier’s Pureعلى تسهيل إنشاء ملفات تعريف الباحثني وحتديثها
وتصحيحها من خالل اسرتداد قوائم البحوث وبقية املنشورات تلقائياً من قواعد البياانت الداخلية
واخلارجية ذات الصلة وإضافة حمتوى إضايف ابستخدام جمموعة واسعة من القوالب اليت توفر هيكالً
إلعداد التقارير يف املستقبل .وعرب مساعدة الباحثني على حتسني ملفاهتم الشخصية مبعلومات
إضافية حول أنشطتهم األكادميية والتمويل وامللكية الفكرية واألعمال اإلبداعية وغريها من اجملاالت،
ميكن للباحثني الكشف عن صورة أكثر مشوالً خلرباهتم ويصبحوا أكثر قابلية لالكتشاف من قبل
املتعاونني احملتملني ،داخلياً وخارجياً ،وهذا يعزز من فرص اجلامعة يف حتقيق أكرب قدر من التعاون
الدويل وحتسني املظهر الدويل اللذين يعتربان من أكثر مؤشرات التصنيفات العاملية وزانً.
ميكن أيضاً إنشاء السري الذاتية ملتطلبات خمتلفة بنقرة زر واحدة ،مث تصديرها كملف
( )Wordأو ( )PDFأو نشرها عرب اإلنرتنت .ميكن للباحث أيضاً حتديد بياانت امللف
الشخصي اليت جيب تضمينها وختصيص حمتواها من خالل عناوين خمصصة وأقسام نصية جمانية.
وألن أقسام ( )Elsevier’s Pureتقوم ابلتحديث تلقائياً عند إضافة حمتوى ذي صلة ،فإن
صيانة السرية الذاتية ال حتتاج إىل جهد.
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اخلاصية الرابعة :حتديد اخلرباء يف املوضوعات ذات االهتمام الكبري للجامعة وحتفيز
التعاون من خالل ™Elsevier Fingerprint Engine
لتسهيل فرص التعاون ،يطبق نظام ( )Elsevier’s Pureالتكنولوجيا الداللية وخيتار
 10مفردات خمتلفة من الكلمات الرئيسية اخلاصة ابلبحث لتحليل منشورات الباحث وحتويلها
إىل ما يشبه البصمة اخلاصة بذلك الباحث عرب نظام ( )™Fingerprintفريد من نوعه ،وهو
عبارة عن فهرس مرئي متميز حيتوي على قائمة غزيرة من املفردات اخلاصة مبفاهيم البحث العلمي
ابإلضافة اىل وزن خاص لكل واحدة من تلك املفردات ويعتمد على عدد مرات استخدامها يف
البحث العلمي.
مج نظام( )Fingerprintsيف حمرك البحث اخلاص بـ()Elsevier’s Pure؛ مما
ُد َ
جيعل من السهل فهم معىن أي مقالة ينشرها الباحث ،وتقييم خربة الباحث أو القسم وحتديد
اهليئات البحثية حىت يف أكثر اجملاالت ختصصاً.
بعد أن يكون لكل ابحث بصمته البحثية الشخصية يف نظام ( )Fingerprintsيساعد
( )Pure Elsevier’sالباحثني على حتديد مصادر التمويل العاملية ذات الصلة من خالل
مطابقة فرص التمويل املتوافرة مع بصماهتم البحثية الشخصية .ميكن للمستخدمني من الباحثني
إعداد التنبيهات ومشاركة الفرص والبحث أو تصفح قاعدة بياانت التمويل اخلاصة هبذا النظام
واليت حتتوي على أكثر من  20ألف منحة .وميكن للمسؤولني يف اجلامعات حتديد املواعيد النهائية
الداخلية للتقدمي على تلك املنح ،وإنشاء لوحات املعلومات ،وتوزيع التقارير وغريها ،للمساعدة يف
تتبع مجيع جوانب عملية اكتشاف التمويل ومراقبتها وإدارهتا بكفاءة.
اخلاصية اخلامسة :إنشاء التقارير اإلدارية وتبادهلا
ميكن استثمار حمرك التقارير املرن من ( )Harness Pureإلنشاء وتوزيع التقارير
الداخلية للجامعات والتحقق من صحتها من أجل تسريع عمليات التقييم والرتقية والتقييمات
اإلدارية واملؤسسية واملتطلبات احليوية األخرى .ميكن جدولة نظام ()Elsevier’s Pure
بطريقة تلقائية لتقدمي التقارير على فرتات حمددة مسبقاً وإرساهلا ابلربيد اإللكرتوين تلقائياً كملف
( ،)Microsoft® Wordأو( ،)Adobe® PDFأو(،)Microsoft Excel
أو( )HTMLإىل قوائم التوزيع احملددة مسبقاً .يستخدم نظام ( )Elsevier’s Pureابلفعل
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يف حتقيق عوائد كاملة سريعة وفعالة وقد استُخدم يف إطار التميز البحثي يف اململكة املتحدة
( ،)REF2014ومؤشر األحباث يف الدمنارك ( .)BFIاستُخدم أيضاً يف هولندا إلصدار تقارير
بروتوكول التقييم القياسي ( )SEPعرب ( ،)Elsevier’s Pureفضالً عن استخدامه يف أسرتاليا
من أجل تلبية متطلبات مبادرة التميز يف البحث يف أسرتاليا (.)ERA
وحتليله

اخلاصية السادسة :متابعة التقدم املنجز حنو االهداف البحثية للمجموعات واألفراد

ميكن للجامعة أو أي من أقسامها تتبع األهداف الرئيسية من طريق أدوات املراقبة القوية من
( )Pure Elsevier’sإذ ميكن حتديد األهداف ألي فريق أو قسم حبثي ،مث تتبع التقدم احملرز
وحتليله ابستخدام مؤشرات األداء القابلة للتخصيص من ( .)Elsevier’s Pureميكن عرض
التقدم بلمحة سريعة مع لوحات بياانت ( )Elsevier’s Pureعالية املستوى ،والتنقل إىل
مستوى الشخص أو املشروع ،وإنشاء تقارير تقدم فورية للمديرين أو رؤساء األقسام أو مستخدمي
( )Elsevier’s Pureاآلخرين.
اخلاصية السابعة :مراقبة ِمنَح البحوث ومعدالت النجاح
يساعد نظام ( )Elsevier’s Pureاملسؤولني على تتبع مراحل التقدمي على منحة
األحباث ابلكامل ،من فرص التمويل والتطبيقات إىل اجلوائز النهائية .وميكن للجامعة إدخال
فرص التمويل يف ( ،)Elsevier’s Pureومن مث توجيهها إىل الباحثني مبا يف ذلك منح التقدمي
احملدودة .ميكنك حىت تتبع معدل جناح املنحة عن طريق الباحث أو القسم أو اجلامعة ابلكامل.
اخلاصية الثامنة :االتصال والتعاون
يعمل نظام ( )Elsevier’s Pureعلى تعزيز اإلجنازات وتسهيل التعاون من طريق
إمكاانت واسعة الستكشاف الشبكات األكادميية واخلربات.
حني مماثلة خواص نظام ( )Elsevier’s Pureمع بقية األنظمة املماثلة مثل« :كالرفيت
كونفريس» يظهر تفوق واضح على بقية األنظمة املنافسة كما يف اجلدول اآليت:
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FEATURE
CUSTOMER
COUNT
NATIONAL
ASSESSMENT
MODULES
CUSTOM FULLY
AUTOMATED
PRE-BUILT
PROFILES
STRUCTURED
DATA MODEL
THAT
AUTOMATICALLY
RELATES ALL
CONTENT
DEDICATED IN
REGION POSTSALES EXPERTS
GLOBAL
COMMUNITY
AWARDS
MANAGEMENT
MODULE

ELSEVIER
PURE

DIGITAL
SCIENCE
SYMPLECTIC

CLARIVATE
CONVERIS

NO

NO

OUTSOURCED

NO

NO

NO ACTIVE
USER
GROUPS

NO

YES

230 IN 30+
90
COUNTRIES
UK REF;
DUTCH SEP; LIMITED UK REF LIMITED UK REF
AUSTRALIAN FUNCTIONALITY FUNCTIONALITY
ERA
REQUIRES
BUILT ON
YES, BASED
MANUAL
PUBLICLY
ON SCOPUS’
INPUT
AVAILABLE
HIGHLY
FROM THE
DATA WITH
CURATED
CUSTOMER,
LIMITED
DATA
BUILT WOS
CURATION
DATA

YES

YES,
SINGAPORE,
DENMARK,
NYC
> 9 USER
GROUPS
AROUND
THE WORLD
YES, WITH A
DEDICATED
PRODUCT
MANAGER
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COMPLETE
RESEARCH
INFORMATION
MANAGEMENT
SYSTEM
PUBLIC
SHOWCASING
PORTAL
HOSTING
OPTIONS
CONCRETE
PUBLIC
PRODUCT
ROADMAP
DEVELOPMENT
RESOURCES

Yes
YES, WITH A
DEDICATED
PRODUCT
MANAGER
AND
ROADMAP
CLOUD OR
LOCALLY
INSTALLED
Yes

No

Yes

THROUGH
3RD PARTY
PARTNERS

No

CLOUD OR
LOCALLY
HOSTED

LOCALLY
HOSTED
ONLY

NO

NO

> 40
DEDICATED 16 DEVELOPERS
DEVELOPERS
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املصادر
1. Phil Baty. This is why we publish the World University Rankings.
https://www.timeshighereducation.com/blog/why-we-publishworld-university-rankings
2. Sandra Davie. Putting university rankings in perspective.
https://www.straitstimes.com/singapore/education/puttinguniversity-rankings-in-perspective
3. Tony Chan. 150 Under 50 Rankings 2016: Focus on mission, not
measurements.
https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/150-under-50-rankings-2016-focus-on-mission-notmeasurements
4. Natalia Burbano. Why universities should become data-driven
organizations.
https://www.qs.com/universities-become-data-driven-organizations/
5. Leiden University. CWTS Leiden Ranking.
http://www.leidenranking.com/information/universities
6. Times Higher Education.
h t t p : / / w w w. t h e w o r l d s u m m i t s e r i e s . c o m / e v e n t s /
the-research-excellence-summit-eurasia/speakersa68a12ad50f8443bac2334e4b674c1fb.aspx
7. Scott Taylor. How rich data and a versatile research information
system fuel world-class library research service.
https://libraryconnect.elsevier.com/articles/how-rich-data-and-
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versatile-research-information-system-fuel-world-class-libraryresearch
8. UNESCO liaison office in Brussels. Rankings and Accountability
in Higher Education: uses and misuses.
http://www.unesco.org/new/en/brussels/about-this-office/singleview/news/rankings_and_%0Daccountability_in_higher_education_
uses_and_mi-2/
9. United Nations, Transforming our world: the 2030 Agenda for
Sustainable Development, 2015
http://web.archive.org/web/20180912092803/https://
sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
10. United Nations, UN General Assembly’s Open Working Group
proposes sustainable development goals, 2014.
http://web.archive.org/web/20180726085123/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/4538pressowg13.pdf
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10%
5%
5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%

Citations per paper
Papers per faculty, sourced from Scopus
Staff with a PhD
Proportion of international faculty
Proportion of international students
Proportion of inbound exchange students
Proportion of outbound exchange students
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2%
2%
4%
4%
2%
6%
3%
1%
5%
5%
10%

Percentage of female faculty
Percentage of full-time female students
International faculty
International students
Percentage of the board with a different nationality from where
the school is based
International mobility (alumni citizenship and countries where
they worked before MBA, on graduation and after)
International course experience (exchanges, research projects,
study tours, internships in other countries)
Number of extra languages required on graduation
Faculty with doctorates
PhD graduates
FT research rank

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
Evaluate universities according to six metrics:
Indicator
Percentage
40%
Academic reputation
10%
Employer reputation
20%
Faculty/student ratio
20%
Citations per faculty, sourced from Scopus
5%
International faculty ratio
5%
International student ratio
QS University Asia Rankings use the following metrics:
30%
Academic reputation
20%
Employer reputation
10%
Faculty/student ratio
10%
International research network
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Academic Ranking of World Universities (ARWU)
ARWU uses six objective indicators to rank world universities, including:
Canada, are excluded. For institutions specialized in humanities and social
sciences such as London School of Economics, N&S is not considered, and
the weight of N&S is relocated to other indicators.
Indicator
Percentage
20%
Number of highly cited researchers in 21 broad subject areas
20%
Number of articles published in Nature and Science
20%
Number of articles indexed in Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index
10%
Per capita performance of the university

FINANCIAL TIMES
The FT ranking has 20 criteria. Alumni responses inform eight of these and 11
are calculated from university data. Criteria include:
Indicator
Percentage
20%
Weighted salary (average alumnus salary three years after
graduation, with various adjustments)
20%
Salary increase (average difference in alumni salary from
before MBA to now)
3%
Value for money
3%
Career progress (according to changes in the level of seniority
and size of companies now compared to before MBA)
3%
Aims achieved (extent to which alumni fulfilled their stated
reasons for doing an MBA)
2%
Career service (effectiveness of career counselling, personal
development, networking events, etc. as rated by alumni)
2%
Employed at three months (percentage of the most recent
graduating class who find employment within three months of
completing their studies)
2%
Alumni recommend
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24%
20%
13%
15%

Faculty (awards, research grants, research publications, etc.)
Resources (money available for current student expenses, total
research dollars, percentage of budget allocated to libraries,
etc.)
Student support (percentage of budget spent on student services,
scholarships, bursaries, etc.)
Reputation (views of faculty and senior administrators at
Canadian universities, high school guidance counsellors, etc.)

US NEWS AND WORLD REPORT

The organization has separate criteria for best US universities, best graduate
schools, best high schools, best online programs, best global universities and
best Arab region universities
Indicator
Percentage
12.5%
Global research reputation
12.5%
Regional research reputation
10%
Publications
2.5%
Books
2.5%
Conferences
10%
Normalized citation impact
7.5%
Total citations
12.5%
Number of publications among the 10% most cited
10%
Percentage of total publications among the 10% most cited
5%
International collaboration
5%
Percentage of total publications with international collaboration
5%
Number of highly cited papers among the top 1% most cited in
their respective field
5%
Percentage of total publications among the top 1% most highly
cited papers
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 شرح خمتصر ألهم التصنيفات العاملية للجامعات ومؤشرات التصنيف لكل منها:امللحق
TIMES HIGHER EDUCATION (THE)
THE rankings evaluate research-intensive universities across all of their core
missions:
teaching, research, knowledge transfer and international outlook.
THE uses 13 performance indicators to position more than 1,250 institutions
worldwide.
Performance indicators are grouped into five areas.
Indicator
Percentage
30%
Teaching (the learning environment)
30%
Research (volume, income and reputation)
30%
Citations (research influence)
7.5%
International outlook (staff, students and research)
2.5%
Industry income (knowledge transfer)
Universities can be excluded if they do not teach undergraduates or if their
research output amounted to fewer than 1,000 relevant publications between
2013 and 2017 (with a minimum of 150 a year). Universities can also be
excluded if 80% or more of their research output is exclusively in one of
THE’s 11 subject areas.
Maclean’s (Canada)
Maclean’s separates universities into three categories: primarily undergraduate,
comprehensive and medical doctoral. In each category, institutions are ranked
in five broad areas based on 14 performance indicators with varying weights.
Schools with fewer than 1,000 full-time students, those that are restrictive due
to a religious or specialized mission and those that are not members of the
national association, Universities Canada, are excluded.
Indicator
Percentage
28%
Students (awards, access to professors, satisfaction, etc.)
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لـمَ قد تنحسر منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)؟
روبن ميلز *

2019-4-1
لقد كان االتفاق بني الدول األعضاء يف منظمة البلدان املصدرة للنفط أوبك ودول أخرى
من غري األعضاء إجنازاً ذا ميزة كبرية ،إذ تسبّب االلتزام خبفض اإلنتاج بعودة املخزوانت الفائضة
إىل مستوايهتا الطبيعية؛ فانتعشت األسعار من مستوى منخفض بلغ ( )28دوالراً للربميل الواحد
يف كانون الثاين ( )2016إىل ما يقرب من ( )80دوالراً للربميل يف تشرين الثاين؛ وهنا يربز سؤال
ِ
نفسهُ؟
االتفاق
جناح
َ
يقوض ُ
مهم :هل ّ
االتفاق َ
حينما بدأ سعر النفط يف االخنفاض هناية العام ( )2014بتوجيه من وزير النفط السعودي
آنذاك -علي النعيمي ،أدركت أوبك أن الوقت قد حان خلوض غمار حرب األسعار ،وقد حدثذلك ألن السعودية رفعت سقف اإلنتاج وكثَّفت الركود؛ هبدف حتويل االستثمار بعيداً عن النفط
الصخري والدول األخرى املنتجة للنفط خارج أوبك ،وكان النعيمي يستخدم طريقة بداية مثانينيات
القرن املاضي حينما ّأدت حماوالت اململكة زايد َة األسعار خبفض اإلنتاج من دون ضمان دعم
الدول األخرى املنتجة للنفط إىل ختفيض صادراهتا بنحو كبري.
لقد غيَّ ت السعودية هنجها يف عام ( ،)2016واُستُبدل النعيمي بوزير جديد هو خالد
الفاحل الذي جنح يف تشكيل حتالف مع روسيا؛ وهو ما شجع بدوره إيران وجمموعة من الدول غري
منسق؛ و ّأدى ذلك إىل
األعضاء يف أوبك -من ضمنها سلطنة عمان -على ختفيض اإلنتاج بنحو ّ
تقليل خماوف السعودية اليت تعتقد أهنا ستتحمل الكثري من العبء ،أو أهنا قد تفقد حصتها يف
تبي فيما بعد أن الطريق أطول وأصعب مما توقعته
السوق لصاحل منتجني من خارج أوبك؛ لكن ّ
أوبك واملتحالفون معها وإن كانت املخزوانت قد اخنفضت إىل مستوايت قياسية يف العام املاضي،
وانتعشت األسعار من جديد.
وعلى الرغم من ذلك ،ذهبت عوامل أخرى لصاحل هذا التحالف أيضاً ،إذ ابت االقتصاد
* الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة ،ومؤلف كتاب “أسطورة أزمة النفط”.
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العاملي -بعد الرتاجع يف عام  2016-أقوى ّإبن املدة ( ،)2017-2018وساعد التأثري الالحق
لألسعار املنخفضة يف زايدة الطلب على النفط .وساعد قرار الرئيس األمريكي دوانلد ترامب
إيقاف العمل ابالتفاق النووي مع إيران ،وإعاد َة فرض العقوابت -يف سحب جزء كبري من النفطَ
اإليراين من السوق ابتداءً من منتصف العام ( ،)2018وسيزداد األمر سوءاً يف حال اخنفض إنتاج
فنزويال يف األشهر القليلة املقبلة ،فيما يصطدم إنتاج ليبيا املتقلب بقدرات قابلة لالستخدام ،بينما
تعاين نيجرياي من حقل جديد من املياه العميقة ،ومل يتأثر اإلنتاج اجلزائر ابالحتجاجات الواسعة يف
البالد ،أما يف العراق -الذي يلتزم خبفض اإلنتاج -وكزاخستان فهما املنتجان الرئيسان الوحيدان
اللذان اختارا جتاوز كمياهتمااحملددة.
لقد بلغت حصة أوبك يف سوق النفط العاملية يف عام ( ،)38.7%( )2016ويف حال
وستعوض
متسكت ابالتفاق يف العام ( )2019فسيبقى اإلنتاج عند مستوايت شهر شباط،
ّ
ّ
أي خسائر أخرى بسبب توقف إنتاج إيران وفنزويال ،وستنخفض هذه
أخرى
ودول
السعودية
َّ
احلصة إىل ( )35.1%حبلول الربع األخري من هذا العام .ويف الوقت نفسه ختلت روسيا -املستفيد
الرئيس اآلخر من االتفاق -عن حصتها يف السوق ،يف حني ساعدت األسعار املرتفعة يف زايدة
حفارات النفط الصخري ،وتلك هي كلفة رفع األسعار إىل مستوايهتا احلالية عند ( )67دوالراً
للربميل ،وهو ال يكاد يليب طموح الكثري من املنتجني الرئيسني.
ومع أن األسعار قد تتقلّب من جديد ،وقد ترتفع يف بعض األحيان بسبب اضطراابت
اإلنتاج يف أماكن أخرى ،لكن سيتم الدفع ابلسعودية وحلفائها الستخدام خمزوانهتم االحتياطية
للتخفيف من تلك االضطراابت ،والسيما يف ضوء مشروع قانون (ال لكارتالت (مواثيق) إنتاج
النفط وتصديره  )NOPECالذي يشق طريقه إىل الكونغرس األمريكي ،والذي يهدد برفع
دعاوى ملكافحة احتكار املنتجني.
وتشري أحدث توقعات الوكالة الدولية للطاقة إىل ارتفاع معدل إنتاج النفط الصخري يف
لكن املصدرين اآلخرين من خارج أوبك -والسيما
الوالايت املتحدة تدرجيياً حىت العام (ّ ،)2024
الربازيل وغاايان -سريفعون إنتاجهم؛ ألهنم يتوقعون اخنفاض الطلب تدرجيياً.
قد تبدو نظرة الوكالة الدولية للطاقة -بعد العام  2024-أكثر تفاؤالً ،إذ تتوقع تباطؤ
استخراج النفط الصخري األمريكي إىل أن يتوقف يف النهاية .وحىت مع افرتاض ذلك -وافرتاض
أن استخراج النفط الصخري لن حيدث يف دول أخرى -فإن الطلب على النفط سيواجه حبلول
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ذلك الوقت موجات عكسية متزايدة ابتداء إبنتاج السيارات الكهرابئية ،وتشديد اإلجراءات يف
التغي املناخي.
محلة ّ
ومن املقرر ّأل يرتفع إمجايل الطلب على نفط أوبك على اإلطالق حىت العام (،)2024
وقد ال يتجاوز ذلك بكثري ،وسيحصل أعضاؤها على بعض التخفيف احملدود؛ ألن الزايدة يف خام
سيقابل االرتفاع
النفط الصخري اخلفيف تعزز األسعار النسبية لألصناف املتوسطة والثقيلة ،فيما
ُ
احملتمل يف أسعار النفط يف هناية هذا العام ظهور لوائح جديدة للوقود البحري واخنفاضاً يف مستوى
الطلب.
وستكون اإلغاثة االقتصادية نسبية لصاحل الدول األقوى يف اجملموعة ،وليس للمصدرين
ككل .وجيب أن تكون دولتا العراق واإلمارات العربية املتحدة قادرتني على زايدة اإلنتاج ضمن
احلد األقصى اإلمجايل ،مع احلصول على حصة سوقية من نظرائهما األقل حظّاً .وميكن للمملكة
العربية السعودية أن تزيد اإلنتاج ،لكنها لن تفعل ذلك إذا بقيت ملتزمة إبدارة السوق ،فيما متثل
فنزويال اجلانب السليب الوحيد ألسعار النفط ،إذ إن من شأن حكومة جديدة أن تكون قادرة على
التهيئة لبعض عمليات اإلنعاش يف قطاع النفط .ومما ذُكر آنفاً فإن منظمة أوبك حتتاج -جبانب
إدارة السوق الناجحة -إىل رؤية ،وهي( :إما االلتزام خبفض اإلنتاج ،وإما عدمه).

املصدر:
https://www.thenational.ae/business/energy/why-opec-maybe-squeezed-1.837921
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أفريقيا  ..محط أنظار قوى عالمية تسير خلف الصين
صحيفة اإليكونوميست

2019-4-13
يف بقعة صغرية من العامل وحتديداً يف مشال شرق أفريقيا مير ثلث الشحن البحري العاملي من
هناك؛ حىت ليخيَّل للمارة فيها أن العامل كله موجود هناك؛ إهنا (جيبويت) إذ تتنافس القواعد العسكرية
الفرنسية ،واإليطالية ،والياابنية على مقربة من هذا الساحل املهم ،فهناك كان موقع معسكر (ليمونري)
الذي كان يدار من قبل الفيلق األجنيب الفرنسي ،لتحل حملّه اآلن القاعدة العسكرية األمريكية الدائمة
الوحيدة يف أفريقيا ،وتقع جبوار املطار هناك أيضاً أول قاعدة صينية إىل الشمال الغريب ،وستشهد
املنطقة أيضاً فتح سفارة هندية ،وسفارة بريطانية قريباً هناك ،فيما تستعد مؤسسة الداينة الرتكية الفتتاح
أكرب مسجد يف شرق أفريقيا يف غضون أسابيع قليلة ،وسيختلط صوت األذان مع صوت مراوح
طائرات اهلليكوبرت املقاتلة.
ميكنك من قمة مئذنة املسجد أن ترى الصني ،ليس ألهنا ترتفع إىل هذا احلد ،ولكن ألن
الصينيني موجودون أمامك يف كل مكان .تع ّد جيبويت العاصمة مدينة صغرية ،لكنها متتاز مبيناء متعدد
األغراض ،وخط سكك حديد ميتد إىل إثيوبيا ،وتشهد بداية أتسيس منطقة للتجارة احلرة ،اليت -مبجرد
إجنازها -ستكون األكرب يف أفريقيا.
لقد أُنشئت تلك املنطقة احلرة من قبل شركات صينية مملوكة للدولة ،وهي تدار من قبلها
جزئياً .وميكنك -حني زايرتك امليناء -أن ترى البحارة على منت سفينة صينية على مبعدة رصيف
واحد من سفينة شحن مليئة ابحلبوب األوكرانية ،وميكنك أيضاً أن تسمع اللغة الصينية وهي متأل أثري
املكان.
تشري إحصائيات مؤسسة ماكينزي لالستشارات اإلدارية إىل وجود ( )10.000شركة صينية
يف قارة أفريقيا ،وقد شجعت االستثمارات الصينية اهلائلة الدول األخرى -ومنها اهلند -على أن
حتذو حذوها .وتعمل الصني -يف الوقت نفسه -على تغيري شروط ارتباطها ،وتزيد من روابطها
االقتصادية لتعزيز العالقات السياسية والعسكرية مع آخرين مثل :تركيا ،وروسيا اللتني تتطلعان لفعل
الشيء نفسه .ويتحدث أليكس فاينز من تشااتم هاوس عن «تدافع جديد من أجل أفريقيا».
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ويدرك األفارقة الفرق الكبري بني مقارابت احلاضر ،ومقارانت السباق األورويب؛ من أجل
االستحواذ على املستعمرات يف أواخر القرن التاسع عشر ،فصحيح أن املوارد اليت حيتاجها املستعمرون
ما تزال مغرية ،لكن املتسابقني اجلدد يريدون أكثر من جمرد حصة مما متلكه أفريقيا .فإهنم يريدون حصة
فيما حتاول بناءه اآلن ،كاقتصادات ومكانة عاملية متنامية لثاين أكرب قارة يف العامل من حيث عدد
السكان ،اليت تقع بني اثنني من حميطات االرض الثالثة العظيمة.
ويشري هذا اىل أن القارة السمراء ستصبح مرتعاً للتنافس الدويل ،وقد حت ّدث مستشار األمن
القومي يف الوالايت املتحدة جون بولتون -يف خطاب ألقاه يف كانون األول املاضي -عن هذا
املوقع كموقع لعصر جديد من «تنافس القوى العظمى»؛ غري أن مثل هذا التنافس ال جيب أن
يكون بال حمصالت .ومتيل استثمارات البنية التحتية إىل حتقيق الفائدة للقادمني مجيعهم ،وليس
فقط املستثمرين .واألهم من ذلك كله ،أنه سيعود ابلفائدة على األفارقة ،وعلى الرغم من أن سباق
املتنافسني اجلدد سيكون حمتدماً ،إال أنه ال ميكنهم أخذ كل شيء ،إذ جيب إعطاء األولوية للدول
األفريقية اليت هي الالعب األساس يف اللعبة ،وسيكون أسلوهبا يف اللعب عامالً حامساً يف مدى وفاء
القارة السمراء ابألمل الذي يراه الغرابء فيها.
مواكب الدبلوماسيني املهيبة

على وفق مشروع ( )Diplometricsيف جامعة دنفر ،فقد اُفتُتِ َحت أكثر من ()320
سفارة وقنصلية يف أفريقيا بني عامي( ،2010و )26( ،)2016منها لرتكيا (انظر اخلرائط) .وقد
أعلنت اهلند -العام املاضي -أهنا ستفتح ( )18بعثة أخرى .ويدعم القادة األجانب هذا احلراك
الدبلوماسي ،إذ من املقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فالدميري بوتني -هذا العام -أوىل قمة روسية-
أفريقية ،وهو عمل مشابه للمنتدى الذي يعقد كل ثالث سنوات بشأن التعاون األفريقي-الصيين
( )focacيف بكني ،الذي استضاف فيه الرئيس (شي جني بينغ) قادة أفارقة فاق عددهم عدد
القادة األفارقة الذين حيضرون االجتماع السنوي للجمعية العامة لألمم املتحدة ،وستستضيف الياابن
وبريطانيا أيضاً اجتماعات مشاهبة يف األشهر املقبلة.
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املصدرPadree Centre for International Futures, Diplometrics Project :

وحدث أيضاً أن زار العديد من القادة األجانب سياسيني أفارقة ،إذ زار كبار املسؤولني
الصينيني أفريقيا ( )79مرة منذ العام ( ،)2008وأجرى الرئيس الرتكي أكثر من ( )30زايرة للدول
األفريقية ،ومعظمها من دول مشال القارة .وزار الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون القارة السمراء تسع
مرات منذ أن أصبح رئيساً لفرلنسا يف عام ( ،)2017ورئيس الوزراء اهلندي انرندرا مودي مثان
دول أفريقية يف أثناء السنوات اخلمس اليت قضاها يف السلطة؛ فيما ما يزال الرئيس ترامب بعيداً عن
هذه القارة اليت يتهافت عليها اجلميع.
تصب جهود هذه الزايرات والقمم يف جزء منها لالستفادة من النفوذ الدبلوماسي ألفريقيا،
ّ
املنضمة إىل اجلمعية العامة لالمم املتحدة؛ وهلذا
الدول
عدد
بع
ر
من
أكثر
تشكل
ـ()54
فدوهلا ال
ّ
فهي تشغل على الدوام ثالثة من أصل ( )15مقعداً غري دائم يف جملس األمن .وقد أقنعت الصني
كل الدول األفريقية تقريباً ابلتخلّي عن االعرتاف الدبلوماسي بتايوان ،ابستثناء دولة سوازيالند اليت
ما تزال مرتدددة .أما روسيا فقد شرحت للسياسيني األفارقة بشأن مطالبها بشبه جزيرة القرم ،وهو
ما ّأدى إىل امتناع ( )28دولة أفريقية ابالمتناع عن التصويت على مقرتح تبنته اجلمعية العامة إلدانة
ضمها إىل روسيا .وسعت إسرائيل إىل كسب تلك الدول إىل جانبها يف مسألة االعرتاف ابلقدس
عاصمة إلسرائيل؛ وهو ما أمثر حىت اآلن يف وقوف توغو إىل جانبها.
لقد تعززت العالقات العسكرية بنح ٍو متوا ٍز مع العالقات الدبلوماسية ،وأصبح القرن
األفريقي جزءاً من التنافس على نطاق أوسع بني اململكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية
املتحدة من جهة ،وإيران ،وقطر ،وتركيا من جهة أخرى .وقد بنت تركيا -يف العام  -2017أكرب
قاعدة عسكرية يف اخلارج يف الصومال ،وهي أوىل قاعدة هلا يف أفريقيا .أما اململكة العربية السعودية،
واإلمارات العربية املتحدة فقد شنتا هجمات على اليمن من موقعيهما يف القرن األفريقي .وقد
عملت السعودية على جتنيد جنود من السودان بعضهم من األطفال ،ويعتقد أيضاً أهنا حريصة على
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فتح قاعدة هلا يف جيبويت ،وتتهيّأ لفتح قاعدة أخرى يف أرض الصومال.

ميتد النفوذ العسكري الصيين إىل ما هو أبعد من قاعدة جيبويت ،إذ أجرى جيش التحرير
الشعيب الصيين -العام املاضي -تدريبات عسكرية يف الكامريون ،والغابون ،وغاان ،ونيجرياي ،وحتتفل
الثقافة الشعبية الصينية أبفريقيا كمكان مناسب النتشارها ،ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن الصني
تشارك بعدد كبري من قوات حفظ السالم ،اليت أييت معظم جنودها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
ومايل ،وجنوب السودان ،والسودان.
ويسري هذا االهتمام ابلسالم جنباً إىل جنب مع حركة جتارية سريعة ،إذ تبيع الصني كميات
هائلة من األسلحة إىل مشال أفريقيا ،بنسبة ( )% 27من واردات املنطقة من السالح للمدة
( )2017 - 2013مقارنة بنسبة  % 16للمدة (- )2012 - 2008حبسب معهد ستوكهومل
الدويل لبحوث السالم .-وتدعي الصني أن لديها عالقات عسكرية ،بعضها تعاونية أكثر منها
جتارية ،مع  45حكومة أفريقية .وتقول لينا عبد هللا من جامعة ويك فورست إن الصني تريد أن
تظهر نفسها على أهنا متعددة األذرع وذات امتداد عابر للقارات؛ فهي تروم محاية جتارهتا ،وتعد
شرق أفريقيا جزءاً من «طريق احلرير البحري» .وهناك أكثر من مليون صيين يعيشون يف أفريقيا
قد حيتاجون إىل احلماية ،وقد ساعدت سفينة حبرية صينية -خالل الثورة الليبية عام  -2011يف
إجالء آالف املتعاقدين الصينيني من البالد.
تدفّق املال
أاثر التوسع الصيين قلق القوى اآلسيوية األخرى ،إذ تعمل الياابن حالياً على توسيع قاعدهتا
يف جيبويت ،وتعمل اهلند على تطوير شبكة من مراكز الرادار والتنصت حول احمليط اهلندي ،على
الرغم من أن خططها إلنشاء قاعدة يف جزيرة سيشيل العام املاضي قد أُحبطت؛ وسيستضيف
اجليش اهلندي هذا الشهر أوىل مناورات عسكرية مع عدد من الدول األفريقية ،من ضمنها تنزانيا،
وكينيا ،وجنوب أفريقيا.
إن هذا التنافس احملموم ليس السبب الوحيد للتدخل العسكري ،إذ تكثِّف الدول األوروبية
من وجودها يف منطقة الساحل -وهي املنطقة القاحلة على احلافة اجلنوبية من الصحراء الكربى-؛
هبدف القضاء على اإلرهاب ،ووقف تدفق املهاجرين إىل أورواب ،ويدعم االحتاد األورويب  جنوداً من
جمموعة امسها« :جمموعة الساحل اخلامسة» يف بوركينا فاسو ،وتشاد ،ومايل ،وموريتانيا ،والنيجر.
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أما حتركات روسيا فهي أقوى بكثري ،وتعتمد على الكثري من املرتزقة ،وغالباً ما يكون الكبار
الفاعلون هناك مقربني من الرئيس الروسي فالدميري بوتني -مثل يفغيين بريغوزين ،وهو ٍ
طاه سابق.-
ويُشبِّ ُههم السيد فاينز بشخص سيسيل رودس  Cecil Rhodesوغريه من إمربايليي القرن
التاسع عشر الذين كانوا يقودون غزوات خاصة حبجة محاية الوطن.
ففي العام املاضي استجابت روسيا لطلب مجهورية أفريقيا الوسطى يف املساعدة يف قتال
املتمردين ،وحيدت فرنسا -املستعمر السابق -بسرعة عرب إرسال األسلحة واملستشارين الذين
تالهم خرباء يف الصناعات االستخراجية .وتعج وزارة الدفاع اآلن ابملستشارين الروس ،فضالً عن
منح مسابقة ملكة مجال مجهورية أفريقيا الوسطى يف العام املاضي رعاية سخية من شركة املاس
الروسية .Invest Lobaye
وعلى الرغم من أن الدور الروسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية عايل املستوى ،إال أن
درب ما ال يقل عن ( 250ألف) أفريقي يف االحتاد
روسيا كثفت صالهتا يف عموم أفريقيا ،إذ ّ
السوفييت قبل سقوطه عام  ،1991وهو ما يوفّر جماالً لتجديد العالقات القدمية ،والسيما يف دول
مثل :زميبابوي ،وغينيا ،ومدغشقر اليت ينشط فيها املستشارون الروس.
وقد أشار جود ديفريمونت( ) Judd Devermontمن مركز الدراسات االسرتاتيجية
والدولية( )Centre for Strategic and International Studiesوهو مركز
حبثي أمريكي -إىل ختفيض الوالايت املتحدة متويلها للتنمية والربامج الدبلوماسية ،فضالً عن
ختفيض بنسبة ( )% 10يف عديد قواهتا يف أفريقيا ،وتركت املناصب الرئيسة شاغرة ،حىت أن
إدارة الرئيس ترامب استغرقها ( )18شهراً مللء منصب أفريقيا يف وزارة اخلارجية ،بينما عزز اآلخرون
صالهتم يف مفاصل القارة.
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املصدرDatastream from Refinitiv, IMF :

تتضاءل األمهية االقتصادية النسبية للوالايت املتحدة أيضاً ،بعد أن كانت واحدة من ثالث
دول (الوالايت املتحدة ،والصني ،وفرنسا) حققت أكرب قدر من التجارة مع مشال أفريقيا ،اليت يتم
تعريفها من طريق مجع الواردات والصادرات (انظر الرسم البياين) .وازدادت التجارة للصني للمدة
( ،)2018 - 2006بنسبة ( ،)% 226واهلند بنسبة ( .)% 292وسجلت بلدان أخرى أيضاً
زايدات كبرية ،على الرغم من بداايهتا املتواضعة % 216( :لرتكيا ،و % 335لروسيا ،و% 224
إلندونيسيا) .أما االحتاد األورويب -الذي ما يزال يقال أنه الشريك التجاري األكرب يف املنطقة -فقد
متكن من حتقيق نسبة  % 41فقط.
تع ّد الشركات األمريكية ،والربيطانية ،والفرنسية أهم مصادر االستثمار األجنيب املباشر
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( ،)FDIبيد أن تقرير األمم املتحدة عن االستثمار االجنيب املباشر العام املاضي قد وجد أن
«املصادر اجلغرافية لالستثمار األجنيب املباشر يف أفريقيا قد أصبحت أكثر تنوعاً» ،إذ ازدادت
حصة الصني من ( )16مليار دوالر يف عام ( )2011إىل ( )40مليار دوالر يف عام ()2016؛
أي أقل بقليل من حصة فرنسا اليت بلغت ( )49مليار دوالر ،وازدادت االستثمارات من شركات
مقرها سنغافورة بنحو ملحوظ أيضاً.
ما يزال الوصول إىل املوارد الطبيعية ألفريقيا ابلغ األمهية ،لكن العالقات االقتصادية أكثر
أمهية من السلع ،وتشري تقارير صندوق النقد الدويل إىل أنه ميكن لثلث البلدان الواقعة يف مشال
أفريقيا ،أن تتوقع زايدة يف الناتج احمللي اإلمجايل أكثر من ( )% 5هذا العام .وتشري مؤسسة
( )GSMAالتجارية إىل أن عدد اشرتاكات اهلواتف احملمولة والبياانت سيزداد بنسبة ()5%
تقريباً سنوايً على مدار السنوات اخلمس املقبلة؛ أي :أكثر من ضعف املعدلالعاملي ،إذ سيتمكن
حوايل ( )300مليون أفريقي من الوصول إىل اإلنرتنت حبلول عام (.)2025
وتنمو أيضاً واردات األغذية وصادراهتا ،إذ أبرمت دول اخلليج -اليت تستورد ما بني (80
  )% 90من طعامها -صفقات زراعية مع مايل ،وموريتانيا ،واملغرب ،وموزمبيق ،والسودان،وتنزانيا .وترى بلدان أخرى أن إفريقيا زبون للقدرة الفائضة إذ ابعت الصني -اليت لديها خمزوانت
غذائية ضخمة -أكثر من ( )781ألف طن من الرز إىل الدول األفريقية يف عام ()2017؛ أي:
أكثر من عشرة أضعاف كمية عام ( ،)2016وتفوقت ساحل العاج على كوراي اجلنوبية كأكرب
مستورد.
تزداد أمهية الدول األفريقية يف كوهنا مركزاً لشركات التصنيع األجنبية ،إذ ساعدت
الشركات الصينية املدعومة من الدولة يف إنشاء «مناطق اقتصادية خاصة» يف إثيوبيا ،ونيجرياي،
ورواندا ،وجيبويت .تدير (- )OlamInternationalشركة سنغافورية -منطقة جتارة حرة يف
الغابون ،وحتاول اهلند افتتاح واحدة يف موريشيوس ،فيما يوجد لرتكيا مرفق جبوار املرفق الصيين يف
جيبويت ،وهو جزء من جمموعة من اخلطط الطموحة للقارة ،اليت تشمل بناء السكك احلديدية يف
تنزانيا ،وحمطات املطارات يف غاان ،ومدينة حبرية دايمنيديو املستقبلية يف السنغال .وتصل طائرات
اخلطوط اجلوية الرتكية ،اململوكة للدولة بنسبة ( )% 49إىل أكثر من ( )50مدينة أفريقية.
لذلك فإن اآلخرين يف وضع يسمح هلم بتقبل بعض الركود ،إذ تعيد الصني ضبط مقاربتها
للقارة لتقليل التكلفة ،وبدالً من اإلعالن عن مضاعفة تعهداهتا املالية للدول األفريقية -كما يف
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التحول
أقل سخاء من احلزمة السابقة؛ ويعزى هذا ّ
السابق -قدمت الصني العام املاضي حزمةً ّ
جزئياً إىل أن بعض الصفقات الصينية يف أفريقيا قد أصبحت أصعب قليالً؛ مما أغضب املستثمرين
الصينيني .واضطرت شركة (- )Sinosureهي شركة أتمني مملوكة للدولة -إىل شطب خسائر
تبي أن عدد الركاب أقل
بقيمة مليار دوالر على السكك احلديدية من جيبويت إىل إثيوبيا بعد أن ّ
حتول االستثمارات املدعومة من قبل
مما كان متوقعاً ،وح ّذر الرئيس الصيين يف أيلول املاضي من ّ
الدولة إىل مشاريع غرور.
وتتحسس الصني من اهتامات «دبلوماسية فخ الديون» ابستخدام قروض ال ميكن للبلدان
سدادها من أجل احلصول على تنازالت أخرى منها ،وهذه التهمة يف أفريقيا هتمة ُمبال ٌغ هبا؛ إذ
تعد الصني الدائن الرئيس لثالث دول أفريقية فقط ،هي الكونغو برازافيل ،وجيبويت ،وزامبيا ،حبسب
مبادرة الصني ألحباث أفريقيا جبامعة جونز هوبكنز ،ونسبة ( )% 32من الدين العام اخلارجي
ألفريقيا مستحق ملقرضني من القطاع اخلاص ،ونسبة ( )% 35لصاحل مؤسسات متعددة األطراف،
مثل :البنك الدويل .وتعد الصني أكرب مقرض ثنائي ،لكن قروضها ال تتجاوز ( )% 20من إمجايل
القروض.
واجلدير ابلذكر أن انتقاد بعض القروض يبدو مربراً بنحو كاف ،ففي كينيا كان الصحفيون
احملليون يدرسون بنود خط السكة احلديدية الذي تبلغ قيمته ( )3.2مليار دوالر بني نريويب ومومباسا،
ولديهم خماوف من أن ميناء مومباسا قد يتم التعهد بهكضمان إضايف .وتقول ()Were Anzetse
اخلبرية االقتصادية الكينية« :يف النهاية تبقى مشكلة الديون مشكلة أفريقية».
ترحيب حار من السكان احملليني
الغرب على زايدة جهوده االقتصادية ،إذ أعلن االحتاد األورويب يف
األمر َ
قد يشجع هذا ُ
أيلول املاضي أنه سيمنح ( )40مليار يورو بصيغة منح للمدة من ( )2027 - 2021بناءً
على «خطة مارشال ألفريقيا» اليت تقدمت هبا أملانيا عام ( .)2017وقد ضاعفت الوالايت
املتحدة يف تشرين األول من العام املاضي ،قدرهتا اإلقراضية لشركاهتا اخلاصة العاملة يف جمال
االستثمار اخلارجي ،لتصل إىل ( )60مليار دوالر ،وتقول السيدة وير إنه يُسمح اآلن -ألول مرة
منذ ( )50عاماً -ابالستثمار يف األسهم وكذلك الديون ،وتضيف «ما كنا لنحصل على الكثري
من األموال من دون الصني».
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يقول كارلوس لوبيز -وهو مفاوض لدى االحتاد األفريقي :-إن «القادة األفارقة مدركون
حلقيقة أن لديهم خيارات أكثر من أي وقت مضى»؛ ألهنم مل يعودوا ملزمني أمام مستعمرهم ،أو
أهنم ليسوا يف معسكر للحرب الباردة ،وميكنهم أن حيددوا األولوايت والعروض ،وعلى الرغم من
ذلك فإن هناك أسباابً توجب احلذر:
السبب األول :إن الدول األفريقية تبقى الشريك األضعف يف االتفاقيات العسكرية
واالقتصادية ،وغالباً ما يوافق القادة األفارقة بسرعة للتوقيع على صفقات تتصدر العناوين الرئيسة،
ولكن بشروط مرهقة .وتضيف السيدة وير أن فرقاً مدربةً على التفاوض ستساعد يف ذلك كثرياً،
فضالً عن تعزيز املهارات اللغوية للدبلوماسيني األفارقة .أما من الناحية اهليكلية ،فهناك إمكانية
لتشكيل قوة واحدة ،كأن تكون اتفاقية منطقة جتارة حرة قارية أفريقية ،اليت ستحتاج إىل تصديق
ثالث دول فقط لدخوهلا حيز التنفيذ؛ مما سيمنح القارة صواتً واحداً على طاولة املفاوضات.
السبب الثاين :إن ذلك قد يعين مزيداً من خيارات الفساد ،وما ميكن أن يكون خياراً جيداً
للرئيس قد يكون خياراً سيئاً للمرؤوسني .ويثين الدبلوماسيون الغربيون على جيبويت بنحو خاص
على املهارة اليت لعبت هبا الدول ضد بعضها لتأمني إجيار القواعد العسكرية ،وصفقات البنية
التحتية؛ ويبقى من غري الواضح كيفية تطوير هذا املكر للمواطَنة ،بدالً من تطوير خنبة البالد.
تع ّد الدميقراطية والشفافية الرتايق األمثل للفساد ،إذ متكنت وسائل اإلعالم احمللية واجملتمع
املدين وأحزاب املعارضة يف كينيا وغاان -يف اآلونة األخرية -من التدقيق يف صفقات الفساد املوقعة
من قبل حكوميت البلدين ،بيد أن احملزن هنا أن روسيا ،والصني ال هتتمان ابلدميقراطية يف أفريقيا،
ومع أهنما قد تدعيان أهنما ال تتدخالن يف سياسات الدول ،إال أن دعم الصني لرئيس (الكونغو
برازافيل) دينيس ساسو نغويسو ،ودعم روسيا لرئيس الكونغو فاوسنت آرشينج تواديرا ،واضح جداً
وله أتثري رجعي.
واحلال نفسه مع الغرب الذي يتمتع بتأريخ طويل يف دعم «رجاله األقوايء» املفضلني يف
القارة .وعلى الرغم من أهنا -منذ احلرب الباردة -قد عززت اإلصالحات الليربالية إىل حد كبري
وإن كانت تلك اإلجراءات عشوائية -إال أن الال مباالة األمريكية حيال الشؤون األفريقية هيأحد األسباب وراء إبطاء مثل تلك املبادرات مؤخراً ،ومن شأن إعادة االرتباط أن تضع األمور
يف نصاهبا الصحيح من جديد .ومل ِ
أتت اسرتاتيجية أفريقيا اجلديدة اليت حددها السيد بولتون يف
كانون األول املاضي على ذكر الدميقراطية ،وهذا أمر فيه قصر نظر؛ ألن البلدان األفريقية حتتاج
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إىل أكثر من خيارات إضافية بشأن من تعقد اتفاقيات معهم ،فهم حباجة إىل القوة اليت مت ّكنهم من
اختيار سياسييهم أيضاً.
املصدر:
h t t p s / / :w w w .e c o n o m i s t .c o m /b r i e f i n g /2 0 1 9 / 0 3 / 0 7 /
 africa -is -attracting -ever -more -interest -from -powerselsewhere?frsc=dg7%Ce
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ماذا حصلت روسيا من مقامرة حكومة إقليم كردستان؟
ماريا بيتكوفا*

2019-5-2
عملت روسيا على إقامة عالقات رمسية مع حكومة إقليم كردستان العراق بفتح قنصلية
احلكم الذايت لإلقليم الكردي يف
هلا يف أربيل ،بعد عامني من إقرار الدستور العراقي للعام َ 2005
مشال العراق .كانت الوالايت املتحدة واململكة املتحدة وإيران وتركيا -يف ذلك الوقت -الالعبني
السياسيني واالقتصاديني الرئيسني يف املنطقة الغنية ابلنفط ،اليت حتتفظ ابحتياطيات مؤكدة تبلغ
حنو  45مليار برميل (املرتبة العاشرة على مستوى العامل) ،وحنو  2.8إىل  5.7تريليون مرت مكعب
من الغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من أن روسيا لديها سجل حافل بعالقات “أترخيية” مع القيادة الكردية
(مصطفى البارزاين ،والد رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاين ،الذي قضى  12عاماً يف
املنفى يف االحتاد السوفييت) ،لكن يبدو أن هناك مساحة صغرية ألداء دور رئيس هناك .وحينما
أرسلت شركات الطاقة الروسية يف بداية عام  2010وفوداً للتحقيق يف صفقات نفطية حمتملة؛
أاثر ذلك قلق الشركاء الغربيني حلكومة إقليم كردستان .ويرى دبلوماسي روسي سابق أن اخلارجية
الربيطانية كانت قلقة جداً من ذلك.
وأعرب مسؤولون بريطانيون -يف حماداثت عام  2012-عن قلقهم من دخول الشركات
الروسية إىل قطاع الطاقة الكردي إلمكانية أن تتسبب يف متاعب تتمثل يف منح حكومة إقليم
كردستان دعماً سياسياً يتعارض مع اإلمجاع املشرتك بني اململكة املتحدة ،والوالايت املتحدة،
وتركيا ،وإيران أبن األكراد جيب أن يبقوا جزءاً من العراق.
وقد وقعت شركة الطاقة الروسية العمالقة (غازبروم) عقداً للتنقيب عن النفط وإنتاجه يف
حقلني ابإلقليم ،وبعد عام واحد فقط قام رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود ابرزاين بزايرة رمسية
ملوسكو استغرقت أربعة أايم ،والتقى فيها الرئيس الروسي فالدميري بوتني ،والرئيس التنفيذي لشركة
غازبروم أليكسي ميلر.
* صحافية بلغارية تغطي أحداث الشرق األوسط ،والبلقان ،وأورواب الشرقية.
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وقد أثبتت خماوف وزارة اخلارجية الربيطانية بعد أربع سنوات ما يربرها ،بعد سلسلة من
صفقات الطاقة اليت أبرمتها شركة روسية أخرى للطاقة هي (روزنفت) يف عام  2017مع حكومة
إقليم كردستان املثقلة ابلديون ،وأنقذهتا من االهنيار االقتصادي ،وساعدهتا على اكتساب نفوذ
سياسي ٍ
كاف ملتابعة استفتاء االستقالل يف  25أيلول من ذلك العام ،ابلضد من نصيحة مجيع
حلفائها املقربني ومن ضمنهم الوالايت املتحدة واململكة املتحدة.
مل تكن هذه هي املرة األوىل اليت تصل فيها “روزنفت” ،اليت يُنظر إىل الرئيس التنفيذي هلا
(إيغور سيشني) ،على أنه واحد من أقرب حلفاء بوتني السياسيني ،لـ”جندة” حكومة أجنبية تعاين
من ضائقة مالية وضغط سياسي ،فقد ساعدت تلك الشركة -خالل السنوات القليلة املاضية -يف
االستثمار بكثافة يف فنزويال املنكوبة أبزمة ،على الرغم من خسارهتا ماليني الدوالرات يف تلك
العملية ،وساعد استثمار روزنفت بنحو فعال حكومة الرئيس نيكوالس مادورو يف بقاء روسيا حليفاً
خملصاً لفنزويال الواقعة يف “الفناء اخللفي األمريكي” .وهنا جتدر اإلشارة إىل أن الكرملني متهم منذ
زمن بعيد ابستخدام شركات الطاقة اململوكة للدولة كأدوات سياسية.
تبدو املكاسب الدبلوماسية الروسية ،يف االقليم الكردي يف مشال العراق ،حمدودة جداً بسبب
عدم اليقني السياسي والعوائق التنظيمية والتقنية ،ومل حتقق روزنفتأرابحاً تذكر بعد أن استثمرت أكثر
من  4مليار دوالر يف صفقات النفط والغاز ،حبسب ما ذكرته مصادر لقناة اجلزيرة.
فما الذي استفادته روسيا بعد عامني من إبرام صفقات روزنفت مع حكومة إقليم كردستان
فيما ميكن تسميته ابملقامرة؟
“جندة” حكومة إقليم كردستان
كانت حكومة إقليم كردستان يف عام  2016تعاين من أزمة سياسية واقتصادية حادة؛ بسبب
احلرب ضد تنظيم داعش ،وهو ما تسبب يف انعدام األمن وحتمل عبء مايل كبري ،والسيما بعد
اخنفاض أسعار النفط يف عام 2014؛ مما أدى إىل اخنفاض اإليرادات ،وتصاعد اخلالف مع بغداد
حول احلق يف تصدير النفط بنحو مستقل؛ وأدى ذلك اىل خفض املدفوعات من املوازنة االحتادية.
وبينما كان اإلقليم الكردي يتأخر عن ركب اإلجنازات االقتصادية الكربى بعد العام ،2003
ازداد الغضب الشعيب كثرياً ،وأاثر الركود االقتصادي واخنفاض الرواتب احتجاجات شعبية غاضبة
يف مجيع أحناء اإلقليم.
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وبعد أن وصلت الديون إىل ما بني  20إىل  25مليار دوالر (أعلى بكثري من حجم
اقتصادها) ،بدأت اخلريات تنفد من جعبة حكومة إقليم كردستان إلنقاذ نفسها من اإلفالس؛ وهذا
األمر حدا حبكومة إقليم كردستان ،يف عام  2016إىل تقدمي أصول نفطية كبرية إىل تركيا ،مقابل
إعفائها من مبلغ ديون بقيمة  5مليارات دوالر ،فعالً عن مليار دوالر نقداً .وقد عرضت صفقات
نفط كربى للشركات األمريكية ،ولكن يبدو أن األتراك واألمريكيني مرتددين يف تناول املعروض.
وقد توجه رئيس الوزراء جنريفان البارزاين يف شهر حزيران ،إىل روسيا حلضور منتدى سان
بطرسربغ االقتصادي ،وهو احلدث االستثماري الرائد للرئيس بوتني ،والتقى وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف ملناقشة “تطوير العالقات يف قطاع النفط والغاز”.
مث حدث بعد سبعة أشهر ،يف  21شباط من ذلك العام ،أن انضمت شركة روزنفت إىل
شركة غازبروم مستثمراً رئيساً يف األقليم الكردي ،عرب توقيع صفقة بقيمة  2.1مليار دوالر مقابل
نفط مدفوع سلفاً للمدة  ،2019 - 2017وأصبحت أول شركة نفط رئيسة تقدم متويالً هبذه
الصيغة؛ كل ذلك ألن حكومة اقليم كردستان كانت حباجة ماسة إىل النقد.
يقول بالل وهاب – زميل معهد واشنطن يف الوالايت املتحدة -إن هذه األموال قد
ساعدت يف جتنب كارثة مالية كربى وإحراج دويل حلكومة إقليم كردستان عرب متكينها من تسوية
نزاعها مع شركة (دانة غاز وكريسنت برتوليوم) ،قبل جلسة أخرى يف حمكمة لندن للتحكيم الدويل،
كانت مقررة يف صيف ذلك العام .ودفعت السلطات الكردية مليار دوالر للشركات اإلماراتية،
وأعادت هيكلة املبلغ املتبقي البالغ  1.24مليار دوالر .وأشار وهاب إىل أن الصفقة قد وفّرت
بعض الشرعية لعمليات تصدير النفط حلكومة إقليم كردستان ،اليت لطاملا ادعت بغداد أهنا غري
قانونية ودون إذن رمسي منها.
مث حضر جنريفان البارزاين يف الثاين من حزيرامنرة أخرى قمة سان بطرسربغ ،ووقع عدداً من
مهد الطريق لثالث صفقات أخرى ،مبا يف ذلك مشاريع بقيمة
االتفاقات مع شركة روزنفت؛ مما ّ
 400مليون دوالر خلمس مناطق للتنقيب يف مشال غرب اإلقليم الكردي.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان يف الثامن عشر من شهر ايلول -أي قبل أسبوع واحد
فقط من موعد إجراء استفتاء االستقالل -أهنا وقعت عقداً مع الشركة الروسية لتطوير مشروع
خط أانبيب الغاز يف املنطقة املتمتعة ابحلكم الذايت ابستثمار خمطط له بقيمة مليار دوالر .ويقضي
123

حصاد البيان

املشروع إبنشاء خط أانبيب بسعة  30مليار مرت مكعب سنوايً لربطه بشبكة الغاز الرتكية وتصدير
الغاز الكردي يف النهاية إىل أورواب.
مث أعلنت حكومة إقليم كردستان ،بعد ثالثة أايم من سيطرة القوات املوالية لبغداد على مدينة
كركوك الغنية ابلنفط ،أهنا ابعت حصتها البالغة  % 60يف الشركة اليت تدير خط أانبيب النفط
يف املنطقة لصاحل شركة روزنفت ،كجزء من شركة خط أانبيب كربى بقيمة  1.8مليار دوالر.
تزامنت كل تلك الصفقات مع التزام غري رمسي بتوفري دعم سياسي من قبل موسكو ،حبسب
الدبلوماسي الروسي السابق .وعلى الرغم من إعالن روسيا رمسياً موقفها احملايد جتاه االستفتاء ،إال
أن الكرملني أوضح بنحو غري رمسي أنه سيقف إىل جانب مسعود البارزاين ،وهو ما أعطى بعضاً
من الثقة للقيادة الكردية ملواصلة التصويت يف  25أيلول ،على الرغم من التحذيرات اخلطرية من
قبل بغداد.
إن حقيقة توقيع عدد من الصفقات وسط حالة من عدم اليقني وانعدام األمن أمر مل يسبق
له مثيل يف االقليم الكردي ،وقد حدث ذلك بعد سيطرة أربيل على كركوك الغنية ابلنفط (متثل حنو
 % 40من صادرات النفط الكردي) ،وأظهر أن روسيا بقيت وفيّة اللتزاماهتا .كما أبلغ مسؤول
كبري يف حكومة إقليم كردستان قناة اجلزيرة ،قائالً“ :كانت أن روسيا أنقذتنا من هذا الوضع
السياسي واالقتصادي اخلطري”.
وعلى الرغم من أن ذلك أزعج حلفاء حكومة إقليم كردستان األمريكيني واألوروبيني ،إال أن
الدعم الروسي ساعد اإلقليم على التغلب على عزلته السياسية الدولية يف تلك املدة الصعبة ،والبدء
يف إعادة بناء اقتصاده املدمر .وأدت املساعدة املالية اليت قدمتها شركة روزنفت إىل تعزيز قطاع
الطاقة يف اإلقليم؛ مما مسح ابلتسوية مع شركة دانة غاز وشركة نفط اهلالل للبدء يف االستثمار مرة
أخرى يف اإلقليم الكردي ،وتوسيع طاقته اإلنتاجية من الغاز.
وكان حلكومة إقليم كردستان أيضاً نفوذ ٍ
كاف لبدء املفاوضات مع بغداد ،وأرسلت احلكومة
العراقية يف شهر آذار أمواالً لتسديد رواتب موظفي االقليم ألول مرة منذ العام .2014
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مكاسب روسيا املرا ِوغة
اي من مكاسب
بينما كانت حكومة إقليم كردستان جتين مثار تلك الصفقات ،مل يتحقق ٌ
روسيا وشركة روزنفت من هذا االستثمار عايل املخاطر ابلكامل .ليس هذا فقط ،بل إنه أدى أيضاً
إىل إثقال عمالق الطاقة الروسي ابلديون يف وقت كان فيه االقتصاد الروسي قد خرج حاالً من
ركود استمر لعامني ،وبلغت اخلسائر حنو  17مليار دوالر يف العام  ،2017ووصلت الديون حبلول
العام  ،2018إىل  55مليار دوالر؛ األمر الذي أاثر قلق املستثمرين.
ويبدو أن اإلجناز الرئيس الستثمارات روزنفتفي اإلقليم الكردي هو أتمني عقد خط أانبيب
الغاز يف شهر أيلول .2017ويرى مسؤول من وزارة املوارد الطبيعية يف حكومة إقليم كردستان أن
دخول روزنفت إىل قطاع الطاقة الكردي يرتبط “ابلغاز وليس النفط” .وقال املسؤول لقناة اجلزيرة
يف إشارة إىل مشروع خط أانبيب كان من املفرتض أن يزود دول جنوب شرق أورواب مبصدربديل للغاز وتقليل اعتمادها على واردات الغاز الروسي“ :-لقد أرادت روسيا فقط أن حتتفظ
حبقها يف تطوير خط أانبيب الغاز [إىل أورواب] .ومع فشل انبوك جاءت روسيا ،واللوم هنا يقع
على األوروبيني”.
حتتكر شركة غازبروم حالياً صادرات الغاز الروسي إىل أورواب .ويقول صاحل يلماز -احمللل يف
موقع بلومربغ إنتليجنس -إن روزنفت تسعى -عرب أتمني صفقة الغاز مع حكومة إقليم كردستان-
إىل زايدة صادرات الغاز اخلاضعة للسيطرة الروسية إىل أورواب ،ولتحدي غازبروم.
وأضاف يلماز لـقناة “اجلزيرة”“ :إن جلب الغاز الطبيعي الكردي إىل تركيا ،ومن مث إىل
أورواب رمبا يكون أفضل رهان لروزنفت ملنافسة احتكار شركة غازبروم لتصدير الغاز ،وهو أمر تضغط
روزنفت وشركائها على احلكومة الروسية إلهنائه”.

املتوسط
إن امتالك شركة روزنفت  % 30من حقل غاز زوهر املصري يف البحر األبيض
 ،وهي صفقة أُبرمت يف تشرين األول  ،2017بعد أسبوعني فقط من توقيع عقد حكومة إقليم
كردستان ،يعكس أيضاً هذه الطموحات .وعلى الرغم من أن كلتا الشركتني مملوكتان للدولة ،إال
أنه يُعتقد أهنما مدفوعتان مبصاحل القلة املتباينة داخل النخبة االقتصادية الروسية.
ويقول يلماز إن تطوير مشروع خط أانبيب الغاز يف اإلقليم الكردي قد يستغرق بضع
سنوات يف ظل ظروف مثالية ،ولكن التوترات املستمرة يف املنطقة ،وحقيقة أنه ال يوجد طلب فوري،
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وعاجل على مثل هذه الصادرات من الغاز ،فإن األمر سيستغرق وقتاً أطول بكثري.
هناك عقبة رئيسة أخرى أمام إمتام ذلك ،وإمتام الصفقات األخرى اليت وقّعتها روزنفت مع
حكومة إقليم كردستان ،اليت رفضت بغداد املوافقة عليها منذ إبرامها.
وقد زعمت احلكومة العراقية منذ مدة طويلة أن حكومة إقليم كردستان ال متتلك احلق يف بيع
النفط من جانب واحد ،فيما أجابت أربيل على ذلك ابإلشارة إىل أن املواد ذات العالقة ابلدستور
العراقي يسمح هلا ابستغالل املوارد الطبيعية على أراضيها.
جنحت احلكومة العراقية املركزية يف السابق يف تقويض جتارة النفط حلكومة إقليم كردستان
ورفِعت
أكثر من مرة ،حينما حكمت حماكم أمريكية وكندية لصاحلها ،وحظرت حماوالت البيعُ .
دعاوى قضائية يف كل من احملاكم الدولية واحمللية بغية منع حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط
عرب خط أانبيب كركوك-جيهان ،وهو ما ساعد يف نفور شركات النفط الكربى من العراق بسبب
التحدايت التنظيمية.
لقد أدى عدم وجود اتفاق هنائي بني بغداد وإربيل حول مسألة تنمية موارد الطاقة وحتويل
اإليرادات اىل جعل الوضع الفعلي لصفقات شركو روزنفت غري مؤكد .وعندما ُسئل عاصم جهاد،
املتحدث الرمسي ابسم وزارة النفط العراقية ،عن املوقف الرمسي للحكومة العراقية بشأن عقود
روزنفت ،ذكر أن “احلكومات الفيدرالية املتعاقبة كانت قد أبدت حتفظاهتا ومعارضتها ورفضها
حل هذه
ألنشطة حكومة إقليم كردستان عرب تصدير النفط و إبرام العقود ،وأن هذه احلكومة تعتزم ّ
املشكلة من خالل احلوار اجلاد”.
ويفيد هوشيار علي -رئيس العالقات الدبلوماسية يف حركة التغيري الكردية املعارضة -أبن
حكومة رئيس الوزراء احلايل عادل عبد املهدي -اليت تدفع حىت اآلن ابجتاه التفاوض مع األكراد-
حكومةٌ غري مستقرة وتفتقر إىل كتلة برملانية تدعمها ،وأشار إىل أن اهنياراً حمتمالً هلا قد يعرقل
اجلهود احلالية للتوصل إىل اتفاق مع أربيل وتقويض صفقات روزنفت.
وأضاف علي“ :من أجل التوصل إىل اتفاق دائم بشأن مسألة النفط على وجه التحديد
وهي رفض بغداد جلميع الصفقات اليت وقعتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات األجنبية-فيجب أن يكون لدينا أوالً قانون للنفط والغاز يف بغداد ،وبعدها ميكن حل مجيع املشاكل يف ضوء
الدستور ،والقبول أو رفض تلك الصفقات”.
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وعلى الرغم من أن وسائل اإلعالم الكردية قد زعمت أن روسيا تتوسط بني أربيل وبغداد،
إال أن عدداً من املسؤولني واملراقبني املقربني قد أكدوا لقناة اجلزيرة أن موسكو لديها أتثري سياسي
حمدود يف العراق ،مبا يف ذلك يف االقليم الكردي ،ألن الوالايت املتحدة وإيران مها الوسيطان القواين
هناك ،تليهما تركيا واململكة املتحدة .وهذا األمر يشري اىل حقيقة أن صفقات روزنفت اليت أنقذت
حكومة إقليم كردستان ،مل تكن كافية لزعزعة ميزان القوى الذي اتفق عليه البلدان اللذان قادا محلة
الغزو عام  ،2003وجريان العراق األكثر نفوذاً.
وقد جتلّت حمدودية النفوذ الروسي يف العراق عرب االتفاق املؤقت الذي توصلت إليه أربيل
مع بغداد يف منتصف شهر تشرين الثاين  ،2018إلعادة ضخ كمية من النفط ( 100.000إىل
 500.000برميل يومياً) من حقول نفط كركوك عرب خط األانبيب الكردي إىل تركيا ،وهو اتفاق
ضغطت الوالايت املتحدة من أجل إبرامه ،وذلك لوضع حد التفاق أبرمته بغداد مع طهران ،يف
حماولة لتجنب استخدام خط األانبيب الكردي .وقد وافقت احلكومة العراقية على شحن نفط
كركوك عرب الشاحنات إىل مصايف التكرير اإليرانية يف الشمال مقابل تسليم النفط اإليراين إىل
موانئ العراق اجلنوبية ،وإن كان االمتثال التام للحزمة اجلديدة من العقوابت األمريكية املفروضة على
إيران يعين ضرورة إلغاء هذه الصفقة ،فستضطر بغداد إىل استئناف الصادرات عرب خط أانبيب
كركوك-جيهان.
يدرك الروس أن وضع عقود روزنفت ما يزال موضع شك ،وأن جهود الوساطة األمريكية
بني بغداد وإربيل تثري قلقهم؛ ألهنم خيشون على مصاحلهم.
إن حقيقة أن حكومة إقليم كردستان قد فقدت سيطرهتا على كركوك الغنية ابلنفط ،مل
ختفض صادراهتا إىل النصف تقريباً فحسب ،بل إهنا قلصت اإليرادات احملتملة لشركة روزنفت من
حصة خط األانبيب الذي متتلكه ،مثلما سلطت الضوء على مسألة تسديد مستحقاهتا ابلكامل.
وقد أبلغ نيجريفان ابرزاين ،يف شهر آذار  ،2018وسائل اإلعالم أن أحد الشروط الستئناف
حكومة إقليم كردستان هو حتويل مجيع األموال من صادرات النفط إىل بغداد هو دفع الرسوم
اجلمركية إىل روزنفت الستخدام خط األانبيب.
أما احلقيقة فهي أن صفقة تشرين الثاين مل تتضمن بنداً لدفع رسوم مجركية لشركة روزنفت.
ويشري ديلشاد شعبان -النائب السابق لرئيس جلنة النفط والغاز يف الربملان الكردي -إىل أن دفع
الرسوم اجلمركية ابنتظار التوصل إىل اتفاق سياسي هنائي بني أربيل وبغداد .ويقضي االتفاق بني
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روزنفت وحكومة إقليم كردستان ،على أن حتصل الشركة الروسية على دوالر ونصف للربميل
الواحد ،فضالً عن دوالر واحد للربميل املخزن يف امليناء وتكاليف إضافية أخرى.
وقد يكون من الصعب حتقيق صفقة روزنفتللرقع االستكشافية اخلمس يف اجلزء الشمايل
من اإلقليم الكردي .ويرى جوفاند شريواين -خبري النفط واألستاذ يف جامعة جيهان أبربيل -أن
التنقيب عن النفط يف اإلقليم الكردي خطر جداً ألنه ليس هناك سوى القليل من الدراسات
املتاحة عن املنطقة ،وليس هناك ما يضمن أن شركة تستثمر مئات املاليني من الدوالرات يف رقعة
استكشافية غري مؤكدة .وبدأت شركات كربى مثل إكسون موبيل وشيفرون ،قبل توقيع رونفتمباشرة
على هذه الصفقة ،االنسحاب من الرقع االستكشافية اليت حققت عائدات خميبة لآلمال ،وجرى
التخلي عن  19رقعة استكشافية بني عامي  ،2014و.2016
ويبدو أن واحدة فقط من الصفقات اليت عقدهتا روزنفتفي عام  ،2017قد بدأت يف
حتقيق بعض اإليرادات ،وبدأت حكومة إقليم كردستان نقل النفط إىل الشركة الروسية بعد شهرين
فقط من توقيع صفقة بقيمة  2.1مليار دوالر ،ويُفرتض أن يتم تصدير ما بني  15إىل  25مليون
برميل سنوايً للمدة من  .2017-2019غري أن روزنفتوحكومة إقليم كردستان مل تعلنا أرقاماً دقيقة
بشأن كمية النفط الكردي اليت مت شحنه ابلفعل ،لكن سريجي ألكساشينكو -انئب وزير املالية
الروسي السابق -أفاد بدفع ما بني  % 65 - % 50من مبلغ الـ  2.1مليار دوالر نفطاً .ومل يتم
التواصل مع روزنفت ووزارة املوارد الطبيعية يف حكومة إقليم كردستان للتعليق على ذلك.
ويبدو أن استثمار روزنفت يف اإلقليم الكردي يف مشال العراق مقامرة حمفوفة ابملخاطر -متاماً
مثل فنزويال ،-ويعتمد جناحه على تطور الوضع اجليوسياسي ،الذي تعد الوالايت املتحدة الالعب
الرئيس فيه ،وقراراهتا ستحدد مصري صفقات روزنفت.
ويف حال قررت واشنطن تصعيد محلتها ضد إيران ،فإن العراق سيكون واحداً من ساحات
القتال الرئيسة اليت ميكن لإليرانيني أن يهامجوا فيها ،وليس هناك شيء أسهل من زعزعة استقرار
حكومة غري مستقرة ،وتعبئة ميليشيات موالية إليران مرة أخرى يف البالد.
املصدر:
https://www.aljazeera.com/indepth/features/russia-krg-gamblerosneft-iraq-kurdistan-190409123038460.html
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كيف خسرت المملكة المتحدة معركة خروجها
من االتحاد األوروبي؟
توم مكتاغ *

2019-5-13
لقد ُح ِّدد مسار خروج بريطانيا من االحتاد األورويب يف األايم اليت تلت استفتاء العام 2016
بدأ االحتاد األورويب التحرك مبكراً قبل اإلعالن عن نتائج استفتاء خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب املعروف بـ (بريكسيت) .حدث ذلك يف الساعة  6:22صباح يوم الرابع والعشرين من
متوز  ،2016قبل  59دقيقة من اإلعالن الرمسي ،إذ أرسلت املفوضية األوروبية احلزمة األوىل من
إجراءاته إىل احلكومات الوطنية اليت تشكل االحتاد األورويب.
كانت اململكة املتحدة تغادر االحتاد األورويب ،وكانت بروكسل عازمة على السيطرة على
العملية .ومرر بيوتر سرتافني ،مدير مكتب رئيس اجمللس دوانلد اتسك ،وثيقة قصرية من مخس
فقرات كتبها األخري ،إىل سفراء االحتاد األورويب الـ  ،27وحثهم على التحدث بصوت واحد
واإلصرار على أن تغادر اململكة املتحدة حبسب املادة  50املنصوص عليها يف قانون االحتاد
األورويب.
لقد عىن ذلك تسوية الطالق أوالً ،وحتديد العالقة مستقبالً ،مبجرد خروج اململكة املتحدة.
وورد يف تلك الوثيقة ما أييت« :أنمل مستقبالً أن تكون اململكة املتحدة شريكاً قريباً من االحتاد
األورويب ،ولكن علينا أوالً االتفاق على ترتيبات االنسحاب».
* رئيس مراسلي جملة بوليتيكو اململكة املتحدة.
شارك بول اتيلور وديفيد هريزينهورن يف كتابة التقارير.
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«سنتفاوض على شروط االتفاق اجلديد قبل الشروع يف أي عملية قانونية للخروج».
احلملة الرمسية لـ بريكسيت يف عام 2016
كان ذلك عامالً حامساً ،إذ إنه تعارض مع التصرحيات الصادرة عن محلة التصويت
يف اململكة املتحدة بعدم االلتزام إبجراءات اخلروج الرمسية ،وإذا وافقت اململكة املتحدة على
شروط خروجها قبل تسوية عالقتها املستقبلية -مثلما قال املدافعون عن خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب -فإهنا ستحرم نفسها من الكثري من نفوذها.
وقد ذكر البيان الرمسي للحملة -اليت أيدها اثنان من الزعماء السياسيني ،ومها وزير العدل
مايكل غوف ،وعمدة بلدية لندن السابق ،بوريس جونسون -ما أييت« :إن استعادة السيطرة تغيري
دقيق ،وليس توق ًفا مفاجئاً ،وسنتفاوض على شروط االتفاق اجلديد قبل البدء يف أية عملية قانونية
للخروج» .وسيكون ذلك أوىل املعارك الكثرية اليت أعلنها االحتاد األورويب ،واألوىل اليت سيفوز هبا،
ألنه متمسك ابالسرتاتيجيات اليت وضعها يف األايم األوىل إلعالن عملية خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب.
وقد كان املسؤولون الربيطانيون ،على مدار  33شهراً منذ االستفتاء ،ينظمون سلسلة من
املواقف الفاشلة ،يف حماولة إلخراج االحتاد األورويب من مساره املختار قبل أن يذعنوا على مضض
لعواء األمل يف وستمنسرت.
وسيتواصل املبعوثون الربيطانيون ،ومن ضمنهم رئيسة الوزراء ترييزا ماي ،مع القادة الوطنيني
يف حماولة إلصالح النهج القانوين لربوكسل من طريق نقاشات دبلوماسية بشأن املصاحل املتبادلة
واملرونة و»احللول اخليالية» ،لكنهم سيلتقون من دون حتقيق شيء يُذكر.
وقد فشلت حماوالت إبرام اتفاقات جانبية على حقوق املواطنني ،وبدء حماداثت بشأن
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العالقة املستقبلية قبل االنفصال ،وهو ما ميكن عده خطوة لبدء مناقشات ثنائية مع آيرلندا بشأن
القضية اخلالفية املتمثلة يف احلدود اآليرلندية ،ولن يؤدي أي منها إىل تغيري اجتاه احملاداثت اليت أقرها
االحتاد األورويب يف األايم األوىل.
وقد حتدثت صحيفة ( )POLITICOإىل عشرات كبار املسؤولني والدبلوماسيني
والسياسيني يف دبلن ،وابريس ،وبرلني ،وبلفاست ،ولندن وبروكسل ،فضالً عن فريق كبري املفاوضني
األوروبيني يف االحتاد األورويب ،ميشيل ابرنييه ،ملا يقرب من ثالث سنوات.
أما القصة اليت خرجت إىل العلن فهي عن عملية كان االحتاد األورويب صامداً فيها ،بينما
وحتول األمر إىل صراع سياسي وحرمان وعدم استقرار.
اهنارت ويستمنسرتّ ،
كان التنازل الوحيد الذي سيقدمه االحتاد األورويب فيما خيص مبادئه األساسية على طول
مدة احملاداثت ،بناءً على طلب من أحد أعضائه وهي مجهورية آيرلندا ،وهو ما جاء بعكس مصاحل
اململكة املتحدة ،وهو أن يتم التساهل يف تطبيق قواعد السوق املوحدة ابلنسبة آليرلندا الشمالية
فقط؛ من أجل املساعدة يف حل مشكلة احلدود .أما ما خيص اململكة املتحدة ،فهي ترفض عقد
أي اتفاقات خاصة ،فيما يرفض مفاوضو االحتاد األورويب ذلك.
وبينما تتفاقم االضطراابت السياسية يف اململكة املتحدة ،فقد أصبح من غري املؤكد ما إذا
كانت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي ستبقى قادرة على احلصول على موافقة الربملان على اتفاق
خروج بريطانيا من االحتاد األورويب يف تشرين الثاين.
وقد استقال تسعة وعشرون عضواً يف احلكومة بسبب خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب منذ شهر حزيران من العام املاضي ،وتبخر االنضباط احلزيب لدى كل من حزب احملافظني
وحزب العمال املعارض يف شهر أاير .وعانت رئيسة الوزراء من سلسلة من اهلزائم ،مبا يف ذلك ما
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ميكن عده أكرب اهلزائم يف أتريخ الربملان ،حينما رفض املشرعون اتفاقها ملرتني متتاليتني يف شهري
كانون الثاين وآذار ،وكانت ترييزا ماي قد وعدت ابلتنحي ما إن تتحقق خطة خروج بريطانيا
من االحتاد األورويب ،وإن كانت مل حتدد موعداً لذلك.
يلقي معارضو ترييزا ماي ابللوم عليها بسبب األزمة احلالية وفشلها يف إعطاء تفسري لقرار
خروج بريطانيا من االحتاد األورويب
صوت النواب على وضع جدول زمين برملاين لرسم مسار خلروج بريطانيا من االحتاد
لقد َّ
األورويب ،ابلتزامن مع أتجيل موعد اخلروج املقدر ،لكن الصورة تبقى غري واضحة حىت اآلن.
وحىت إذا فرضت رئيسة الوزراء يف هناية املطاف اتفاقها عرب الربملان بدعم أورويب متشكك
مضطرب ،فإن خروج بريطانيا من االحتاد األورويب مل ينته بعد .وعلى الرغم من مرور وقت طويل على
املفاوضات ستبقى العديد من األسئلة الرئيسة اليت أاثرها التصويت على خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب دون إجابة.
يلقي معارضو ترييزا ماي ابللوم يف األزمة احلالية على قرارها مبتابعة أحد التفسريات خلروج
بريطانيا من االحتاد األورويب ،مع حماوالت حقيقية قليلة للوصول إىل نواب املعارضة ،غري أن -وكما
تكشف هذه القصة -العديد من القوى اليت ال ميكن وقفها كانت قد بدأت قبل وقت طويل من
تويل رئيس الوزراء احلالية السلطة.
جبهة موحدة
كانت اخلطوط املتاحة للمجلس األورويب نتاج أشهر من التخطيط ،إذ حتدث اتسك
( ،)Tuskقبل استفتاء خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،مع كل زعيم يف االحتاد األورويب؛
هبدف احلث على تشكيل جبهة موحدة بغض النظر عن النتيجة ،ومت إعداد مسودات لصيغ الردود
السياسية لكل السيناريوهات.
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وحينما أصبح واضحاً االجتاه الذي اختارت اململكة املتحدة السري فيه ،مت تعميم الوثيقة على
سفراء االحتاد األورويب من قبل املفوضية األورويب .وقد عمل رئيس املفوضية األوروبية جان كلود
جونكر ،ومدير مكتبه مارتن سيلماير ،على صياغة فنية حمكمة ،شكلت فيما بعد البيان املشرتك
للرؤساء األربعة ملؤسسات االحتاد األورويب.
صعد االحتاد األورويب من موقفه يف األايم اليت تلت االستفتاء .وجاءت أوىل انعطافة يف
مث َّ
الساعة  11:57صباح يوم الرابع والعشرين من حزيران  ،2016بعد أقل من مخس ساعات على
إعالن البيان الذي وضعه جونكر وسيلماير.
جاء يف ذلك البيان ما أييت« :لدينا قواعد للتعامل مع هذا األمر بطريقة منظمة» ،إذ
حتدد املادة  50من معاهدة االحتاد األورويب اإلجراءات الواجب اتباعها إذا قررت إحدى الدول
األعضاء اخلروج من االحتاد .وقد أبدى البيان االستعداد لبدء املفاوضات بسرعة.
وحث القادة لندن على تفعيل املادة  50يف أقرب وقت ممكن ،وأعلنوا أن العالقة املستقبلية
بني اجلانبني لن تتحدد إال بعد خروج اململكة املتحدة ،وأوضحوا أن هنالك تكاليف لذلك .ومت
وضع خطوط صفراء وزرقاء مسيكة لالحتاد األورويب ،وإضفاء الطابع الرمسي عليها من قبل سفراء
االحتاد األورويب يوم األحد  26حزيران.
وقد اجتمع قادة االحتاد األورويب يف بروكسل ،بعد ذلك أبربعة أايم؛ إلضفاء الطابع الرمسي
على موقفهم ،وستحدد القمة األوىل بـ  28بلداً ،ومن مث بـ  27بلداً ،لتحدد هلجة العامني واألشهر
العشرة املقبلة.
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«كان ينبغي للحكومة الربيطانية تقدمي شيء بسرعة» مسؤول أورويب رفيع املستوى
سار قادة االحتاد األورويب خلف رؤساء املؤسسات يف بروكسل ،ومل يغريوا سوى املراكز
االفتتاحية اليت وضعها اجمللس واملفوضية ،ومت إدخال تغيري رئيس واحد فقط ،وهو تشديد املوقف
من قبل االحتاد األورويب.
وطالبت املستشارة األملانية أجنيال مريكل ببيان حمدد بشأن عدم جتزئة احلرايت األربع ،وهي
(حركة البضائع  ،واخلدمات ،ورأس املال ،والناس) يف البيان اخلتامي.
عامل رئيساً يف قرار بريطانيا
وقد كان دافيد كامريون أخرب زمالءه يف القمة أن اهلجرة كانت ً
اخلروج من االحتاد األورويب ،لكنه أعرب عن أمله يف أن تبقى اململكة املتحدة قريبة من السوق
املوحدة.
وبدت استنتاجات االحتاد األورويب عن إمكانية استبعاد حرية حركة الناس من بقية السوق
املوحدة ،كأهنا رفض.
املصلحة الوطنية
لو أن لندن كانت مستعدة للخروج يوم ( 24حزيران  ،)2016لكانت املفاوضات قد
جرت بنح ٍو خمتلف.
قال مسؤول رفيع املستوى يف إحدى دول االحتاد األورويب الكبرية« :كان ينبغي للحكومة
الربيطانية تقدمي شيء بسرعة» ،ولو «أهنا قدمت شيئاً ،لكنا قبلنا به» .وأضاف املسؤول أن «القوة
الربيطانية كانت دولة عضو واحد ،وهي قادرة على حتديد مصلحتها الوطنية بسرعة ،لكنها مل تفعل
ذلك» .وبدالً من ذلك ،قدم دافيد كامريون استقالته من رائسة الوزراء ،وحاول أعضاء حزب
العمل اإلطاحة بزعيم حزهبم جريميي كوربني .وتعهد نيكوال ستورغيون -الوزير األول ألسكتلندا-
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إبجراء استفتاء ٍ
اثن بشأن االستقالل ،ودعا مارتن مكغينس -انئب الوزير األول آليرلندا الشمالية
آنذاك -إىل التصويت على ما إذا كان ينبغي االستقالل عن اململكة املتحدة واالنضمام إىل مجهورية
آيرلندا.
قال آالن دونكان ،وزير الشؤون اخلارجية ،إن «بذور األزمة اليت واجهتها بريطانيا اليوم قد
زرعها كامريون عندما دعا إىل االستفتاء يف وقت مبكر جداً ،واستقال بعدها ،ليرتك فراغاً كبرياً».
وأضاف دونكان« :إهنا أزمة انمجة عن القرارات السيئة ،وساعدت يف حتول تلك املناورة
قصرية األمد إىل كارثة طويلة األمد ،وميكنك تتبع كل شيء من البدية».
وأعلن كامريون ،يف صبيحة اليوم التايل لالستفتاء ،أنه سيتنحى للسماح لرئيس وزراء جديد
ابلتحضري للمفاوضات مع االحتاد األورويب ،مضيفاً أنه «قبل كل شيء ،هناك ضرورة لقيادة قوية
وحازمة وملتزمة».
ويف  11حزيران  ،2016اختار حزب احملافظني ترييزا ماي لتحل حمل كامريون .وجاء
اختيار ترييزا ماي -اليت عملت يف السابق وزيرة للداخلية -ويعرف عنها تشددها بشأن اهلجرة.
«إننا ال تغادر االحتاد األورويب فقط للتخلي عن السيطرة على اهلجرة من جديد» (ترييزا
ماي )2016
لقد بدأت ماي رائستها بتعريف يسري ،وإن كان غامضاً؛ للخروج من االحتاد األورويب:
“خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،يعين خروج بريطانيا من االحتاد األورويب” ،وأوضحت يف
مؤمترها الصحفي األول يف تشرين األول  ،2016ابلقول إن خروج بريطانيا من االحتاد األورويب
هو من أجل السيطرة على اهلجرة من االحتاد األورويب ،وجتاهل اختصاص حماكم االحتاد األورويب،
واستعادة القدرة على إبرام صفقات جتارية مستقلة.
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مث حتدثت يف خطاب الحق يف النكسرت هاوس يف كانون الثاين  ،2017وذكرت مغادرة
السوق املوحدة واالحتاد اجلمركي .وإذا مل يقبل االحتاد األورويب خطوطها احلمر« ،فال اتفاق ،أفضل
من اتفاق سيّئ» .وأضافت ماي أن اململكة املتحدة ستطلق املادة  50قبل هناية آذار .2017
وقال إيفان روجرز -سفري اململكة املتحدة السابق لدى االحتاد األورويب -يف حماضرة جبامعة
ليفربول يف كانون األول عام « :2018إن ذلك قد فقد أي ضغط على كيفية سري هذه العملية.
وقال جواناثن فول -املدير العام الربيطاين السابق يف املفوضية األوروبية الذي قاد فريق عمل
بشأن املعضالت االسرتاتيجية اليت طرحها استفتاء اململكة املتحدة يف االحتاد األورويب -اآليت:
«مل يكن هذا أمراً ال مفر منه متاماً ،ولكن الكثري مما تال ذلك كان جيب أن يكون واضحاً ابتداءً
ابلطريقة اليت كتبت هبا املادة  ،50ومعرفة آلية عمل االحتاد األورويب».
خطط آيرلندا
مل تكن بروكسل العاصمة األوروبية الوحيدة اليت كان الساسة وموظفو اخلدمة املدنية فيها
يستعدون خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب.
فقد ذكر أحد املستشارين يف الشؤون األوروبية لزعيم ابرز يف االحتاد األورويب إن دبلن بدأت
يف الضغط على دول االحتاد األورويب األخرى يف األشهر اليت سبقت االستفتاء لضمان محاية أيرلندا
يف حال خروج اململكة املتحدة .وأضاف املستشار« :إذا كان هناك العب واحد قد جعل آيرلندا
تتصدر جدول األعمال ،فهو آيرلندا» نفسها.
وابلطبع كان األوروبيون مؤيدين هلا ألهنا دولة عضو تواجه دولة تريد اخلروج ،متاماً مثلما

وقفوا مع قربص ضد القبارصة األتراك ،على الرغم من دعم بروكسل التفاق سالم للجزيرة املقسمة،
والذي اليت قبله القبارصة األتراك ورفضه القبارصة اليواننيون.
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وهكذا كان التناقض والصراع مع لندن صارخاً وحمتدماً ،ففي الوقت الذي رفض فيه كامريون
السماح للمسؤولني ابلتحضري للتصويت على اخلروج؛ مما مينع املسؤولني من وضع أي شيء على
الورق ،أعدت آيرلندا خطة طوارئ مكونة من  130صفحة مع قائمة مراجعة كل ساعة.
أما حينما أُعلن عن نتيجة االستفتاء ،فقد أدىل رئيس الوزراء اآليرلندي إيندا كيين ،ببيان
يهدف إىل طمأنة األسواق واملواطنني اآليرلنديني ،وكانت توجهاهتا املركزية صرحية أبن دولته ستبقى
عضواً ملتزماً يف االحتاد األورويب.
شعرت آيرلندا -اليت انضمت إىل االحتاد األورويب إىل جانب اململكة املتحدة يف عام
 -1973ابحلاجة إىل إعادة أتكيد التزامها بتوضيح رأي قادة البالد يف مسألة اعتبار خروج بريطانيا
من االحتاد األورويب هتديداً وجودايً.
وال يقتصر األمر على اشرتاك البلدين يف أتريخ استعماري طويل ومعقد ،بل إهنما متشابكان
بشكل فريد ،إذ تشرتك الدولتان يف منطقة سفر ،وحدود برية ،وهي منطقة شهدت أترخياً عنيفاً
انتهى ابتفاق سالم يهدده خروج بريطانيا من االحتاد األورويب.
جبهة موحدة
ُّ
أحد األسباب الرئيسة
يعد تعيني السيد ابرنييه -وهو وزير فرنسي سابق ومفوض أورويب ملرتنيَ -
اليت مكنت االحتاد األورويب من احلفاظ على جبهته موحدة يف مواجهة خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب.
«[ابرنييه] سياسي مطمئن لفرنسا ولكنه معروف أيضاً يف أملانيا» .مستشار أورويب.
ويف النهاية ،مل يكن هناك الكثري من املنافسة ،فقد كان جملس االحتاد األورويب -وهو
املؤسسة اليت متثل احلكومات الوطنية -أول من خرج من البوابة ،بتعيني املوظف املدين البلجيكي
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املعروف ديدييه سيوس لتنسيق الرد ،ومن مث وضع جونكر وسيلماير ورقتهم الراحبة بتعيني ابرنييه.
وكان ابرنييه قد حصل على دعم املستشارة األملانية والرئيس الفرنسي ،كما أنه كان يعرف
لندن جيداً ،إذ كان مسؤوالً عن التنظيم املايل لالحتاد األورويب يف أعقاب األزمة املالية العاملية .وكان

لديه مكانة كافية ألن يطلب من القادة الوطنيني الرتاجع عن العملية.

بغض النظر عن مدى حماوالت ترييزا ماي ومسؤوليها حتويل حماداثت خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب إىل مناقشة دبلوماسية ،عمل ابرنييه على إبقاء ذلك يف اإلطار املؤسسية؛ أي :بني اململكة
املتحدة ،واالحتاد األورويب الكبري.
ولن يكون خروج بريطانيا من االحتاد األورويب -على حد تعبري ابسكال المي -الرئيس
السابق ملنظمة التجارة العاملية ،عمالً تفاوضياً ،بل «عملية برت».
وسيقتنع بذلك حىت املتحمسون خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب يف اململكة املتحدة،
ففي آذار  2019اشتكى زعيم حزب احملافظني السابق إاين دنكان مسيث ،مبرارة من الطريقة اليت
سارت هبا احملاداثت ،ووصفها أبهنا سارت إىل جانب االحتاد األورويب.
وتدرس املؤسسة الدبلوماسية الفرنسية مسؤوليها فكرة «عالقة القوة» ،أي :توازن القوى يف
أي عالقة .وطاملا بقيت املفاوضات بني بروكسل ولندن ،فلن يكون هناك شك يف من ستكون له
ّ
اليد العليا.
«إن االحتاد األورويب ،على الرغم من قصوره االسرتاتيجي ،إال أن موقفه التفاوضي جيد».
إيفان روجرز ،السفري الربيطاين السابق لدى االحتاد األورويب
لقد مت احلفاظ على هذا الزخم عرب التحكم ابلعملية ،إذ لن يكون هناك تفاوض دون
حل مسألة
إخطار ،وال عالقة مستقبلية دون اتفاق لتسوية الطالق ،وال اتفاق طالق إذا مل يتم ّ
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األموال ،وحقوق املواطنني ،ومشكلة احلدود اآليرلندية أوالً.
وقال روجرز إن «االحتاد األورويب -على الرغم من قصوره االسرتاتيجي -إال أن موقفه
التفاوضي جيد يف مقابل املعارضني ،وإنه ال أحد كان يهتم كثرياً بكيفية قيام االحتاد األورويب ببناء

صبور للعملية املصممة لزايدة أتثريه إىل احلد األقصى».
اليد العليا

مل يكن اختالل ميزان القوى أكثر أمهية مما هو على احلدود اآليرلندية .وقد استحوذت
بروكسل على ملكية املشكلة ،حبلول شهر شباط  ،2017قبل أن تطلق بريطانيا املادة ،50
وتوصلت إىل بداايت حل .واقرتحت املفوضية ،يف مذكرة سرية بعنوان« :خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب احلدود الربية بني آيرلندا واململكة املتحدة» تسهيل حركة البضائع ،وعدم وجود قيود
حدودية على الزراعة والغذاء .وبسبب ذلك ،سيتم التعامل مع جزيرة آيرلندا على أهنا موحدة قدر
تعلق األمر ابلزراعة والغذاء ،وستخضع آيرلندا الشمالية لقانون االحتاد األورويب حىت بعد خروجها؛
كان ذلك يعين أنه لن تكون هناك حدود داخل اململكة املتحدة بني بريطانيا وآيرلندا الشمالية.
وقد اعرتفت املذكرة ،حبسب كونيلي« ،حبساسية هذه الفكرة» ،بسبب الغضب الذي قد
تسببه بني النقابيني يف آيرلندا الشمالية ،وجاء فيها «حبسب ما أشار اآليرلنديون يف املفوضية ،فإن
اإلصرار على مثل هذا احلل ميكن أن يضر بعملية السالم».
وخلصت املفوضية إىل أن هذا هو السبيل الوحيد مبوجب قانون االحتاد األورويب ،ابلنظر إىل
قرار اململكة املتحدة مغادرة االحتاد اجلمركي لالحتاد األورويب.
كان النقاش بشأن احلدود جزءاً من عمل االحتاد األورويب بشأن «خروج بريطانيا من االحتاد

األورويب» للتفاوض على «كتاب مقدس» ،استعداداً إلعالن اخلروج الرمسي للمملكة املتحدة .وقد
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نُ ِشَر ذلك ،بعد مشاورات مكثفة مع احلكومات الوطنية ،يف قمة القادة يف شهر نيسان بعد مدة
وجيزة من إطالق ترييزا ماي املادة ( )50يف  29آذار .2017
وأعلن االتفاق ضرورة أن يكون هناك «توازن يف احلقوق وااللتزامات ،وأنه جيب احلفاظ على
تكامل السوق املوحدة ،مما يعين أن احلرايت األربع غري قابلة للتجزئة».
«ما حنن عليه اآلن كان واضحاً منذ مدة بعيدة» مسؤول كبري يف  10داونينغ سرتيت
لقد أُعلن عن وجود «هنج تدرجيي» للمفاوضات ،لكن احلديث عن العالقة املستقبلية لن
يتم إال بعد تسوية الطالق ،وقال عضو ابرز مقرب من ترييزا ماي« :ما حنن عليه اآلن كان واضحاً
منذ مدة بعيدة».
اآليرلنديون يفوزون
حينما نشر االحتاد األورويب مبادئه التفاوضية يف شهر نيسان  ،2017كانت بروكسل ما
تزال تبحث علنا عن «حلول مبتكرة» ملشكلة احلدود اآليرلندية ،وقد قيدت التزامها بـ «هدف»
عدم وجود حدود صلبة بني اجلمهورية ،وآيرلندا الشمالية ،وعلى الرغم من ذلك فإن الدبلوماسية
اآليرلندية قد حققت ثالثة إجنازات جوهرية:
األول :زايرة رئيس الوزراء إندا كيين ،إىل اململكة املتحدة يف شهر متوز  ،2016وهي الشهر
الذي تولت فيه ماي رائسة الوزراء ،وحصوله على أتكيد أنه لن تكون هناك عودة إىل حدود
املاضي.
الثاين :وضع مشكلة احلدود بنح ٍو صريح على أجندة بروكسل.
الثالث :إقناع دبلن لالحتاد األورويب يف شهر نيسان  ،2017للتأكيد أنه يف حالة إعادة
140

مقاالت مرتمجة

توحيد آيرلندا الشمالية مع اجلمهورية ،فإهنا ستصبح عضواً تلقائياً يف االحتاد األورويب.
«مل نصدق أن الربيطانيني قد قبلوا النص» مسؤول كبري يف االحتاد األورويب
كان الربيطانيون غاضبني ،لكن االحتاد األورويب أثبت أنه سند قوي آليرلندا .وبعد أن
حل للحدود اآليرلندية ،كشفت اللجنة ،يف شهر تشرين الثاين
فشلت اململكة املتحدة يف اقرتاح ّ
 ،2017عن اقرتاحها الذي يفيد أبنه مهما سيحدث يف املستقبل فإن احلدود ستبقى مفتوحة.
وقد استنتج فريق ابرنييه أن الطريقة الوحيدة حلماية السوق املوحدة لالحتاد األورويب مع
جتنب احلدود الصعبة يف آيرلندا ،هي ضمان اململكة املتحدة أنه «لن يكون هناك أي اختالف
تنظيمي» بني آيرلندا الشمالية ،وقواعد االحتاد املوحدة للسوق ،واالحتاد اجلمركي.
كان هلذا األمر ابلنسبة لترييزا ماي ،تداعيات كبرية ،ألنه يفرتض القبول حبلني أحالمها ُمر.
ثين القواعد
اقرتحت املفوضية ثين قواعد السوق املوحدة لتطبيق أجزاء من قانون االحتاد األورويب على
آيرلندا الشمالية ،وليس على بقية اململكة املتحدة.
وقد مت تصميم هذا االقرتاح لإلجابة عن األهداف اليت حددهتا بروكسل ودبلن :حلماية
سالمة السوق املوحدة واحلفاظ على احلدود املفتوحة .وقد كفل ذلك أن يدفع الربيطانيني وليس
اآليرلنديني مثن خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،وهو ما مسي بـ «اخليار املروع» ،على حد تعبري
أحد مسؤويل االحتاد األورويب رفيعي املستوى ،إذ إنه يتمثل يف إقامة ضوابط حدودية مع آيرلندا
الشمالية ،أو إضعاف عضويتها يف احتاد السوق واالحتاد اجلمركي.
سافر أويل روبنز -كبري مفاوضي ترييزا ماي -إىل بروكسل للشكوى ،وقال أحد املسؤولني
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الربيطانيني الذي كان يف الغرفة مع روبنز« :من بني حججنا الكثرية كانت هناك نقطة عجز
دميقراطية أساسية؛ ألن آيرلندا الشمالية ستغادر من دون أي رأي يف القوانني اليت حتكمها».
لكن االحتاد األورويب كان صامداً ،وأخرياً وافق الربيطانيون على االقرتاح يف شهر كانون

األول .2017

وستظل الدعامة اآليرلندية نقطة اخلالف الرئيسة لبقية املفاوضات ،حىت بعد أن أقنعت ترييزا
ماي االحتاد األورويب بتوسيع نطاقه لضمان بقاء اململكة املتحدة أبكملها ضمن االحتاد اجلمركي.
غري أن ذلك العرض قد رفضه الربملان كلياً يف شهر كانون الثاين  ،2019وهو ما عُ َّد أكرب هزمية
حكومية على اإلطالق؛ و ّأدى إىل زايدة احتمال اهنيار اململكة املتحدة دون التوصل إىل اتفاق؛ مما
سيقود إىل تدهور السياسة اآليرلندية الشمالية.
وقال أحد كبار املسؤولني يف  10داونينغ سرتيت إن اململكة املتحدة حذرت االحتاد
األورويب من املخاطر اليت تشكلها الدعامة احمللية ،لكنه مل يكن أمامها خيار سوى املوافقة .وحينما
سئل أحد املسؤولني البارزين املقربني من ابرنييه رداً على سؤال عما إذا كان االحتاد األورويب يعرف

ابلضبط ما الذي جيري ،قال« :نعرف ما الذي نقحم أنفسنا فيه لكن ليس لدينا خيار».
حقيقة سالزبورغ

إن واقع اململكة املتحدة اهنار أخرياً يف شهر أيلول  ،2018يف قمة االحتاد األورويب اخلاصة
يف مدينة سالزبورغ النمساوية .وكانت ترييزا ماي قد بدأت مدة رائستها ابستطالعات رأي عالية،
كوهنا الشخصية املهيمنة واملستبدة يف السياسة الربيطانية ،واندراً ما استشري الربملان ،وبسبب أمر
من احملكمة ،طلب رئيس الوزراء موافقة اجمللس قبل إطالق املادة (.)50
مث تدهور الوضع حينما طالبت ترييزا ماي إبجراء انتخاابت مبكرة على أمل احلصول على
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أغلبية قوية حتتاج إليها للدفع أبي اتفاق يتم ابرامه مع بروكسل ،لكن اخلطة جاءت بنتائج عكسية
جردت حزب احملافظني من أغلبيته.
وبصفتها زعيمة احلزب األكرب ،بقيت ترييزا ماي رئيسة للوزراء ،لكنها أصبحت معتمدة
على أصوات احلزب الوحدوي الدميقراطي اآليرلندي الشمايل احملافظ ،الذي كان قد عارض اتفاق
اجلمعة احلزينة عام  1998الذي جلب السالم إىل اجلزيرة.
وقال أحد كبار مسؤويل االحتاد األورويب لصحيفة بوليتيكو -بعد مدة وجيزة من
االتفاق« :-لقد رمست ترييزا ماي خطوطاً محراء دامية حاولت هي نفسها ابستمرار طمسها بعد
ذلك ،وذلك ساهم يف تضييع الكثري من الوقت ألنه جعل كل خطوة مؤملة جداً».
تراجع قسري
مع طول أمد املفاوضات ،اضطرت بريطانيا مراراً إىل الرتاجع أمام ضغط االحتاد األورويب
املستمرُ .رفِضت اجلهود املبذولة لتقليص احلساابت املالية لربيطانيا لدى االحتاد ،إىل أن وافقت
ترييزا ماي يف النهاية على احرتامها ابلكامل .واستمرت اخلالفات بشأن دور حمكمة العدل األوروبية
اليت حتمي حقوق مواطين االحتاد .وتضررت هيبة بريطانيا كثرياً حينما أوضح االحتاد األورويب أن
اململكة املتحدة لن تبقى شريكاً كامالً يف برامج االحتاد اليت كانت تؤدي فيها من قبل دوراً رئيساً،
مثل غاليليو أو الدفاع األورويب أو األمن .فالقانون هو القانون ،وبريطانيا ستكون دولة اثلثة.
كانت التنازالت الربيطانية كبرية وصغرية ،وتسبّبت يف غضب املوظفني يف كادر التمثيل
الربملاين للمملكة املتحدة يف بروكسل ،بعد كل زايرة لديفيد ديفيس ،وهو أول سكرتري حلملة اخلروج
من االحتاد األورويب .وطالب ديفيس -يف كل مناسبة -التهيّؤ الستضافة املؤمتر الصحفي املشرتك
مع ابرنييه على األراضي الربيطانية ،ولكن ذلك مل حيدث ابداً.
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وقال مسؤول يف االحتاد األورويب إن املسؤولني من اجلانبني غالباً ما كانوا جيتمعون
يف الغرفة ( )201من «منطقة شارملان» التابعة للمفوضية األوروبية يف الطابق اخلامس
من مبىن بريالميونت .وتوجد هناك إىل جانب اجلدار خارج الغرفة صورة لقلعة كونوي يف ويلز،
وهو مبىن ِّ
جدد ابستخدام الصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب ،وهو ما ميثل بياانً أنيقاً ملوقف االحتاد

األورويب من خروج بريطانيا منه.

اهنيار
احنسرت خطوط ترييزا ماي احلمر ألول مرة يف شهر كانون األول  ،2017مع قبوهلا
ابلرتاجع .مث جاء االهنيار الثاين يف شهر متوز - 2018الذي كان كبرياً جداً -وأظهر بقية اململكة
املتحدة أبكملها ،ابلنسبة جلميع النوااي واملقاصد ،يف السوق املوحدة للبضائع يف االحتاد األورويب.
ومن شأن ذلك أن يسمح للمملكة املتحدة بتجنب إقامة حدود يف جزيرة آيرلندا أو يف
البحر اآليرلندي .غري أن ذلك كان مكلفة من الناحية السياسية ،فقد استقال كل من بوريس
جونسون ،وزير اخلارجية الربيطاين ،ودافيد دنيس ،مهندس عملية اخلروج من االحتاد األورويب،
فضالً عن ستة أعضاء صغار آخرين يف احلكومة ،احتجاجاً على ما حصل   .
كان هذا هو االقرتاح الذي جلبته ترييزا ماي إىل سالزبورغ ،يف حماولة لكسر اجلمود من
طريق توجيه دعوة مباشرة إىل قادة االحتاد األورويب .وكان ذلك مقامرة وسوء تقدير كبري ،فقد رفض
دوانلد اتسك -يف قمة القادة -أي فرصة للقبول ،قائالً إن «االقرتاح غري مقبول ،والسيما اجلانب
االقتصادي منه».
وخرج الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون عن السياقات الدبلوماسية ،مهامجاً دعاة خروج
بريطانيا من االحتاد األورويب ،ووصفهم ابلكذابني.
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«اخلسارة الكبرية هي أهنم مل حيسموا مسألة املستقبل» مسؤول كبري مقرب من ميشيل ابرنييه
أصبحت احللقة معروفة ،يف ويستمنسرت ،ابسم «كارثة سالزبورغ» ،اليت جتسد أشهر
الفشل ،وقال دبلوماسي بريطاين« :كانت سالزبورغ اللحظة اليت اهنارت فيها الدبلوماسية
الربيطانية» .كما شاطره الرأي نفسه كبري املستشارين يف االحتاد األورويب ،الذي كان مشاركاً بنح ٍو
وثيق يف املفاوضات ،ابلقول« :لقد كان ذلك سوء فهم كبري ،وخطأ كبرياً».

أما ما خيص وستمنسرت ،فقد حدثت استهانة بتصميم االحتاد األورويب على ضمان
أن حماداثت خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ما تزال عملية بريوقراطية ،وال ميكن ضغطها يف
التنافس السياسي مع اململكة املتحدة .ووصفها مسؤول فرنسي مبا أييت« :لقد أخطأوا قراءة الطبيعة
القانونية لالحتاد االورويب .ويبدو أن الربيطانيني كانوا يعتقدون أن هذه هي اللحظة اليت سيتم فيها
إخراج املسألة من يد ابرنييه ،وحتويلها إىل مفاوضات سياسية .وتلك كانت آخر مرة اعتقدت فيها
اململكة املتحدة أنه ميكن حل املسألة سياسياً».
النواب يستعيدون السيطرة
صوت أعضاء الربملان يوم اخلامس والعشرين من شهر آذار  ،2019لبدء عملية «األصوات
اإلرشادية» بشأن اخلطط البديلة خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب.
ومع بقاء أقل من ثالثة أسابيع على خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،وتصويت الربملان
مرتني ابلضد من االتفاق املربم مع االحتاد األورويب يف شهر تشرين الثاين ،فقدت رئيسة الوزراء
السيطرة على الوضع بنح ٍو رمسي لصاحل النوابِ .
ب تصويت اثلث على االتفاق ألهنا مل حتضر
ُ
وسح َ
املعلومات املطلوبة بشأنه.
وكانت هذه احلادثة -ابلنسبة لكثري من املقربني من ترييزا ماي -ستحدث منذ شهور ،وقد
حذرت شخصيات ابرزة داخل مقر رائسة الوزراء الربيطانية يف شهر متوز  ،2018من أن نسخة
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االتفاق الذي قدمته رئيسة الوزراء ،غري مستدام ،ومل يكن هناك من طريقة جلمع أغلبية يف الربملان
من أجل خروج بريطانيا من االحتاد األورويب.
كان األمر جمرد وقت قبل أن حيدث الصدام الوشيك الذي سبق القرارات اليت اختذها
اجلانبان يف أثناء الساعات واألسابيع واألشهر اليت تلت االستفتاء ،ويف النهاية كانت ترييزا ماي
هي من قدمت التنازل األكرب فيما مل تتنازل بروكسل عن أي شيء يُذكر.
وهكذا كانت النتيجة ،اليت تعرتف هبا بعض الشخصيات البارزة يف بروكسل ولندن ،أقل
املتمرد.
مما كان يطمح إليه ،حىت لو مت التوصل إىل اتفاق يف هناية املطاف من طريق جملس العموم ّ
لقد أصبح الدعم اآليرلندي املثري للجدل -وهو السبب األساس لألزمة -أمراً مزعجاً جداً
ابلنسبة ألكرب حزب يف آيرلندا الشمالية -وهو احلزب الدميقراطي املسيحي -لدرجة أنه خياطر اآلن
بتقويض اتفاق تقاسم السلطة بنح ٍو دائم ،إىل أن يتم نقضه واستبداله.
أما األهم من ذلك ،فهو عدم اإلجابة إال على القليل من األسئلة الرئيسة اليت أاثرها قرار
بريطانيا اخلروج من االحتاد األورويب .وقد اعرتف أحد كبار املسؤولني املقربني من ابرنييه ،أبن
«اخلسارة الكبرية هي أهنم مل حيسموا مسألة املستقبل».
أكان جيب على االحتاد األورويب أن يقاوم اإلغراء للتأكيد على مصاحله؟ أكان جيب أن
يسمح للمملكة املتحدة جبين بعض مثار خروجها من االحتاد األورويب؟ أكان جيب حتميل دبلن
بعض تكاليف خروج بريطانيا من االحتاد األورويب عرب فرض حدود مع آيرلندا الشمالية؟
قد يعتقد الكثريون يف اململكة املتحدة ذلك ،لكن قلة يف بروكسل أو دبلن أو أية عاصمة
أوروبية أخرى سيوافقون على ذلك ،والتأريخ سيحكم ،حبسب املسؤول الفرنسي نفسه.
املصدر:

https://www.politico.eu/article/how-uk-lost-brexit-eu-negotiation
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إحدى أكثر أراضي أفريقيا خصوبة تجاهد إلطعام شعبها
بيتر شوارستين*

2019-5-15
ميكن لدولة السودان أن تكون إحدى أكرب سالت اخلبز يف العامل ،لكن النزاع على األراضي
وأسعار املواد الغذائية تدفع هبا إىل حافة اهلاوية.
حينما ذهب اجليش األردين لشراء أر ٍ
اض يف مشال السودان يف هناية عام  ،1999صادف
الكشافة ما بدا أنه جنة لزراعة األغذية .وكانت التضاريس واسعة ،ومسطحة ،وغنية ابلعناصر
الغذائية ،فضالً عن املياه اليت ميكن أن سحبها من هنر النيل القريب ،وبينما كان املسؤولون احملليون
حياولون تقدمي شروط مالية مناسبة ،بدا األمر وكأنه فرصة ال ميكن تفويتها؛ من أجل تعويض
اإلمدادات الغذائية الوطنية يف األردن ،وحتقيق ربح جيد يف الوقت نفسه .وقد اقتنص صندوق
التقاعد العسكري  9000فدان يف منطقة تبعد عن اخلرطوم ثالث ساعات ابلسيارة ،وسرعان ما
بدأ املزارعون يف العمل.
وبعد مدة وجيزة -ومع انتشار أخبار الثروات احملتملة -بدأت األرض احمليطة تستحوذ على
أجرت شركة ابكستانية قطعة أرض كبرية إىل اجلنوب ،وبدأ السوريون الزراعة يف
اهتمام آخرين ،إذ ّ
الشمال ،واستحوذ اإلماراتيون واللبنانيون واليمنيون وآخرون على مساحة  100ألف فدان .وازداد
الزحام على الطريق السريع الرئيس بني الشمال واجلنوب ،الذي ميتد جبانب مزرعة البشائر ،وهي
مزرعة أردنية .يقول عبد العظيم اجلاك -مواطن من اخلرطوم يدير تلك املزرعة“ :-هناك تربة جيدة
وماء ٍ
كاف ومشس ،وكل ما حتتاجه لزراعة الكثري من احملاصيل ،وليس من املستغرب أن يتنافس
اجلميع عليها”.
* صحفي خمتص بشؤون البيئة.
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وتسارع االندفاع اجملنون يف السنوات األخرية ،فيما كانت السلطات السودانية -اليت هي
يف حاجة ماسة إىل عائدات -تعيش حلم إحياء حلم البالد الطويل األمد يف أن تصبح قوة زراعية
عظمى ،بعد أن كانت قد فقدت إمكانية الوصول إىل معظم عائدات النفط مع انفصال جنوب
السودان يف عام  .2011ويف عام  ،2016استأجرت احلكومة السعودية مليون فدان صاحل
للزراعة يف شرق البالد ،ومل ميض وقت طويل على ذلك ،حىت استأجرت البحرين  100ألف فدان،
وهي مساحة كبرية تعادل مساحة البحرين تقريباً.
ومع مرور الوقت أدركت القرى السودانية عرب هنر النيل والوالايت الشمالية النطاق الكامل
لعمليات االستحواذ على األراضي من قبل جهات أجنبية ال تعمل فقط جمال املنتجات الغذائية،
بل مشل ذلك أيضاً جمموعة الصايغ األردنية ،وهي أكرب منتج لألصباغ يف الشرق األوسط .ويتذمر
خالد خري هللا -راعي مو ٍ
اش يف منطقة وادي احلبشي ،وهي قرية تقع يف اجلنوب من البشائر -من
زايدة عدد تلك املشروعات ،قائالً« :ماذا بقي لنا؟»
يروج صناع السياسة العرب لفكرة قدرة السودان على إطعام الشرق األوسط .إذ حتوي
السودان حوايل  200مليون فدان من األراضي الصاحلة للزراعة ،وموقعها االسرتاتيجي يقعد على
مبعدة أقل من يوم واحد عرب البحر األمحر إىل ميناء جدة السعودي ،ولديها حوايل  % 25من
مياه النيل مبوجب االتفاقيات اإلقليمية ،والكثري منها غري مستثمر .غري أن إحصائيات البنك
الدويل واألمم املتحدة للشرق األوسط ومشال أفريقيا تظهر خالف ذلك؛ إذ تشري إىل أن عدد
األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية املزمن قد تضاعف ،ليصل إىل  33مليون شخص منذ
العام  ،1990وقد اخنفض معدل توفر املياه إىل سدس املعدلالعاملي .وقال مبارك الفاضل -وزير
االستثمار السابق يف السودان وانئب رئيس الوزراء« :-لدينا موارد هائلة ،ولدينا حاجة كبرية ،لكننا
حباجة إىل التمويل واخلربة».
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ومع أن الفوائد لكال الطرفني قد تبدو واضحة ،إال أن القليل من الـ  5ماليني فدان اليت
تقدرها وزارة الزراعة هي يف أيد أجنبية ،ورمبا أقل من  1إىل  20فدان قد ُزرعت .ويقول أسامة
داود عبد اللطيف -رئيس جمموعة دال :-مل يتغري شيء على الرغم من كل تلك األراضي املستثمرة،
ألن من استأجرها مل يفعل شيئاً يذكر.
تتشابه املشكالت هنا مع العديد من مشكالت األسواق النامية األخرى مثل( :الفساد،
والسياسات غري املتسقة ،وعدم االستقرار السياسي) ،هذا فضالً عن مشكالت أخرى خاصة
ابلسودان .وقد شاركت نوابت الفوضى خالل الثمانينيات من القرن املاضي -مبا يف ذلك اجلفاف
احلاد وتغيري النظام ملرتني -يف نسف العديد من املشاريع الكبرية يف وقت مبكر .وساعد ارتفاع
عائدات النفط يف التسعينيات يف تضاءل اهتمام احلكومة ،وترك البنية التحتية احليوية للزراعة مثل:
مشروع اجلزيرة الذي تبلغ مساحته  2.2مليون فدان ،وهو أكرب مشروع إروائي يف أفريقيا.
تول السلطة منذ عام
ومنذ ذلك احلنيّ ،أدى احلكم غري الرشيد للرئيس عمر البشري ،الذي ّ
 ،1989واملطلوب جبرائم احلرب لدى احملكمة اجلنائية الدولية ،إىل القضاء على استثمارات أخرى
ببطء ،هذا فضالً عن مساعدة زعيم تنظيم القاعدة -آنذاك -أسامة بن الدن يف بداية التسعينيات،
الذي تسبب يف فرض عقوابت على السودان يف عام 1997؛ األمر الذي أوقع السودان يف عزلة
اتمة؛ وأدى االرتفاع احلاد يف أسعار املواد الغذائية العاملية يف عامي  ،2007و 2008إىل جتدد
موجات االهتمام من قبل اخلليج العريب ،لكن ذلك مل يتجاوز مرحلة التخطيط.
وعلى الرغم من رفع العقوابت األمريكية يف عام  ،2017لكن املوارد املالية غري املستقرة
هلذا البلد اإلفريقي قد تراجعت إىل حد كبري ،إذ وصل التضخم إىل  ،% 70وساعد اليأس الناتج
عن ذلك ،إىل جانب الزايدة املستمرة يف عدد السكان يف الشرق األوسط ،وتناقص القدرة الزراعية،
يف تنامي شعور املسؤولني السودانيني ابلثقة يف أهنم قد حيققوا فكرة أن السودان سلة اخلبز احلقيقة
للعامل العريب.
قد يؤيت هذا اجلهد مثاره ،لكن العالمات املبكرة تنذر ابملرض .ويصف العديد من السودانيني
اخلطة أبهنا أقل من جمرد انتزاع أرض جرداء حترمهم من حقول أجدادهم ،بينما تنعم احلكومة وخنبة
الشركات األجنبية ابلثراء .وقد امتد هذا الغضب من القرى إىل املدن ،وأصبح جزءاً من انتفاضة
أكرب ،أو ما يسمى بثورة اجلياع اليت تعد أخطر هتديد للبشري منذ استيالئه على السلطة .وقد
اندلعت االحتجاجات جزئياً بسبب ارتفاع أسعار اخلبز يف أكثر من  30مدينة وبلدة منذ منتصف
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كانون األول ،وقتل ما ال يقل عن  50شخصاً ،يف ظل وجود اضطراابت مستمرة لن هتدأ.
ميتاز االستثمار األجنيب يف السودان ابلصعوبة ،وليس هناك تنسيق بني املسؤولني احملليني
واالحتاديني ،وكمثال على ذلك ،ضاعفت حكومة إحدى الوالايت الرسوم على قسمها من الطريق
املؤدي إىل منطقة بورسودان بنحو مفاجئ؛ مما أدى إىل وضع ميزانيات الشركات يف حالة من
الفوضى .وبسبب عدم وجود استقرار يف السياسة الزراعية ،تتخبط اخلطط الزراعية وتفشل يف
النهاية .ويقول عبد اللطيف عجيمي -هو الثالث من بني ستة وزراء للزراعة منذ العام  -2014إن
حىت الوزير ال يعرف ميزانية وزارته.
صنع القرار ّإبن عقود من احلكم الفاسد أو احملدود ،واحتل السودان املرتبة
تشكلت عملية ُ
 170من أصل  176دولة يف مؤشر مدركات الفساد لعام  2016الصادر عن منظمة الشفافية
الدولية ،فيما ما تزال الرشاوى هي الطريقة الوحيدة للحصول على موافقة سريعة على األعمال
الورقية مثل طلبات استرياد األمسدة ،حبسب عدد من املديرين التنفيذيني يف قطاع الصناعات
الزراعية .ويقول مسؤول يف بنك التنمية اإلقليمي أن املستثمرين اخلليجيني ال أيهبون للتقلبات
السياسية ألهنم يتمتعون حبماية على أعلى مستوى.
ويعين الصراع املستمر يف العديد من اجليوب عرب البالد -إىل جانب إدراج الوالايت املتحدة
للسودان كدولة راعية لإلرهاب ،على الرغم من رفع العقوابت -أن العمل هناك ينطوي على خطر
على السمعة .وبسبب عدم وجود رقابة رمسية ،ليس هناك الكثري إلنقاذ األعمال أو األشخاص
الذين يعيشون ابلقرب منها .وقد قامت شركة الروايب للتنمية -وهي شركة سعودية مينية متلك أكثر
من  200ألف فدان يف والية هنر النيل -بضخ املياه من طبقة املياه اجلوفية حتت األراضي اليت
تسيطر عليها ،إىل درجة أن اآلابر يف املنطقة قد جفت؛ مما أدى إىل معاانة كبرية للقرى اجملاورة.
وبدالً من أن يتم معاقبة تلك الشركة ،دخلت الشركة يف حماداثت مع احلكومة لسحب املياه مباشرة
من النيل.
هناك أيضاً وعود الدولة غري احلقيقية بتحديث البنية التحتية الواهية ،وإصالح الطرق الوعرة
يف البالد والسكك احلديدية البطيئة ذات املسار الواحد ،لدرجة أن عبد اللطيف قال إن جمموعة
دال تنفق «أقل بكثري» لشحن القمح من أسرتاليا إىل السودان ،على مبعدة أكثر من  6000ميل،
بدالً من نقلها على مبعدة  500ميل من بورسودان إىل مصانعها يف اخلرطوم .وفشلت مصفاة
السودان الرئيسة ،الواقعة مشال اخلرطوم ،يف عام 2018؛ مما أجرب العديد من الشركات الزراعية
150

مقاالت مرتمجة

على إنفاق مبالغ اضافيةعلى شراء الوقود من السوق السوداء.
وتتزايد الضغوط على الشركات لتسيري األمور ،فالشركات السعودية مثل املراعي ،والصايف
دانون ،واندك -على سبيل املثال -حتاول فرض حظر على زراعة األعالف ،الذي فُرض يف شهر
تشرين الثاين ،بسبب استهالكها لكميات كبرية من املياه .وعلى الرغم من النجاح الذي حققته
بعض املزارع األجنبية يف السودان ،إال أهنا كانت بطيئة يف توسيع عملياهتا احلالية .ويقول مسؤول
تنفيذي سعودي ابرز يف جمال منتجات األلبان« :إننا ننظر إىل السودان كحل ملشكالتنا ،وجيب
أن يكون األمر منطقياً من الناحية االقتصادية».
مل تكن شركات الصناعات الزراعية يف لبنان خجولة يف جمال البحث عن أسواق صعبة،
وكانت جمربة على املغامرة حبجم بلدها الصغري والبريوقراطية يف بعض األحيان .وقد استحوذت
( )GLBاالستثمارية على السودان ،إذ حصلت على  226ألف فدان ،ولديها طموحات
لتجميع حوايل  1000حمور طوله ربع ميل .ويعمل كاهني -وهو رجل أعمال سوداين كان
يتحدث يف مقاطع مدروسة بعناية من بريطانيا -يف الزراعة ألكثر من  20عاماً ،معظمها يف
اململكة العربية السعودية.
وقد أدى إلغاء العقوابت األمريكية إىل تسهيل الوصول للخدمات املصرفية والعمالت
األجنبية إىل حد ما .ويقول كاهني« :إهنا تساعد يف حتسني املزاج ،وستجلب مزيداً من التكنولوجيا
من أمريكا» .لقد حتولت اجلغرافيا السياسية -والسيما احلصار الذي تفرضه السعودية على قطر-
لصاحل السودان؛ مما عزز -على ما يبدو -من رغبة بعض البلدان يف السيطرة املباشرة على إمداداهتا
الغذائية ،أو على األقل تعزيز موقع البشري يف املساومة بينما يناضل للحصول على الدعم اإلقليمي.
مكملة
وقد وقعت احلكومة القطرية على صفقة زراعية بقيمة  500مليون دوالر يف مشال السودانّ ،
ملخططها احلايل الذي تبلغ مساحته  260ألف فدان.
منذ اللحظة اليت بدأت فيها شركة أهنار اإلماراتية العمل يف مزرعتها ،كان لدى شيوخ قرية
حماس شعور أبهنم خيسرون ،وكانوا يراقبون بتوتر بدء مشروع زايد اخلري على مساحة  40ألف
فدان على طول احلافة الشمالية لقريتهم يف اجلزيرة ،وحينما بدأت العمل على البنية التحتية ،طلبوا
ضماانت أبهنم لن يفقدوا إمكانية الوصول إىل أي من أراضيهم وحتصلوا عليها ،لكنهم يف صباح
أحد أايم الربيع املعتدلة ،حينما اصطحبوا مجاهلم إىل مراعيهم ،وجدوا الطريق مغلقاً ابألسالك
الشائكة ،وعرفوا أن أسوأ خماوفهم قد حتققت.
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يقول عثمان عباس حممد -رئيس اجلمعية الزراعية احمللية -يف إشارة إىل جريانه« :لقد فقدان
كل شيء» ،فيما مل تستجب شركة أهنار لطلبنا التعليق على ذلك.
وقد زعمت حكومة البشري ابستمرار أن االستثمار الزراعي األجنيب سيكون مبثابة نعمة
جلميع السودانيني ،غري أن الوضع يف االرايف يشري إىل عكس ذلك ،وألن قانون العام 1970
يعد مجيع األراضي غري املوثقة ملكاً للدولة الدولة ،تقوم الدولة ابخذ االراضي من اصحاهبا الذين
ال ميتلكون واثئق تثبت مليكتهم.
تفيد السلطات أبن القرويني مل يستخدموا األرض بنحو موا ٍز إلمكاانهتا ،وأ ّكد ذلك السيد
فاضل -انئب رئيس الوزراء -حينما حتدثنا معه يف شهر آب املاضي .أما ما خيص الشركات،
فإن الغضب هو جمرد عقبة أخرى .ويقول مسؤول يف شركة سعودية أنه «يف اللحظة اليت يتم فيها
ختصيص األرض ،يزورك اشخاص يف مكتبك ابخلرطوم أشخاص يزعمون إهنا أرض أجدادهم».
أما احلكومة فال تفعل شيئاً؛ ولذلك ينتهي األمر بك ابالبتزاز .هذا فضالً عن أن الشركات تقوم
غالباً -ببناء البىن التحتية ،مثل الطرق السريعة ،وخطوط الكهرابء؛ من أجل فائدة القرى اجملاورة.التغي املناخي الذي قلَّص
على الرغم من ذلك ،فإن هذه احلاالت يف ازدايد ،ويفاقمها ّ
أراضي الرعي ،وسرعان ما حتول الوضع من غضب على احلكومة وشركائها من الشركات اىل
االضطراابت األخرية اليت اندلعت يف مجيع أحناء البالد ،كما حدث يف حاالت عدة أن أحرق
العشرات من السكان احملليني حمطة ضخ النيل يف مشروع زايد اخلري يف عام  .2016كانت تلك
أول تظاهرات قام خالهلا املشاركون برتديد شعارات مثل« :احلرية ،والسالم ،والعدالة ،والثورة».
وقد قُتل ما ال يقل عن مخسة رجال ،يف شرق جريف على هنر النيل األزرق ،كانوا
يتظاهرون ضد االستيالء على األراضي على يد قوات األمن يف عامي  ،2016و .2017أما يف
مشال كردفان -حيث تدير شركة اندك مزرعة مؤلفة من  50حموراً -فقد أطلق أحد احلراس النار
على امرأة مرتني يف الساق يف بداية عام  2018بعد أن كانت ترعى ِجاهلا يف احلقول؛ مما أاثر
غضباً امتد إىل القرى اجملاورة ،وانتهى أبُم درمان (رفضت شركة اندك طلبنا التعليق على احلادث).
يقول عبد اجمليد حممد أمحد -وهو أحد املزارعني ومن منظمي االحتجاجات« :-لدينا اآلن
شهداء .لقد حتول األمر إىل أكثر من جمرد أرض حياولون االستيالء عليها».
وأقر فاضل ،قبل استقالته ،أبن «احلصول على الزراعة األجنبية يبدو أنه أكثر صعوبة مما كان
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متوقعاً؛ بسبب التمويل والبنية التحتية ،وهذا يستغرق وقتاً».
تشعر مصر بقلق عميق إزاء احتمال التوسع الزراعي على نطاق واسع يف مناطق جمرى
النهر ،ويقول فاضل ومسؤولون سودانيون :يوجد آتمر يف البالد لقتل املشاريع .إن هنالك شكاوى
من أن مصر قد شاركت منذ وقت طويل يف حتييد املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،وهي فرع من
جامعة الدول العربية ،ومقرها يف اخلرطوم ،مت أتسيسها لدعم الزراعة يف السودان .ويردد عمال املزارع
يف وادي النيل هذه املخاوف ،وإن كانوا ال ميتلكون دليالً ،بشأن قيام عمالء مصريني بتخريب
شبكات الري والكهرابء.
ويعين ذلك أنه مهما استمرت حماوالت جعل السودان سلة اخلبز ،فإن جارهتا الشمالية
سرتاقب عن كثب أي تطورات ،ورمبا تفعل أكثر من جمرد املالحظة .ويقول أمين أبو حديد -أستاذ
علوم الزراعة جبامعة عني مشس ابلقاهرة ووزير الزراعة املصري األسبق -إن التنافس حمتدم ،وهناك
مشكلة كبرية قد تتطور مستقبالً.
أما األهم من ذلك فهو موقف القطريني والسعوديني واإلماراتيني ،وهم أكرب اجلهات املالية
يف السودان ،فعلى الرغم من أن اجلميع يعتمدون اعتماداً كبرياً على املوارد الغذائية ،إال أن بعض
استثماراهتم الزراعية حىت اآلن قد أتثرت على ما يبدو ابالعتبارات السياسية ،مثل إرسال السودان
لبضعة آالف من اجلنود للقتال مع التحالف الذي تقوده السعودية يف اليمن ،واألمن الغذائي أو
التجارة.
لقد قدمت اململكة العربية السعودية وديعة كبرية للبنك املركزي السوداين يف عام 2015
كمكافأة على قطع العالقات مع إيران ،املنافس األكرب للرايض .ويرى بعض اخلرباء أن االستثمارات
القطرية األخرية يف األراضي تشكل عطاءات إلبقاء السودان إىل جانبها يف صراعها مع السعوديني
واإلماراتيني من أجل النفوذ.
من شأن كل ذلك أن يزيد من مستوى الغضب الشعيب بسبب ختصيصات األراضي يف
املدن ،فضالً عن ارتفاع أسعار املواد الغذائية بنحو كارثي ،إذ تضاعفت أسعار الطماطم أربع
مرات ،إىل حوايل  4دوالرات للكيلو غرام الواحد منذ بداية عام  ،2018وكذلك أسعار العديد
من الفواكه واخلضروات األخرى .وإن حمصول الذرة يكلف ضعف ما كان عليه احلال قبل عام.
ويضيف عبد اللطيف من جمموعة دال ،أن ما حيدث ليس استثماراً ،وإمنا هو جمرد اغتصاب ألرض
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دون فائدة تذكر ،وهناك ضرورة لتصحيح ذلك.
وتعزى األسباب االقتصادية لزايدة األسعار إىل عدة عوامل غري االستيالء على األراضي،
منها :اهنيار العملة ،ونقص الوقود ،وسوء إدارة دعم اإلصالحات.
املصدر:
 https //:www .bloomberg .com /features -2019 /sudan -nile -landfarming?/srnd=businessweek-v2
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هل هذه هي نهاية القرن األمريكي؟
آدم توز*

2019-6-23
اجهَ الفيلسوف األملاين الشاب (جورج فيلهلم فريدريش
يف  13تشرين األول عام  ،1806تَو َ
هيغل) مع التأريخ ،إذ كان انبليون وجيشه يسريان يف جامعة أملانيا الشرقية مبدينة (يينا) يف طريقهم
إىل إابدة القوات الربوسية بعد  24ساعة؛ ومل يستطع هيغل إخفاء خوفه من أن هذه الفوضى
قد تضيع خمطوطة كتابه (ظاهرة الروح) ،ومل يتمكن من مقاومة قوة املوقف ،فكتب إىل صديقه
(فريدريش نيهامر)“ :رأيت اإلمرباطور خارج املدينة يف جولة استطالع ،إنه ألمر رائع حقاً أن نرى
مثل هذا الشخص ،ميتطي اخليل ،ومتتد قوته إىل مجيع أحناء العامل”.
بعد مئيت عام -ويف ظروف أكثر رقة -أاثر املؤرخ (بريكلي دانييل سارجنت) -يف أثناء
خطابه أمام اجلمعية التأرخيية األمريكية -مصطلح الروح العاملية ،لكن هذه املرة جتاه شخص
دوانلد ترامب ومن على عربة اجلولف؛ إذ ميكن مقارنة ترامب بنابليون -على وفق سارجنت-؛
ألن كليهما مدمران للنظام الدويل؛ ففي أعقاب الثورة الفرنسية ،دمر انبليون ما تبقى من النظام
الشرعي ألورواب ،ويبدو أن ترامب بدوره أهنى النظام العاملي األمريكي ،أو كما يفضل سارجنت
تسميته (ابكس أمريكاان) (حالة من السالم الدويل النسيب الذي تشرف عليه الوالايت املتحدة).
إن اقرتاح سارجنت غري اعتيادي على الرغم من أن املقارانت التأرخيية اليت أصبحت شائعة
يف الوقت احلاضر ،ففي أوائل عام  2017كنت من بني أولئك الذين ظنوا أهنم شاهدوا هناية القرن
األول إلدارة ترامب ،بدا من الضروري التمييز بني القوة األمريكية
األمريكي ،لكن حىت يف األايم َ
والسلطة السياسية األمريكية؛ وبعد مرور عامني يبدو هذا التمييز أكثر أمهية من أي وقت مضى.
* مؤرخ بريطاين وأستاذ جبامعة كولومبيا ومدير املعهد األورويب.
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تستند فكرة أن ترامب هو هادم للنظام العاملي بقيادة الوالايت املتحدة إىل ثالثة ادعاءات:
أوالً :عدم مالءمته للمنصب الذي يشغله ،فانتخاب مثل هذا الرجل رئيساً للوالايت املتحدة
يكشف عن تدهور عميق يف الثقافة السياسية األمريكية ،ويلحق الضرر الدائم مبصداقية البالد.
وحرض على اخلروج من العوملة
اثنياً :أضعف سعيه إىل فكرة «أمريكا أوالً» التحالفات األمريكيةّ ،
القائمة على التجارة احلرة.
اثلثاً :أاثر هذه األزمة يف وقت كانت فيه الصني تشكل حتدايً غري مسبوق للعوملة اليت يقودها
الغرب.
إن من الصعب إنكار كل هذه االدعاءات ،لكن السؤال املطروح هو :هل تش ّكل هذه
التحول التأرخيي املهم -يف أسس القوة العاملية ألمريكا؟
فضالً عن ّشك أن ترامب أحلق أضراراً جسيمة ابلرائسة األمريكية ،حىت مع األخذ ابحلسبان
ال ّ
اإلخفاقات الشخصية والسياسية لبعض الرؤساء السابقني؛ وما يزيد الطني بلة هو تلقيه القليل
من النقد الصريح من صفوف القيادة اجلمهورية اليت يُفرتض أهنا حمرتمة .وابملثل ،استفاد رجال

األعمال األمريكيون الكبار -على الرغم من شكوكهم جتاه ترامب -من التخفيضات الضريبية اليت
فرضتها إدارته ،وساعدوه يف تفكيك جهاز التنظيم البيئي واملايل ،وحصل ترامب على الدعم أيضاً
من اإلعالم األمريكي الداعم لليمني ،وما تزال أقلية قوية من الناخبني تقدم له الدعم التام؛ وما يثري
القلق بنحو أكرب هو القوى الفاعلة يف الوالايت املتحدة اليت تقف وراءه.
ابلطبع ،ليس ترامب أول رئيس مجهوري يصبح موضع سخرية وغضب وخوف يف الداخل
واخلارج على حد سواء ،إذ اهتمه كل من (روانلد ريغان ،وجورج دبليو بوش) بتعريض شرعية النظام
العاملي األمريكي للخطر؛ كون النزعة احملافظة الثقافية والقومية العلنية لليمني األمريكي تتعارض
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بشدة مع الرأي العام العاملي؛ وهلذا الصدام الثقايف جذور أترخيية يف صراعات أمريكا احمللية جتاه
احلقوق املدنية ،وصراعات حترير املرأة واملثليني ،ويف حركة االحتجاج العاملية ضد احلرب الوحشية
اليت شنتها أمريكا يف فيتنام .فمنذ أايم نيكسون و»االسرتاتيجية اجلنوبية» سعى اجلمهوريون إىل تعزيز
قبضتهم على الناخبني البيض يف اجلنوب والغرب األوسط ،وحبلول مثانينيات القرن املاضي ،كان
احلزب اجلمهوري يف حتالف غري مستقر مع النخب من األسواق احلرة املؤيدة لألعمال ،والطبقة
العاملة اليت تكره األجانب ،إال أن هذا كان حتالفاً تسود فيه القومية املتفشية والشك جتاه احلكومة؛
ومتكن احلزب من احلكم -إىل حد كبري -بسبب رغبة احلزب الدميقراطي يف املساعدة يف رفع العبء
الثقيل .وأُطلقت اتفاقية التجارة احلرة (انفتا) بني الوالايت املتحدة واملكسيك وكندا بواسطة جورج
بوش األب ،لكنه طُبق يف عام  1993من قبل بيل كلينتون على الرغم من معارضة احلركة العمالية
األمريكية .وكانت إدارة كلينتون هي اليت صححت األوضاع املالية بعد أن عاجلت العجز يف عهد
ريغان ،مث عاد العجز إىل امليزانية بسبب احلروب والتخفيضات الضريبية إلدارة جورج دبليو بوش.
ويف الوقت نفسه ،بدأ احلزب اجلمهوري يف التطرف .ففي تسعينيات القرن املاضي ،ومع
صعود كل من (نيوت غينغريتش) و(كارل روف) يف احلزب اجلمهوري ،أصبحت املعركة أكثر
ضراوة .ومع استمرار حرب العراق بصورة مروعة ،وسيطرة الدميقراطيني على الكونغرس يف عام
 ،2006أصبح اليمني أكثر هيمنة داخل احلزب اجلمهوري .يف عام  2008ويف خضم األزمة
حل املشكلة لألزمة املالية (هلانك
املالية ،ختلى اجلمهوريون يف الكونغرس عن إدارة بوش ،واعتمد ُّ
بولسون) كوزير خلزانة بوش ،وبن براننكي يف االحتياطي الفيدرايل على الدميقراطيني للحصول
على دعم من الكونغرس .وقد اهنارت قيادة النخبة للحزب اجلمهوري ،واختار جون ماكني (سارة
ابلني) غري املؤهلة بنحو مثري للصدمة كمرشحة ملنصب انئب الرئيس يف انتخاابت عام 2008؛
ألهنا حتظى بشعبية كبرية يف قاعدة احلزب اجلمهوري ،اليت كشفت عن الغضب الذي أاثرته بني
الليرباليني .ومل يؤد انتصار ابراك أوابما يف تلك االنتخاابت إال إىل تفاقم األزمة.
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لقد عمل اجلمهوريون يف الكونغرس على التشكيك يف شرعية أوابما كرئيس ،وتسببت هزمية
(ميت رومين) يف عام  2012إىل ميل احلزب اجلمهوري حنو اليمني بنحو أكرب؛ مما فتح الباب أمام
ترامب .ويف عام  ،2016مل ترغب أي شركة كربى يف رعاية املؤمتر الذي ُرشح فيه ترامب كمرشح

رائسي مجهوري ،إذ ساد قلق من أن أعالم الكونفدرالية ستلوح يف قاعة املؤمترات .وميثل ترامب
صوت القاعدة اليمينية -املمولة من جمموعة صغرية من املتشددين أيديولوجياً -الذي مل يعد مقيداً
من قبل النخب التجارية العاملية.
قد يقول أحد املتهكمني إن ترامب يقول بصوت ٍ
عال ما يفكر به الكثري من الداعمني
لليمني منذ مدة طويلة على انفراد ،ومن الواضح أنه عنصري ،لكن السجن اجلماعي للرجال السود
منذ سبعينيات القرن املاضي كان سياسة اتبعها احلزابن .إن مالحظاته املثرية لالمشئزاز بشأن اهلجرة
مروعة ،لكن األمر ليس كما لو أن الليرباليني يدافعون عن سياسة احلدود املفتوحة ،وإن ما يثري
القلق اآلن هو سلسلة ردود الفعل غري الليربالية يف الداخل واخلارج.
يف قميت ( ،G20و )G7وحلف الناتو ،كان املزاج متوتراً جداً ،فالشائعات اليت تفيد أبن
الوالايت املتحدة ختطط إىل أن تقوم احلكومات املضيفة للجيش األمريكي بدفع التكاليف زائد
( )% 50للقواعد العسكرية املوجودة يف مجيع أحناء العامل هي آخر مثال على املوقف الذي يبدو
أنه -يف بعض األحيان -حيد من القوة األمريكية ،وحيوهلا إىل قوة محاية فقط .لكن على الرغم
من كل هذا السخط ،فإن ما يهم هو أتثري أسلوب ترامب السياسي التخرييب على توازن القوى
العاملي ،وما إذا كان يشري إىل متزق أترخيي للنظام العاملي األمريكي.
ما الفرق الذي ستسببه (وقاحة) الوالايت املتحدة جتاه أعضاء الناتو األوروبيني ،أو رفضها
التعاون مع منظمة التجارة العاملية ،أو التأثري سلبياً على واردات السيارات؟
هذه ليست جمرد نقطة نقاش ،بل هي ٍ
حتد إلدارة ترامب يف مواجهة حلفائها وشركائها،
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فهل التحالفات األمريكية -املؤسسات الدولية -مهمة حقاً؟ ختترب اإلدارة االفرتاض أبن الروابط
التكنولوجية والتجارية عرب احلدود جيب أن تؤخذ مثلما تعطى .وحينما يزعم نقاد ترامب أنه يف
الوقت الذي تزداد فيه قوة الصني ،جيب على الوالايت املتحدة أن تقوي حتالفاهتا يف اخلارج ،إال
أن مؤيدي ترامب يتبنون الرأي املعاكس .فبالنسبة هلم -ومن أجل مواجهة الصني حتديداً -على
هتز التحالفات الغربية ،وأن تعيد حتديد شروطها حبيث ختدم املصاحل األمريكية
الوالايت املتحدة أن َّ
بشكل أكثر وضوحاً .إن ما نشهده ليس جمرد عملية تفكيك وتدمري ،بل اسرتاتيجية متعمدة
الختبار اإلجهاد ،وهي اسرتاتيجية جيسدها ترامب ،لكنها تتجاوز ذلك بكثري.
يف تشرين الثاين عام  ،2018انسحبت حاملة الطائرات العمالقة (يو إس إس هاري
ترومان) بنحو غري متوقع من شرق البحر املتوسط ،إذ كانت طائراهتا تقصف مواقع داعش يف
سوراي ،وأحبرت إىل احمليط األطلسي مث فجأة ودون سابق إنذار اجتهت إىل الشمال .أما شركات
الطريان فال تفعل هذا ،فمساراهتا خمططة لسنوات مقبلة .لقد كان هذا خمتلفاً ،إذ توجهت حاملة
الطائرات ترومان وكل السفن املرافقة إىل القطب الشمايل؛ مما جيعلها أول جمموعة تنتشر هناك منذ
 27عاماً ،وتسبب هذا الرعب بفرحة يف البنتاغون .إن «توظيف القوة الديناميكية» الذي ال ميكن
التنبؤ به هو جزء أساس من اسرتاتيجية الوالايت املتحدة اجلديدة ملواجهة منافسيها.

ُّ
تعد حاملة الطائرات (يو إس إس هاري ترومان) سفينة مثرية للجدل ،ويود البنتاغون إيقاف
العمل هبا واالعتماد على السفن احلديثة ،لكن الكونغرس يرفض ذلك .يريد البيت األبيض جمموعة
انقالت أكرب ،وترغب البحرية يف احلصول على  12سفينة .ستستبدل أساطيل الفئة()Nimitz
العمالقة اليت مت تشغيلها بني عامي  ،1975و 2009أبسطول جديد من سفن عمالقة أكثر
تعقيداً وتطوراً .وما يتفق عليه اجلميع يف واشنطن هو احلاجة إىل حشد عسكري ضخم.
لقد أاثرت استقالة اجلنرال (جيمس ماتيس) كوزير للدفاع يف هناية عام  2018جولة
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أخرى من التكهنات عن السياسة اليت جتري داخل إدارة ترامب .لكن من األفضل أن نويل مزيداً
من االهتمام لبديله املؤقت (ابتريك شاهنان) واألجندة اليت يتبعهاُ .وصف شاهنان -الذي قضى
ثالثني عاماً يف شركة بوينغ -من قبل أحد املطلعني على أنه «شخص شغوف جداً ابلصناعات
العسكرية» .ويف عهد ماتيس ،كان شاهنان القوة التنظيمية يف وزارة الدفاع مع تركيز على الصراعات
املستقبلية بني القوى العظمى ،ويرغب شاهنان يف االستثمار يف التقنيات املتقدمة :تقنية الصوت،
والطاقة املوجهة ،والفضاء ،والفضاء اإللكرتوين ،والعلوم الكمية ،واحلرب اليت تعتمد على الذكاء
االصطناعي؛ ولديه امليزانية لتحقيق هذه االغراض .وقد طلبت إدارة ترامب مبلغ  750مليار دوالر
للدفاع يف عام  ،2020أكثر من إنفاق الدول السبع اليت تليها يف العامل جمتمعة.

يشري العديد من الذين يعارضون ترامب إىل أن الوالايت املتحدة مل تعد حتتكر األسلحة عالية
التقنية ،لكن هذا ما يسعى إليه اخلرباء االسرتاتيجيون يف عهد ترامب ،فهم يدركون التهديد الذي
تشكله منافسة القوى العظمى ،وخطتهم هي املنافسة والفوز .على أية حال ،إن معظم املنفقني
العسكريني الرئيسني هم حلفاء للوالايت املتحدة أو بلدان حتتوي على قواعد أمريكية ،مثل اململكة
العربية السعودية ،أو الدول األوروبية األعضاء يف الناتو .ومتثل روسيا والصني التحدي احلقيقي الذي
تواجه الوالايت املتحدة ،إذ تشكل روسيا ازعاجاً للوالايت املتحدة فهي العدو القدمي؛ و ّأدى خروج
أمريكا من معاهدة احلد من انتشار األسلحة النووية إىل طرح أسئلة مهمة عن املستقبل .أما شعار
شاهنان اليوم فهو “الصني ،الصني ،الصني”.
مل تبدأ االسرتاتيجية األمريكية ملواجهة الصني يف عهد ترامب بل يف عهد أوابما عام ،2011
حتت قيادة وزيرة اخلارجية (هيالري كلينتون) ،وحىت يف ذلك احلني -وعلى الرغم من قيادهتم األكثر
لباقة -تسببت هذه االسرتاتيجية بعدة مشكالت .وتكمن املشكلة يف أن احتواء الصني ليس هو
اهلدف الرئيس لنظام واشنطن ،فمنذ أوائل سبعينيات القرن العشرين -أي أايم نيكسون وكيسنجر-
160

مقاالت مرتمجة

عُ ّدت الصني شريكاً أمريكياً يف احلفاظ على توازن القوى مع االحتاد السوفييت .أما ترامب فريغب
بضم روسيا له حليفاً ضد الصني .وبدالً من ذلك ،تضاعف الوالايت املتحدة حتالفاهتا يف احلرب
كل من كوراي اجلنوبية والياابن على زايدة جهودمها الدفاعية .وهذا له فائدة إضافية إذ
الباردة ِّ
حبث ٍّ

سيتعني عليهم شراء مزيد من املعدات األمريكية ،ويف حال انظم النظام الفيتنامي أيضاً إىل اجلانب
األمريكي ،فمن املؤكد أن واشنطن سرتحب به أبذرع مفتوحة.
وال شيء مما ذُكر يعين أن اسرتاتيجية ترامب حمورية ،فإذا كان احتواء الصني هو اهلدف،
فيجب على شركاء أمريكا اآلسيويني أن يتساءلوا عن سبب إلغاء الرئيس صفقة التجارة واالستثمار
عرب احمليط اهلادئ خالل أايم من تسلمه مهام منصبه ،فقد كانت تلك احلزمة املفصلة هي أساس
اسرتاتيجية أوابما الحتواء الصني ،وابلنسبة لرتامب ال تعد هذه االسرتاتيجية مناسبة ،إذ ال ميكنك
بناء القوة األمريكية على خلفية عجز جتاري ضخم ،ومل تعد واشنطن مستعدة لدفع مثن التعاون
العسكري بتنازالت اقتصادية ،إهنا تريد مسامهات ،أكرب وجتارة أكثر توازانً.
يف أورواب ،تعمل إدارة ترامب على األساس نفسه ،ويعد كره ترامب لالحتاد األورويب وثقافته
السياسية أمراً مثرياً للقلق ،لكن مشكلة تقاسم األعباء بقيت تطارد الناتو منذ نشأهتا وحىت
الثمانينيات كان األوروبيون مسامهني مهمني ،وحىت عام  1989كان اجليش األملاين ميتلك قوة
مدرعة واليات وجيش يبلغ  500.000رجل ،مع قوة تعبئة تصل إىل  1.5مليون ،فعلى الرغم من
أن والءه للجمهورية مل يكن موضع شك ،إال أنه بال شك نسل للجيش العسكري األملاين السابق.
لقد كانت مدة الراحة اليت أعقبت هناية احلرب الباردة مثرية ليس فقط يف أملانيا ولكن
يف مجيع أحناء أورواب ،إذ قل اإلنفاق ،وألغي التجنيد اإللزامي ،وتضاءلت مشاركة أورواب يف قوة
الناتو .وكانت هناك أيضاً خالفات عميقة بني أملانيا ،وفرنسا ،والوالايت املتحدة بشأن األولوايت

االسرتاتيجية ،والسيما بشأن العراق واحلرب على اإلرهاب .لكن االختالفات يف إدراك التهديد
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ليست عذراً للتقصري يف املشهد األمين  األورويب .وإذا كانت أورواب تشعر ابألمان حقاً كما
تزعم ،فيجب أن تكون لديها الشجاعة للقيام بتقليصات أكرب .بدالً من ذلك ،تستمر يف أورواب
ابالحتفاظ ابملنشآت العسكرية اليت جتعلها اثين أو اثلث أكرب ُم ِنفق عسكري يف العامل؛ لكن ابلنظر
إىل أن هذه القوة موزعة على  28دولة بنحو سيّئ ،وصغري احلجم ،فإن اإلنفاق الدفاعي الذي
تبلغ قيمته  270مليار دوالر يف أورواب ال يكفي لنشر قدرة عسكرية كافية ،وإن املربر الوحيد هلذا
اهلدر الضخم للموارد هو لضمان بقاء األمريكيني.

والنتيجة هي وجود توازن بني القوة اليت بقيت على مدى السنوات الثالثني املاضية غري
متوازنة بشكل غري اعتيادي .ومل حيدث من قبل يف التاريخ أن القوة العسكرية مشتتة كما هي
اليوم ،ولألفضل -أو لألس وأ -فإن غلبة أمريكا هي اليت تشكل ما نسميه النظام الدويل .ونظراً
ملدى استخدام هذه القوة حبرية ،فإن تسمية (ابكس أمريكاان) ال تبدو مناسبة .فقد اعتاد جيل من
اجلنود األمريكيني على خوض احلروب بشروط غري متكافئة متاماً ،وهذا ما يعنيه هلم النظام العاملي
األمريكي ،وتبذل إدارة ترامب جهوداً لتعزيز هذا التباين
يسأل األوروبيون كيف ميكن للوالايت املتحدة احملافظة على اإلنفاق العسكري؟ هل هذا
جمرد مثال آخر للدستور األمريكي غري املتوازن؟ هل هناك خطر؟ كان هذا ابلتأكيد هو مصدر
القلق يف هناية الثمانينيات ،وتكررت هذه املخاوف خالل عهد بوش من قبل منتقدي حرب العراق
وصقور امليزانية يف احلزب الدميقراطي .ال يدخل الدستور يف النقاش احلايل حول القوة األمريكية،
ولسبب وجيه .واحلقيقة هي أنه ابلنسبة للمجتمعات يف مستوى الثراء احلايل يف الغرب ،فإن اإلنفاق
العسكري غري متناسب بشكل مثري للصدمة .هدف حلف الناتو هو الوصول إىل ( )% 2من
الناتج احمللي اإلمجايل ،ويرتاوح اإلنفاق األمريكي بني ( ،3و )% 4من الناتج احمللي اإلمجايل .إن
األغلبية الساحقة من ميزانية البنتاغون تنفق يف الوالايت املتحدة أو مع حلفاء مقربني ،وتتدفق
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مئات املليارات إىل الشركات واجملتمعات كأرابح ،وأجور ،وإيرادات ضريبية .واألكثر من ذلك ،يعد
البنتاغون هو املسؤول عن السياسة الصناعية املوجهة حنو املستقبل يف أمريكا.
وإذا أراد الكونغرس متويل اإلنفاق الدفاعي ،فيمكنه القيام بذلك بفرض الضرائب ،وهذا ما
حاولت إدارة أوابما القيام به ،أما اجلمهوريون يفعلون األشياء بنح ٍو خمتلف ،إذ عملت ثالث من
اإلدارات اجلمهورية األربع األخرية -ريغان ،وجورج دبليو بوش ،وترامب -بفرض ختفيضات ضريبية
هائلة لصاحل األثرايء مع زايدة هائلة يف اإلنفاق الدفاعي ،ملاذا؟ ألهنم يستطيعون القيام بذلك.
ويقول ديك تشيين« :لقد أظهر رجيان أن العجز ال يهم» ،وستكون سندات اخلزانة األمريكية عبئاً
لدافعي الضرائب األمريكيني يف املستقبل ،ولكن من املنوال نفسه ،فإهنا تشكل إىل حد بعيد أهم
جمموعة من األصول اآلمنة .أما املستثمرون األجانب فيمتلكون  6.2تريليون دوالر من الدين العام
للوالايت املتحدة ،أي ( )% 39من الديون املستحقة على املستثمرين خبالف الوكاالت احلكومية
األمريكية .وسيقوم دافعو الضرائب األمريكيون بعمليات سداد طويلة يف املستقبل ،لكنهم سيجرون
هذه املدفوعات بعملة تطبعها الوالايت املتحدة نفسها ،ويسعد األجانب ابإلقراض ابلدوالر؛ ألن
الدوالر هو العملة االحتياطية العاملية البارزة.
وما تزال هيمنة العالقة بني الدوالر واخلزانة األمريكية يف التمويل العاملي بال منازع ،ومل ينج
الدوالر يف التمويل العاملي من أزمة عام  2008فحسب ،بل عززه .وبينما كانت البنوك العاملية
تتالعب يف سيولة الدوالر ،بشأن االحتياطي الفيدرايل نفسه إىل مقرض عاملي كمالذ أخري.
وكجزء من محلته االنتخابية يف عام  ،2016إذ قام ترامب بعمليات أثر غري اعتيادية ضد رئيسة
جملس االحتياطي الفيدرايل (جانيت يلني) ،لكنه كان أكثر حتفظاً بعد توليه منصبه ،وكان تعيينه
(جلريوم ابول) كخليفة هلا هو التنازل األكثر أمهية عن الرأي السائد يف السياسة .وغين عن القول
إن ترامب ال حيرتم «استقالل» االحتياطي الفيدرايل ،فحينما بدأ تشديد أسعار الفائدة يف عام
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 ،2018تراجع االحتياط الفدرايل بقوة (كرجل يعرف شيئاً ما عن الديون ،فإنه يفضل أن تكون
تكاليف االقرتاض منخفضة) .ولكن بدالً من تقويض الدوالر كعملة عاملية ،كانت تدخالته
مفيدة للمقرتضني الذين يعانون من ضغوط شديدة يف األسواق الناشئة .واألمر نفسه ينطبق على
التحفيز املايل الضخم الذي أطلقه اجلمهوريون بتخفيضاهتم الضريبية ،وعلى الرغم من هشاشة
احلرب التجارية ،إال أهنا أبقت على الطلب األمريكي على الواردات -وهي عنصر رئيس يف قيادهتا
العاملية -عند مستوايت قياسية.
مل يتم بناء النظام االقتصادي العاملي الذي تشرف عليه أمريكا عرب االنضباط الثابت من
جانب واشنطن .فاالنضباط حلل األزمات الضعيفة ،وحلها هو وظيفة وكاالت مثل :صندوق النقد
مر مبراحل الضعف.
الدويل ،والبنك الدويل ،وكالمها ّ
ويف عامل يكون فيه التمويل اخلاص رخيصاً ووفرياً حىت لبعض أفقر البلدان يف العامل ،يكافح
البنك الدويل لتحديد الدور الذي يؤديه ،لكن صندوق النقد الدويل يف وضع جيد ،ويعزى ذلك
إىل حد كبري إلدارة أوابما اليت دفعت جمموعة العشرين إىل إضافة تريليون دوالر لتمويلها يف عام
 .2009وحىت اآلن مل تُظهر إدارة ترامب أي اهتمام مبحاربة كريستني الجارد .وخالل أحدث
خطة إنقاذ لألرجنتني ،كان األمريكيون يتعاونون بنحو ملحوظ .وستكون القضية الرئيسة هي يف
متويل الطوارئ يف أثناء األزمة .ومن وجهة نظر اإلدارة االقتصادية الدولية قد يكون هذا االختبار
األكثر وضوحاً حىت اآلن ملوقف ترامب.
ظهر يف األشهر األخرية مثال صارخ على اهليكل غري املتكافئ للنظام العاملي األمريكي
يف استخدام نظام الفواتري القائم على الدوالر يف التجارة الدولية لتهديد أولئك الذين يغريهم
التعامل مع إيران ابلعقوابت .وحىت األوروبيون كانوا متحمسني للحديث عن احلاجة إىل «السيادة
االقتصادية» ،وإن ما يزعجهم هو عدم وجود نظام واستخدام أمريكا له .ابلنسبة للكثريين ،فإن
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انسحاب ترامب من االتفاق النووي اإليراين هو مؤشر آخر على عدم املوثوقية األمريكية واألحادية.
ولكن ملاذا التفاجؤ؟ لقد تطلب األمر براعة سياسية استثنائية من جانب إدارة أوابما لتأمني الدعم
للصفقة اإليرانية يف واشنطن ،وكان من املرجح أكثر من أي وقت مضى أن تتنصل اإلدارة اجلمهورية
من ذلك ،فقد يكون ذلك غري مقبول ،لكن يصعب وصفه أبنه متزق يف قواعد النظام العاملي
األمريكي .وبينما هناك آخرون ملزمون ابالتفاق ،فإن أمريكا حتتفظ حبرية السيادة يف االختيار،
ويشمل ذلك احلق يف العودة إىل احلرب الباردة اليت ختوضها ضد الثورة اإليرانية منذ عام .1979
تغي املناخ ،إذ من
وينطبق املنطق القاسي نفسه حينما يتعلق األمر ابتفاقية ابريس بشأن ّ
الواضح أن انسحاب الوالايت املتحدة منها ميثل كارثة ،لكن الكونغرس وإدارة جورج دبليو بوش
فعلوا الشيء نفسه لربوتوكول كيوتو يف بداية القرن .جيب أال تفسر التحركات من هذا القبيل على
أهنا رفض حملكمة النظام الدولية ،فضالً عن أهنا تنازل عن القيادة األمريكية .لدى إدارة ترامب رؤية
واضحة لنظام يعتمد على القوة للقيادة والنفوذ ،ويعتمد هذا على االخرتاق التكنولوجي والتجاري،
وحول الوالايت املتحدة إىل مصدر
الذي كسر قبضة روسيا والسعوديني على أسواق النفطّ ،
للهيدروكربوانت ألول مرة منذ اخلمسينيات.
ميثل الغاز الطبيعي املسال وقود املستقبل ،ويتم بناء حمطات أبقصى سرعة على ساحل
تكساس ،وكانت شركات التنقيب يف األصل مموالً مهماً ،لكن أموال الشركات الكبرية بدأت تتدفق
اآلن ،إذ عادت شركة النفط العمالقة إكسون موبيل (بعد التصحيح التجاري الضعيف وإقصاء
ريكس تيلرسون املهني يف وزارة اخلارجية) ،ابالستثمار بكثافة يف اكتشافات جديدة ضخمة يف
أمريكا الالتينية .إن كل هذا سيكون مرعباً ألي شخص مقتنع أبن مستقبل البشرية يعتمد بنحو
عاجل على إزالة الكربون ،ولكن مرة أخرى ،من غري املفيد -إذا كان اهلدف هو فهم حقيقة النظام
الدويل -أن ُتلط بتفسري ليربايل حمدد لتلك الفكرة.
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إذا كانت السياسة اجلمهورية هي جمرد سياسة مجهورية ،والقوة العسكرية األمريكية ال
تتضاءل ،وبقاء الدوالر يف قلب االقتصاد العاملي ،فما املشكلة؟ تكمن املشكلة يف التجارة ،وما
يرتبط هبا من تصعيد جيوسياسي مع الصني ،وتشارك الوالايت املتحدة يف مقاطعة مستمرة وفعالة
لنظام التحكيم يف منظمة التجارة العاملية ،اليت تعاين منذ مدة طويلة ،فمنذ أن وصلت جولة
مفاوضات الدوحة إىل طريق مسدود يف أوائل العقد األول من القرن العشرين ،مل تقدم املنظمة
مشاركة تذكر يف حترير التجارة .على أي حال ،فإن فكرة أن االتفاقيات القانونية مثل تلك اليت
أبرمت يف منظمة التجارة العاملية هي ما يدفع العوملة .وما يهم حقاً هو التكنولوجيا واالقتصاد
اخلام لتكاليف العمالة ،إذ تعد احلاوية والرقاقة الدقيقة من احملركات األكثر أمهية للعوملة يف االتفاقية
العامة للتعرفة اجلمركية والتجارة واحملاداثت يف منظمة التجارة العاملية .وإذا بدا أن العوملة قد توقفت
يف السنوات العشر األخرية ،فإن األمر يتعلق بنحو أكرب بتطور سالسل التوريد العاملية أكثر من
الرتاجع إىل احلمائية.
ويف هذا الصدد ،يعد اهلجوم القوي الذي قامت به إدارة ترامب على ترتيبات التجارة
اإلقليمية ألمريكا أكثر أمهية من مقاطعتها ملنظمة التجارة العاملية؛ ففي إطار اتفاقيات التكامل
اإلقليمي يتم وضع شبكات سلسلة التوريد الرئيسة يف إطار .وكان االنسحاب املفاجئ للوالايت
األول من رائسة ترامب -من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط اهلادئ يف منطقة
املتحدة -يف األايم َ
آسيا واحمليط اهلادئ اتفاقية الشراكة التجارية واالستثمارية العابرة لألطلسي يف احمليط األطلسي
صدمة حقيقية .لكن من غري الواضح أن إدارة هيالري كلينتون كانت ستلتزم هباتني االتفاقيتني،
ستغي موقف الوالايت املتحدة بشفافية أكرب ،لكن التكلفة السياسية لدفع هذا التغيري يف
وكانت ّ
الكونغرس كانت ستكون مرتفعة جداً.
يف ربيع عام  ،2017كان هناك قلق حقيقي من أن ترامب قد يلغي (انفتا) فجأة من
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جانب واحد ،ويبدو أن اليوم املئة من رائسته قد مت تعيينه للقيام بذلك ،لكن هذا التهديد مت احتواؤه
من طريق تعبئة منسقة للمصاحل التجارية ،ومبجرد بدء املفاوضات مع املكسيك وكندا ،كانت النربة
قاسية ،ومع وجود (روبرت اليتزر) كممثل جتاري ،ومت ّكن ترامب من احلصول على بعض القوة.

لكن مرة أخرى ،إذا نظرت إىل أتريخ مفاوضات (انفتا) ومنظمة التجارة العاملية ،سنالحظ العديد
من املناقشات احلادة .يف النهاية ،ظهر بديل لنافتا ،يف شكل اتفاق املكسيك والوالايت املتحدة
األمريكية ( ،)USMCAوبصرف النظر عن التنازالت الطفيفة بشأن صادرات األلبان إىل كندا
ومحاية امللكية الفكرية للمستحضرات الصيدالنية األمريكية ،فإن أحكامها الرئيسة تتعلق بصناعة
السيارات اليت هتيمن على جتارة أمريكا الشمالية .للتخلص من التعريفات اجلمركية ،جيب أن يكون
 40%من أي مركبة يتم إنتاجها يف املكسيك من صنع العمال الذين يكسبون  16دوالراً يف
الساعة ،أي أعلى بكثري من احلد األدىن لألجور يف الوالايت املتحدة وسبعة أضعاف متوسطأجر
التصنيع يف املكسيك .وجيب أن تنشأ ثالثة أرابع قيمة السيارة داخل منطقة التجارة احلرة؛ مما حيد
من استخدام املكوانت املستوردة الرخيصة من آسيا؛ وسيؤدي هذا على األرجح إىل إجراء تعديل
ولكن ليس تفكيك شبكات اإلنتاج املنشأة مبوجب اتفاقية (انفتا) .وعلى الرغم من أن النقاابت
األمريكية مل تصادق عليها ،إال أهنا مل تتنازل عنها ،وعلّق االحتاد األمريكي للعمل ومؤمتر املنظمات
الصناعية عن أن التأثري سيعتمد على كيفية تنفيذه.

كانت صناعة السيارات يف قلب عملية إعادة التفاوض يف (انفتا) ،وهي العنصر احلاسم يف
أتجيج التوترات التجارية بني الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب أيضاً ،ومع ذلك ،لن يكون هناك
تكافؤ زائف ،فالفهم وعدم االحرتام اللذان أبدامها البيت األبيض جتاه االحتاد األورويب مل يسبق
له مثيل .ومن غري الواضح أن ترامب والوفد املرافق له قد أدرك أن أمريكا مل تعد حتتفظ بصفقات
جتارية ثنائية مع أفراد من االحتاد األورويب ،كانت دعوة ترامب العلنية إىل خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب وتشجيعه ملزيد من التحدايت أمام متاسك االحتاد األورويب استثنائية .إن استخدام املادة
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( )232من قانون التوسع التجاري للتحقيق يف واردات السيارات من أملانيا كتهديد لألمن القومي
األمريكي أمر سخيف؛ ومع ذلك ،فإن هاجس ترامب حول انتشار سيارات الليموزين األملانية يف
األجزاء الفخمة من نيويورك يسلط الضوء على اختالل مؤمل آخر يف العالقات عرب احمليط األطلسي:
استمرار الفائض التجاري األورويب .وابلطبع ،تشارك أمريكا يف هذا اخللل من طريق سياستها املالية
احملبطة ،فكلما شعر األمريكيون حبال أفضل ،زاد احتمال شراء السيارات األملانية .ولكن كما
سيئ ألورواب كما
أشارت إدارة أوابما مراراً وتكراراً ،فإن رفض أورواب القوي لتحفيز منو أسرع أمر ّ
هو احلال ابلنسبة لالقتصاد العاملي .وإن حجم فائض احلساب احلايل اإلمجايل يف منطقة اليورو غري
معتاد إىل حد كبري ابملقارنة مع املعايري التأرخيية ويشكل نقطة ضعف ألورواب؛ مما جيعل منتجيها
رهينة للطلب األجنيب ومصدر يتأثر ابلصدمات العاملية.
يقوض النظام العاملي ،لكن االحتاد األورويب ال يشكل حتدايً مباشراً
إن تقويض أورواب قد ّ
للسلطة األمريكية ،أما الصني فمختلفة؛ وهذا ما مييز العالقات اخلارجية احلالية على أهنا انفصال
عن العقود اليت تلت هناية احلرب الباردة .مل يتوقع أحد ،مبا يف ذلك الصينيون ،مدى سرعة تصعيد
يتطور هذا إىل حتد شامل لوجود الصني يف
إدارة ترامب للتوترات التجارية يف عام  ،2018أو أن ّ
قطاع التكنولوجيا العاملي.

كانت الصني وحدها مسؤولة عن مضاعفة القدرة العاملية إلنتاج الصلب واألملنيوم يف العقد
وحوهلا استثمارها الضخم يف البحث والتطوير من مستورد
األول من القرن احلادي والعشرينّ ،
للتكنولوجيا الغربية إىل قوة عاملية رائدة يف اجليل اخلامس .ويرى أمثال مساعد الرئيس ومدير
سياسة التجارة والتصنيع بيرت انفارو واملمثل التجاري للوالايت املتحدة روبرت اليتثايزر أن سذاجة
املتحمسني لنظام عاملي بقيادة الوالايت املتحدة يف التسعينيات هي اليت مسحت للصني ابلدخول
إىل منظمة التجارة العاملية ،وستندمج الصني -لكن بشروطها اخلاصة ،-ففي عام  1989كان
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االقتصاد الصيين ميثل ( )% 4فقط من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ،واآلن هذا الرقم يقرتب من
( .)% 20فيما خيص الصقور التجاريني األمريكيني ،فإن املنافسة يف إطار نظام دويل متفق عليه
غري موضع ترحيب إال إذا وافق املنافسون على اللعب على وفق القواعد األمريكية االقتصادية
واجليوسياسية على حد سواء؛ وكان هذا هو الدرس الذي تعلمته أورواب بعد احلرب العاملية الثانية،
وهو الدرس نفسه الذي تعلمته الياابن ابلطريقة الصعبة يف الثمانينيات وأوائل التسعينيات ،وإذا
رفضت الصني أن تتعلم هذا الدرس ،فيجب احتواؤه.
يف بعض األحيان ،جيب الدفاع عن الغلبة األمريكية عن طريق «حرب املناورة» ،وتتمثل
االسرتاتيجية األمريكية يف استخدام هتديد فرض العقوابت على السياسة التجارية والتجسس
املضاد يف اجملال التكنولوجي ،فضالً عن تكثيف اجلهود العسكرية األمريكية إلجبار بكني على
اخلاصة ابملالحة يف حبر جنوب الصني .ويف
قبول ليس فقط غلبة أمريكا العاملية بل أيضاً شروطها ّ
متابعة هذا املسار ،كانت الرائسات السابقة إلدارة ترامب واضحة :الدفع ضد االحتاد السوفييت يف
أوائل الثمانينيات من قبل إدارة ريغان ،اليت فرضت ضغوطاً اقتصادية وسياسية لكسر ما كان يع ّد
مرحلة هتديد للتوسع السوفييت يف السبعينيات .وعلى الرغم من كل املخاطر اليت ينطوي عليها األمر
للمحافظني األمريكيني ،إال أن هذا األمر ميثّل معياراً السرتاتيجية كربى انجحة.
والسبب يف عدم جناح تطبيق هذه االسرتاتيجية على الصني يف الوقت احلاضر هو أن األعمال
األمريكية متشابكة مع الصني أكثر أي وقت مضى .إذا كنت تبحث عن مكون من النظام العاملي
األمريكي فعليك النظر إىل ( )Appleيف شرق آسيا .وعلى عكس شركة ( )Samsungالكورية
اجلنوبية ،راهنت عمالق التكنولوجيا يف كاليفورنيا ابجتاه واحد على أن يكون التصنيع يف الصني،
ويتم جتميع مجيع هواتف ( )iPhoneتقريباً هناك .وهي ليست الوحيدة ،إذ تبيع جنرال موتورز
وحول املزارعون األمريكيون حقوهلم
حالياً سيارات يف الصني أكثر مما تبيعه يف الوالايت املتحدةّ ،
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ابجلملة لتنمية حبوب الصواي للتصدير إىل الصني ،فقط ليجدوا أنفسهم خارج سوق املنافسة بسبب
الربازيليني ،وال تعد الشركات األمريكية املتضررة الوحيدة من تصاعد التوتر ،فالشركات األوروبية،
والكورية اجلنوبية ،والتايوانية ،والياابنية قد راهنت على الصني أيضاً.
وابلنظر إىل هذه االستثمارات ،قد يتوقع املرء مزيداً من الضغط على اسرتاتيجية ترامب جتاه
الصني من قبل شركات األعمال التجارية األمريكية ،وقد يكون االنفصال اجلذري لالقتصاديني
الصيين واألمريكي احتماال ًغري مرغوب فيه؛ ألن قادة األعمال يفضلون ببساطة عدم مناقشته يف
األماكن العامة .وقد ال يعملوا شيئاً على أمل أن تنتهي األزمة ،أو رمبا تعتمد الشركات األمريكية
على التشخيص املتشائم لالستخبارات ووزارة الدفاع األمريكية ،وما يقولونه عن أن احلمائية والقومية
االقتصادية املستمرتني يف الصني متثالن هتديداً أكثر مما مها فرصة ،وحىت «أايدي الصني» -مثل:
(ستيف شوارزمان)( ،وهانك بولسون) -حذروا من برود العالقات بني البلدين.
وال يقتصر تشدد املواقف جتاه الصني على أمريكا ،إذ أاثر احتاد االستخبارات اإلجنلو-
أمريكي املعروف ابسم «العيون اخلمسة» انقوس اخلطر من قدرة هواوي على بناء أبواب خلفية يف
شبكات االتصاالت األكثر حساسية يف الغرب .وتشعر كندا وأسرتاليا بقلق عميق إزاء االخرتاقات
الصينية ،وال يقتصر التشاؤم اجلديد بشأن العوملة اليت تتمركز على مركزية الصني العاملية على صقور
السياسة األمنية فقط ،ولكن يتقامسها العديد من االقتصاديني والعلماء السياسيني الرئيسني يف
األوساط األكادميية األمريكية ،ومراكز البحوث ،والصحفيني ،واملعلقني على الشؤون الصينية.
وتتأثر النسخة الليربالية للنظام العاملي األمريكي بعمق بنظرية التحديث ،اليت مت تضمينها يف أحدث
نسخة من مذهب فخ الدخل املتوسط .وقد متكن عدد قليل جداً من البلدان الكبرية من النمو
إىل ما بعد مستوى الدخل احلايل للصني ،وأولئك الذين فعلوا نظموا أنفسهم يف جمموعة كاملة
من املؤسسات الليربالية وسيادة القانون .ويف هذه القراءة تكون الصني يف وضع غري مستقر ،وإن
170

مقاالت مرتمجة

إتباع الرئيس الصيين للنهج االستبدادي خطوة حامسة يف االجتاه اخلاطئ ،وتشمل عالمات الضعف
الصينية اليت يتم االستشهاد هبا بنحو متكرر التوترات العرقية وشيخوخة السكان كأثر طويل األجل
لسياسة الطفل الواحد .وهناك اعتقاد سائد خارج اإلدارة األمريكية أبن امل ّد قد ينقلب على بكني،
وأن الوقت مناسب اآلن للغرب لتشديد جبهة ملواجهة الصني.

وسيشكل هذا ابلفعل انفصاالً عن سرد العوملة يف التسعينيات ،فخيل النظام العاملي األمريكي
ابعتباره عاملياً كامالً هو تطور حديث نسبياً ،فبعد عام  ،1945مت بناء نظام ما بعد احلرب الذي
يُنظر إليه عموماً على أنه اهليمنة األمريكية على االنقسامات الصارمة يف احلرب الباردة .وفيما يتعلق
ابلصني ،فإن القضية ال تتمحور عن نية أمريكا للقيادة بقدر ما إذا كان اآلخرون على استعداد
للسري وراءها .وكان بناء نظام احلرب الباردة يف أورواب وشرق آسيا سهالً نسبياً .وقد استخدم
ستالني واالحتاد السوفييت الكثري من القوة ،وال ينطبق الشيء نفسه على الصني املعاصرة ،فاقتصادها
هو القلب النابض للمجتمع الصناعي شرق آسيوي الضخم .ويف حال حدوث تصعيد مع الصني،
والسيما يف شرق آسيا ،فقد جند أنفسنا ال نواجه هناية األمر الذي تقوده الوالايت املتحدة ،بقدر
ما هو انعكاس لشروطه ،إذ استخدمت الوالايت املتحدة يف السابق القوة الناعمة ملواجهة هتديد
القوة العسكرية الشيوعية املدعومة ابلقوة الصلبة كمالذ أخري ،ويف املرحلة التالية قد تصبح الوالايت
املتحدة مزوداً لألمن العسكري ضد املضايقات اليت تقدمها آلة النمو الصينية.
لكن هذا سابق ألوانه ،فبعد مرور عامني على تويل ترامب الرائسة ،يكون من املبالغة
احلديث عن هناية النظام العاملي األمريكي ،إذ ما تزال الركائز األساسية لقوهتا العاملية -العسكرية
واملالية -قائمة بثبات ،لكن ما انتهى هو مطالبة الدميقراطية األمريكية بتقدمي أمنوذج سياسي .وبدأ
ترامب إبغالق الفصل الذي بدأه (وودرو ويلسون) يف احلرب العاملية األوىل بدعوى أن الدميقراطية
تعب عن أعمق مشاعر اإلنسانية الليربالية .وبعد مئة عام ،جسد ترامب إىل األبد التعنت
األمريكية ّ
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والسخرية والغباء املطلق الذي يسيطر على معظم احلياة السياسية األمريكية ،وما نواجههُ هو
انفصال جذري بني استمرارية اهلياكل األساسية للسلطة وشرعيتها السياسية.
لنتخيل أن الرئيس على ظهر حاملة طائرات نووية تبلغ قيمتها  13مليار دوالر ومنخرط يف
نشر قوات عسكرية يف حبر الصني اجلنويب ،وهذا جيسد بنحو أفضل إحياء سياسة القوى العظمى
يتحول إىل عمل عدمي اجلدوى ،أو فصل جديد
اليت ختيّم على الوقت احلاضر .وما إذا كان هذا قد ّ
يتعي علينا انتظار رؤيته.
يف عصر القوة العاملية األمريكية ،فما يزال ّ
املصدر:
https//:www.lrb.co.uk/v41/n07/adam-tooze/is-this-the-end-of-theamerican-century
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