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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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كيف نحسن تصنيف العراق في مؤشر مدركات الفساد؟
(دراسة عملية مركزة باالستفادة من تجربتي مصر والكويت)
إعداد :غزوان رفيق المنهالوي  -حسن جلوب كاظم *

2019-7-9
املقدمة:
ال شك أن الفساد آفة تعاين منها مجيع البلدان مبختلف توجهاهتا القانونية ،واالقتصادية،
واالجتماعية ،إال أهنا ختتلف من حيث احلجم والتغلغل من بلد آلخر ،وقد عملت األنظمة املختلفة
على عدة تدابري سواء أكانت وقائية أم ردعية ملكافحة الفساد أو احلد منه ،وابالطالع على هذه
التدابري ميكن أن نستنتج معادلة يسرية فحواها أن كل عالج ال بد من أن يسبقه تشخيص دقيق،
وخبالفه ال تكون النتائج مرضية ،وانسجاماً مع ذلك عملت املنظمات الدولية والبلدان املختلفة
لعل أبرز هذه اآلليات متثلت مبؤشرات
على إجياد اليآت لتشخيص الفساد ،ومكامنه ،ومدايته ،و ّ
قياس الفساد.
ويعد مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية من أكثر املؤشرات شهرة
على مستوى العامل ،إذ هتتم احلكومات وقطاع األعمال ،واجملتمع املدين ،ووسائل اإلعالم بنتائجه،
فضالً عن أثره احمللي ،واإلقليمي ،والدويل الكبري على قطاع االستثمار ،ومسعة الدولة؛ كونه يقيم
مدى الفساد يف القطاع العام للدول.
تستعرض هذه الدراسة املوجزة نظرة عامة عن املؤشر ،ومن مث االطالع على أهم اخلطوات
اليت اتبعتها الدول اإلقليمية القريبة من بيئة العراق اليت حققت تقدماً يف سلم املؤشر حمل البحث
لالستفادة منها قدر اإلمكان يف حتسني درجة العراق وترتيبه ،وقد وقع االختيار على دوليت مصر
لتحسن وضعهما على سلم املؤشر بنحو ملحوض ،وتوافر املصادر الالزمة هبذا الشأن.
والكويت؛ ُّ

* ابحثان متخصصان مبكافحة الفساد.
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أوالً :تعريف عام ملؤشر مدركات الفساد
تصدر منظمة الشفافية الدولية1سنويـاً مؤشراً لقياس الفساد يف القطاع العام (مؤشر مدركات
الفساد) منذ العام ( ،)1995وهو مؤشر سنوي مركب (يعتمد على جمموعة من املؤشرات
الفرعية) ،يقيّم الدول ويرتبها على وفق درجة وجود الفساد يف القطاع العام؛ بناءً على إدراك رجال
األعمال واحملللني ،مبا يف ذلك املتخصصون واخلرباء .ويقيّم املؤشر مستوى الفساد يف دول العامل
على مقياس من ( )0إىل ( ،)100إذ تعادل الدرجة ( )0أعلى مستوى من مستوايت الفساد
املدرك؛ أي( :تصور القطاع العام للدولة بكونه فاسداً جداً) ،يف حني تعادل الدرجة ( )100أدىن
مستوى من مستوايت الفساد املدرك؛ أي( :تصور القطاع العام للدولة بكونه نزيهاً متاماً).
مؤشر مدركات الفساد على ( )13مؤشراً فرعياً يف ترتيب الدول من حيث
يعتمد تقرير ِّ
مؤسسة أخرى مستقلة عن منظمة الشفافية
الفساد يف القطاع العام ،وكل مؤش ٍر ٍ
فرعي يصدر عن َّ
ّ
املؤشرات الفرعية ،إذ ميكن أن تُقيم الدولة إذا توافر
الدولية ،وال يشرتط أن تُقيّم الدولة جبميع هذه ِّ
تقييم ثالثة مؤ ِّشر ٍ
ات ٍ
وإن املؤ ِّشرات الفرعية ِّ
فرعية كح ٍّد أدىنَّ ،
مؤشر مدركات الفساد
املكونة لتقرير ِّ
ٍ
جماالت ٍ
خمتلفة يف الدولة املعنيَّة تشمل جوانب:
تتضمن عدداً كبرياً من األسئلة تستهدف تقييم
ِ
(سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،وأمنية ،ورقابية ،وانتخابية ،وغريها) ،إال َّ
مؤشر مدركات
أن ّ
الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يستل منها األسئلة ذات العالقة ابلفساد.
ويف مؤشر عام ( )2018سجلت أكثر من ثلثي الدول املصنفة أقل من ( )50درجة على
املقياس من الدول املشمولة مبؤشر مدركات الفساد.
أما بشأن العراق فقد حصل على درجته نفسه يف العام ( )2017البالغة ( )18درجة،
وحتسن ترتيبه مبرتبة واحدة فقط ليحل يف الرتتيب ( )168من أصل ( )180دولة مشمولة؛ مما
جعل العراق خارج الدول العشر األخرية -بنحو صريح -األكثر فساداً على مستوى العامل،
وعلى املستوى العريب حل العراق يف املرتبة ( )16من أصل ( )21دولة عربية ،وجتدر اإلشارة إىل
يتغي ترتيب الدول اعتماداً على عدد الدول املصنفة يف
أن درجة الدولة أهم بكثري من ترتيبها إذ ّ
 .1منظمة الشفافية الدولية :منظمة دولية غري حكومية (منظمة جمتمع مدين) أتسست عام ( )1993من قبل املدير السابق للبنك
وتضم حالياً فروع يف أكثر من ()100
الدويل احملامي األملاين بيرت إيغن ( ،)Beter Eigenوأمانتها العامة يف برلني يف أملانيا ُّ
وتعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد أبنه« :سوء استغالل الوظيفة العامة
دولة اكتسبت شهرة يف إنتاج مؤشرات لقياس الفسادّ ،
من أجل حتقيق مصاحل خاصة».
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املؤشر ودرجاهتا.
اثنياً :جتربة مصر والكويت يف حتسني موقعيهما ضمن ترتيب مؤشر مدركات الفساد
بعد االطالع على نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام ( )2018جند أن كالً من مصر
حتسن ترتيبهما بنحو ملحوظ ،وكما مبني يف اجلدول اآليت:
والكويت قد ّ
2017
الدولة

الرتتيب
دولياً

الرتتيب الدرجة من
()100
عربياً

التغي يف
ّ
ترتيب الدولة

التغي يف درجة
ّ
الدولة

2018
الرتتيب الرتتيب
دولياً عربياً

الدرجة من
()100

مصر

117

11

32

+12

+3

105

10

35

الكويت

85

8

39

+7

+2

78

8

41

وبعد دراسة جتربيت مصر والكويت واالطالع على أفضل املمارسات اليت اتبعتها الدولتان
يف حتسني ترتيبهما يف تقرير منظمة الشفافية الدولية (مؤشر مدركات الفساد لعام  ،)2018وبغية
توظيفها مبا يناسب البيئة العراقية يف حتسني درجة وترتيب العراق؛ ندرج إبجياز أبرز خطوات هاتني
الدولتني اليت ساعدت على حتسن ترتيبهما:
جتربة مصر:
يتفق اخلرباء يف مصر سواء يف اجملال األكادميي والعملي على أن أبرز أسباب حتسني درجة
مجهورية مصر العربية وترتيبها يف مؤشر مدركات الفساد لعام ( )2018متثلت ابآليت:
1.1وضع بوابة إلكرتونية موحدة لطرح املناقصات اإللكرتونية (إبرام العقود احلكومية).
2.2االنفتاح على الشباب بعقد مؤمترات حبضور مسؤويل الدولة يف السلطة التنفيذية والشباب؛
لالستفادة من األفكار واملقرتحات بكل شفافية ،وبلغة يسودها احلوار اهلادف.
3.3اعتماد اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد ،فضالً عن قيام هيئة الرقابة اإلدارية يف مصر
كوهنا اجلهة املسؤولة عن مكافحة الفساد خبطوات فاعلة إلرجاع بعض أمالك الدولة املسروقة.
4.4وضع معايري واضحة الختيار القيادات اإلدارية يف الدولة وللمستوايت الوظيفية كافة ،مع
15
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وجود إرادة حقيقية لتطبيقها.
جتربة الكويت:
متثلت أبرز أسباب حتسني درجة دولة الكويت وترتيبها يف سلم مؤشر مدركات الفساد لعام
( )2018بعد االطالع على آراء الفقه واجملتمع املدين الكوييت ابآليت:
1.1اختاذ إجراءات جادة بتوفري بيئة مالئمة لالستثمار بتطوير النظم واإلجراءات الداعمة
واجلاذبة له.
2.2إعداد خطة إعالمية تروجيية وتوعوية وتنفيذها؛ لتسويق اإلجراءات الوقائية والردعية اليت
تقوم هبا احلكومة واألجهزة الرقابية املعنية للقضاء على الفساد.
3.3قيام ديوان احملاسبة الكوييت بنشر التقارير الرقابية يف موقعه اإللكرتوين وإاتحتها للجمهور،
إذ تناولت وسائل اإلعالم املختلفة حتليالً للمالحظات اليت تتضمنها هذه التقارير ،وإعالن التقارير
عن املوضوعات عالية اخلطورة اليت تشكل أولوية لإلسراع يف معاجلتها من طريق جملس األمة الكوييت
وجملس الوزراء ،فضالً عن إصدار الديوان تقرير املواطن الذي خياطب املواطنني مباشرًة؛ لتوعيتهم
ميسرة؛ هبدف تعزيز الرقابة اجملتمعية لتحسني األداء احلكومي.
أبهم املوضوعات الرقابية بطريقة ّ
4.4تيسري اإلجراءات ،وتقليص الدورة املستندية عرب تبين نظم احلكومة اإللكرتونية ،ونشر
ثقافة اخلدمات العامة اإللكرتونية.
5.5تفعيل األحكام اخلاصة ابحل ّد من تعارض املصاحل الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد لعام ( )2003إبقرار قانون حيظر تعارض املصاحل يف العام (.)2018
اثلثاً :متطلبات حتسني درجة العراق وترتيبه على مؤشر مدركات الفساد يف ضوء جتربيت
مصر والكويت
قد مؤمتر فصلي (كل ثالثة أشهر) يضم جملس الوزراء ،ورؤوساء اهليئات ،واجلهات غري
َ 1.1ع ُ
املرتبطة بوزارة ،واحملافظني ،ابالشرتاك مع الشباب العراقي مبختلف فئاهتم .واألفضل أن يكون
عقد هذه املؤمترات موزعاً على احملافظات حسب األمهية ،وأولوايت العمل احلكومي احملددة
ابلربانمج احلكومي.
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2.2اإلسراع بتشكيل جملس اخلدمة العامة االحتادي ،ووضع معايري مهنية الختيار القيادات اإلدارية
العليا ،وإعالهنا بكل شفافية إىل وسائل اإلعالم واجلمهور ،مع إلزام الوزارات ،واهليئات،
واجلهات غري املرتبطة بوزارة ،واحملافظات بتطبيقها على وفق جدول زمين حمدد.
3.3وضع نظام إلكرتوين مركزي إلبرام العقود اإلدارية؛ من شأنه القضاء على التماس الذي حيدث
بني اإلدارات ،واملقاولني ،وشركات القطاع اخلاص.
4.4إسراع اجمللس األعلى ملكافحة الفساد بوضع اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد يف العراق،
تتضمن خطوات جادة وواضحة ،معززة بتوقيتات حمددة؛ ملعاجلة ظواهر الفساد؛ كوهنا تساعد
يف حتسني صورة البلد دولياً.
5.5وضع اسرتاتيجية إعالمية وتنفيذها للرتويج للخطوات املذكورة آنفاً مبا يساعد يف عكس الصورة
اإلجيابية للدولة العراقية ،وتعزيز روح املواطنة.
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نهج الالمركزية في العراق والقيود المفروضة عليه
علي المولوي *

2019-8-7
ظهرت أجندة الالمركزية يف العراق يف مرحلة ما بعد  2003كضرورة لبناء توازن داخلي
للسلطة هبدف احلد من خطر صعود نظام سلطوي جديد .وعرب استكشاف الدوافع السياسية
واحلساابت اخلاصة ابلنخب السياسية ،تلقي هذه الورقة الضوء على األسباب وراء إخفاق عملية
تفويض السلطة إىل اجلهات احمللية يف إحداث تغيري حقيقي يف احلياة اليومية للمواطن العراقي .وإذا
كانت الالمركزية قد حتققت إىل حد كبري يف ما خيص حتويل السلطات اإلدارية ،فما تزال السلطات
املركزية تقاوم تفعيالً كامالً لالمركزية املالية؛ مما يؤثر سلباً على الفاعلني على املستوى احمللي يف
ممارساهتم للسلطات اجلديدة اليت ُمنحت هلم.
خرج اآلالف من العراقيني من خمتلف مدن جنوب العراق وبغداد وخاصة من البصرة إىل
الشوارع لالحتجاج على نقص اخلدمات األساسية وفرص العمل والبطالة ،متوز EPA ©.2019
ملخَّص
تستكشف هذه الورقة املناقشات الدائرة بشأن الالمركزية يف العراق ،وألي درجة كان
تنفيذها انجحاً .إذ ظهرت أجندة الالمركزية يف مرحلة ما بعد  2003لتهيئة توازن داخلي للسلطة
وللتخفيف من خطر صعود نظام سلطوي جديد .وقد أضفى دستور  2005طابعاً رمسياً على
النظام االحتادي يف العراق اجلديد ،مع صدور القانون رقم  21لعام  ،2008الذي قنّن اإلطار
اإلداري والقانوين لالمركزية يف العراق .على أن القانون  21قد خضع للتعديل ثالث مرات؛ مما
يشري إىل الطبيعة اخلالفية للمفاوضات بني النخب السياسية اليت اعتمدت على مقاربة العمل من
أعلى ألسفل ،ومل يبدأ تنفيذ القانون بنحو فعال إال يف العام  ،2015بعد سنة من سقوط املوصل.
وابستكشاف الدوافع السياسية واحلساابت اخلاصة ابلنخب ،تسلّط هذه الورقة الضوء على
أسباب إخفاق عملية تفويض السلطات احمللية يف إحداث تغيري حقيقي يف حياة املواطن العراقي.
ويف حني حتققت الالمركزية إىل حد كبري يف السلطات اإلدارية ،فال ميكن قول الشيء نفسه عن
* رئيس قسم األحباث مبركز البيان للدراسات والتخطيط.
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الالمركزية املالية؛ فوزارة املالية أظهرت أكرب قدر من املقاومة لتنفيذ القانون  21وما يزال الفاعلون
على املستوى احمللي قاصرين يف ممارستهم للسلطات املمنوحة هلم مؤخراً.
ومن بني األمثلة األوضح على التوترات القائمة بني املركز والسلطات احمللية ،حمافظة البصرة
الثرية ابلنفط ،اليت طال إمهاهلا على مدة عقود ،فقد شهد صيفها للعام  2018انطالق تظاهرات
سلّطت الضوء على اإلخفاق املمنهج لبغداد واحلكومة احمللية معاً يف تلبية االحتياجات األساسية
لسكان البصرة .وقد كشفت لعبة لوم كل طرف للطرف اآلخر اليت بدأت بني احلكومة املركزية
وحمافظ البصرة عن خالفات عميقة بشأن الطرف الذي جيب أن يتحمل مسؤولية تقدمي اخلدمات
للبصرة .وظهرت هذه اخلالفات يف ساحات احملاكم العراقية ،اليت سعى الوزراء واحملافظون من
خالهلا إىل أتكيد سلطاهتم .وستتناول هذه الورقة بعض اخلالفات القانونية القائمة سعياً لتسليط
الضوء على اآلراء املتباينة إزاء تفسري القانون  .21وعلى الرغم من أن سنوات ستنقضي قبل أن
تتكيف السلطات مع ترتيبات تشارك السلطة اجلديدة هذه ،فمن الضرورة مبكان أن يُرافق الالمركزية
إصالحات انتخابية وإدارية متكاملة من شأهنا حتسني مرونة احلكومات احمللية وجاهزيتها .ومن املهم
جداً أال يتم جتاهل اإلدارة احمللية على مستويي القضاء والناحية ،إمنا جيب متكني هذه الوحدات
اإلدارية أكثر ،مبا أهنا أطراف واعية كل الوعي ابحتياجات سكاهنا.
تطوراً الفتاً،
شهد املنطق املربر لالمركزية يف العراق على مدار السنوات اخلمسة عشرة املاضية ّ
ففي حقبة ما بعد  2003مباشرة ،رأى الكثريون يف احلكم االحتادي عالجاً انجعاً حيول دون
ِ
ف تفويض السلطات احمللية أدا ًة
صعود نظام سلطوي جديد .ويف السنوات القليلة املاضيةُ ،وص َ
سياسيةً ،من قبل الفاعلني احملليني والدوليني على السواء ،كعالج لتحدايت العراق الكثرية ،سواء
الحتواء النزاعات العرقية-الطائفية ،أو لتلبية مطالب السكان الذين أخذ سخطهم يتصاعد ابطّراد.
يتعي على بغداد االحتفاظ
وعلى مدار تلك املدة ،استمرت املناقشات يف مسألة ألي مدى ّ
بقواها واستعراضها .ويدعي أنصار توجه احلكومة املركزية القوية أنه دون وجود عاصمة قوية حتافظ
على وحدة البالد ،فسوف ينهار العراق يف هناية املطاف بسبب النزعات االنفصالية يف الشمال
ومن جراء التوترات القائمة منذ زمن طويل بني خمتلف املكوانت اإلثنية-الدينية للمجتمع العراقي.
وعلى اجلانب اآلخر ،يؤكد الكثريون أن وحدة العراق لن تستمر إَِّل بتفويض السلطات ومتكني
الناس على املستوى احمللي ،مبا يضمن حيازة األطراف احمللية للسلطة الكافية الكفيلة ابستمرار
التزامهم بدولة موحدة .ويُ ُّ
عد أتطري النقاش بصفته نقاش بشأن الالمركزية مهماً لفهم دوافع أنصار
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ومعارضي هذه القضية ،فضالً عن إاتحة إمكانية عمل تقييم متوازن ومتزن ملزااي وعيوب الالمركزية.
ومن املنظور التارخيي ،تع ّد جتربة العراق مع الالمركزية مسألة معاصرة جداً ،وإن كان القانون
 159الصادر عام  1969قد أسس اإلدارات احمللية ،وإن كان مسؤولو حزب البعث هم من
سيطروا عليها وكانت أتتيهم األوامر من بغداد .وبعد حرب اخلليج ،تشكل إقليم كردستان الذي
كان يتمتع بقدر من احلكم الذايت ،ما فرض على األرض شكالً من أشكال االحتادية (الفيدرالية)
غري املتماثلة .ففي حني متتعت مناطق مشال العراق بقدر نسيب من االستقاللية عن بغداد؛ بقيت
سائر أحناء العراق األخرى حتت القبضة احلديدية لنظام صدام السلطوي .ويف عام  2005مع
حتول النظام االحتادي
التصديق على الدستور اجلديد عرب استفتاء شاركت فيه مجيع مناطق العراقّ ،
«يتكون النظام
أخرياً إىل صيغة رمسية لتَشارك السلطة .وتشري املادة ( )116من الدستور إىل أن:
ّ
االحتادي يف مجهورية العراق من عاصمة وأقاليم وحمافظات ال مركزية وإدارات حملية”.
يف حني يتناول الدستور بقدر من التفصيل السلطات احلصرية للحكومة املركزية وسلطات
األقاليم واحملافظات ،فقد قـُنّنت الالمركزية للمرة األوىل عرب القانون  21املعروف بقانون (احملافظات
غري املنتظمة يف إقليم) .وعلى مدار عشر سنوات ،عُ ّدل القانون  21ثالث مرات ،وكان آخر
نص على وضوح أكرب يف حتديد سلطات احملافظات ،مع إاتحة سلطة
تعديل يف نيسان  ،2018إذ ّ
إدارية ومالية أكرب للفاعلني على املستوى احمللي ،مبا يشمل جمالس احملافظات واحملافظني.
لكن على أرض الواقع ،مل تبدأ اجلهود املكرسة لتنفيذ القانون  21إَِّل يف عام  ،2014وكان
حرك هذه اجلهود هو سقوط املوصل وسيطرة تنظيم (داعش) على مساحات كبرية من األراضي.
ما ّ
ففي تلك املرحلة احلرجة ،ظهرت تساؤالت عن وحدة الدولة العراقية ،على املستويني احمللي والدويل.
فمع خروج حنو ثلث مساحة العراق من سيطرة احلكومة املركزية ،ظهرت دعوات كثرية من أصوات
حملية ودولية تطالب بتوزيع السلطة رمسياً على خمتلف املناطق ،وكان من بني املطالبني ساسة عراقيون
وفاعلون قبليون رأوا يف تلك اللحظة فرصة لرتسيخ مواقفهم يف مواجهة بغداد ،هذا فضالً عن
أن القيادة الكردية اليت تطمح إىل االستقالل منذ زمن ،ودول جماورة للعراق رأات أن هنالك فرصة
لالستفادة من االنقسامات العراقية الداخلية.
وكان مستوى الثقة يف اجليش العراقي والقوات االحتادية األخرى قد تراجع إىل أدىن مستوى
له على اإلطالق يف احملافظات ذات األغلبية السنية ،وآمن قليلون أبن هذه القوات قادرة على
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هزمية تنظيم (داعش) .ويف الوقت نفسه ،حتركت القوات الكردية يف مشال العراق سريعاً للسيطرة
على أر ٍ
اض خارج مناطقها ،مبا يشمل حمافظة كركوك املتنازع عليها .وقد زعم رئيس إقليم كردستان
ستسم على األرض ابلدم.1
آنذاك -مسعود ابرزاين يف تصريح له أبن احلدود اجلديدة إلقليمه ُودأبت دول جوار العراق يف اخلليج على تقويض مشروعية احلكومة يف بغداد ،إذ رأت فيها
امتداداً هليمنة إيران على املنطقة ،يف حني أعلن غالف جملة «اتمي» الشهري ،لعدد حزيران 2014
عن «هناية العراق».2
ويف ظل هذه الظروف ،واجهت بغداد مهمة ال حتسد عليها ،تتمثل يف اسرتداد األراضي من
(داعش) ،مع السعي يف الوقت نفسه إىل توحيد املكوانت السكانية املختلفة واملتباينة يف العراق.
ويف هذا السياق ميكن فهم منطق الالمركزية يف عام  2014بصفته عملية انتهجت مقاربة
العمل من أعلى ألسفل ،وبصفتها عملية سياسية الدوافع غايتها إنقاذ الدولة .لقد كان تفويض
السلطات يف الصدارة وهو يعين طمأنة الشرائح املهمشة من الطبقة السياسية العراقية إىل إمكانية
ترسيخ أقدام الدولة مرة أخرى عن طريق ترتيبات جديدة لتَشارك السلطة مصحوبة بضماانت
قانونية ودستورية .وهذا الرتتيب يف األساس كان يعين متكني الفاعلني األمنيني احملليني القادرين على
تكريس انعدام الثقة يف القوات االحتادية اليت تسيطر عليها بغداد .وكانت الالمركزية أيضاً مطلباً
شجع عليه التحالف الدويل ضد (داعش) بقيادة الوالايت املتحدة ،اليت اشرتطت -من حيث
ّ
املمارسة -ربط تقدمي املساعدة العسكرية لبغداد بزايدة تشارك السلطة فيما خيص امللف األمين.
مت تفعيل املفهوم العام لالمركزية بصفته «نظام احتادي فعال» ،يتيح مقاربة متعددة األوجه،
طويلة األمد ،على الصعيدين السياسي والعسكري ،هلزمية (داعش) ،ومن مث إبعاد العراق عن حافة
اهلاوية .وكان النظام االحتادي الفعال قائماً على مخسة مبادئ ،تتطلب أربعة منها إعادة تشكيل
اجلهاز األمين العراقي ملواجهة (داعش) يف ساحة املعركة ،وللتعامل مع املظامل املتصورة اليت عُدت
سبباً لصعود اإلرهاب املنظّم .وقد سعت هذه املبادئ فعلياً إىل متكني األطراف املسلحة احمللية
من تويل قيادة أتمني املناطق احمللية ،ابألساس على هنج احلرس الوطين األمريكي .وصاحب هذا
احل ّد من دور القوات االحتادية -وتشمل اجليش العراقي -حبيث تركز على أتمني حدود احملافظات
وحدود الدولة .وكان املبدأ اخلامس متصالً ابعتماد سلسلة من اإلصالحات السياسية اليت من
شأهنا «معاجلة مظامل مشروعة وتبديد أي ذرائع ألنشطة (داعش)».3
بينما تُركز املناقشات بشأن الالمركزية يف العادة على اجلوانب اإلدارية واملالية من تفويض
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األعم ملنطق الالمركزية
السلطات ،تعد املسائل األمنية يف حالة العراق ضرورية لفهم اإلحداثيات ّ
حتول يف النهاية إىل مناقشة
القائم .فما بدأ كنقاش عن كيفية التعامل مع املخاوف األمنيةّ ،
أمشل بكثري بشأن تفويض السلطات (اإلدارية ،والقانونية ،واملالية) .حبلول النصف الثاين من عام
 ،2017ومع بلوغ احلرب ضد (داعش) ذروهتا وبدء القوات العراقية يف اسرتداد اجليوب األخرية
املتبقية لإلرهاب ،حتول االهتمام إىل قدرة الالمركزية على حتسني عمليات تقدمي اخلدمات .بدأت
احلالة األمنية يف شىت أحناء العراق تتحسن سريعاً ،وهذا منذ تدشني عمليات اسرتداد املوصل.
يف بغداد على سبيل املثال :احنسرت كثرياً االعتداءات اليت تسفر عن خسائر بشرية كبرية ،ويف
احملافظات اجلنوبية أصبحت احلوادث األمنية أقل انتشاراً مقارنة ببغداد .وحتول اهتمام الناس من
هتديد (داعش) الوجودي ،إىل االهتمام مبعاشهم اليومي .ومع استمرار إحساس املواطن العراقي
آباثر األزمة املالية اليت كان سببها اهنيار أسعار النفط ،تزايد قلقه من نقص فرص العمل وعدم كفاية
اخلدمات األساسية .وأدركت احلكومة املركزية أمرين:
أوالً :أنه ومع النمو السكاين املتسارع ،مل يعد ابإلمكان إدارة خدمات كالتعليم والصحة
واألشغال العامة عرب منوذج اإلدارة شديد املركزية.
حتول السخط الشعيب حنو املسؤولني احملليني؛ بعبارة أخرى:
اثنياً :إبمكان احلكومة املركزية أن ّ
توزع اللوم على أوجه قصور اإلدارة احلكومية ،ومثّل
أصبح من اجملدي سياسياً للحكومة املركزية أن ّ
هذا حافزاً رئيسياً ابجتاه تسريع خطط تنفيذ القانون .21
وبدعم من اجملتمع الدويل -اشتمل على برامج دعم فين وبرامج لبناء القدرات من الوالايت
سرعت احلكومة املركزية من تفويض
املتحدة وكندا واململكة املتحدة والبنك الدويل واألمم املتحدةّ -
4
السلطات للمحافظات عرب جلنة حكومية معروفة مبسمى اهليئة العليا للتنسيق بني احملافظات .
ومع تكليفها بضمان التفويض الكامل للسلطات مبوجب القانون  ،21عملت اهليئة كأداة
ويسرت املشاورات مع سلطات احملافظات؛ من أجل
بريوقراطية مسؤولة مباشرة من رئيس الوزراءّ ،
التغلب على املعوقات ولتسهيل تنفيذ الالمركزية .وقد اشتمل هذا على اجتماعات تنسيقية شبه
شهرية يف بغداد واحملافظات ترأّسها رئيس جملس الوزراء حبضور احملافظون ،لالستماع إىل مطالبهم
وشواغلهم .ويف الوقت نفسه ركزت املساعدات الدولية يف حتضري األجهزة البريوقراطية للمحافظات
لتنفيذ الالمركزية ،عرب تقدمي التدريبات الفنية يف جماالت منها التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة املالية؛
من أجل التعامل بفعالية مع حتدايت توسع امليزانيات واملوارد البشرية .وكان استقبال هذه التيسريات
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واألعمال التنسيقية مقبوالً وإن كانت نتائجه حمل تساؤالت ،فاملنظمات الدولية كثرياً ما جتد مشقة
يف التغلب على مقاومة التغيري يف أوساط املؤسسات اإلدارية اليت تعاين من كثرة الفساد والعدوانية
للشفافية .وغالباً ما يكون تصميم الربامج التدريبية معيباً بسبب غياب الفهم العميق للمشكالت
القائمة ،ونتيجة لإلخفاق يف بناء شبكة من املالكات اليت تقدم أمثلة ُتتذى ،لديها السلطة الكافية
لضمان عدم النكوص عن املمارسات اجليدة املتحققة.
تطورات اإلطار القانوين
عُ ّدل القانون  21يف عام  ،2010ويف  ،2013مث عُدل مؤخراً يف  .2018وأصبح
القانون معروفاً مبسمى «قانون احملافظات» ،ويسري على ( )15من ( )18حمافظة ،مع استثناء
حمافظات إقليم كردستان الثالث.
إن هذا القانون الذي صدر يف البداية يف أكثر من  50مادة ،حي ّدد خصائص الوحدات
اإلدارية واختصاصاهتا وصالحياهتا املختلفة على مستوى احملافظة ،مع استعراض اآلليات اخلاصة
ابختيار املسؤولني احملليني وانتخاهبم ،وتعريف إحداثيات تنفيذ خمتلف املهام التنفيذية والتشريعية،
ومن بني املواد اهلامة يف القانون  ،21املواد اليت تنص على جمالس احملافظات بصفتها أعلى سلطة
تشريعية وإشرافية .وتستعرض تلك املواد املهام األساسية للوحدات اإلدارية ،ومنها جمالس القضاء
وجمالس الناحية ،واحملافظ ،الذي ينتخبه جملس احملافظة .يشري القانون  21إىل ضرورة تنظيم هذه
الكياانت احمللية للشؤون اإلدارية واملالية للمحافظة «وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية ،مبا ال يتعارض مع
الدستور والقوانني االحتادية» .وهناك سلطتان أساسيتان متاحتان للوحدات اإلدارية ،مها:
األوىل :سلطة مجع الضرائب ،والرسوم ،واألجور (هذه السلطة أصبحت فيما بعد سبباً لقدر
كبري من اخلالف ،وسنناقشها الحقاً).
األخرى :ق ّدم القانون  21للسلطات احمللية قدراً كبرياً من السيطرة على موظفي احملافظة من
املستوى املتوسط للمستوى األدىن من السلم الوظيفي.5
وعلى مدار التعديالت املتعاقبة للقانون ،توسعت هذه السلطات لتشمل السلطات القانونية،
وقدراً أكرب من السيطرة على مؤسسات الدولة .ومبوجب تعديل  ،2013أصبحت سياسات
احملافظة تسمو على السياسات االحتادية يف اجملاالت اليت تُدار ابملشاركة بني املستويني6؛ و ّأدى هذا
إىل متكني احملافظات من تفعيل التشريعات واللوائح (األنظمة) والتدابري اإلدارية.
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عما ذُكر ،تقرر تنفيذ الالمركزية على مستوى  8وزارات احتادية ،مع منح احملافظات
وفضالً ّ
سلطات فنية وقانونية وإدارية متارسها على مستوى املديرايت اخلاصة هبذه الوزارات يف احملافظات.
وهذه الوزارات هي التعليم ،والصحة ،والبلدايت واألشغال العامة ،والزراعة ،واإلعمار واإلسكان،
والعمل والشؤون االجتماعية ،والشباب والرايضة ،واملالية .وقد سعت هذه التدابري إىل مأسسة فكرة
أن تكون عملية تقدمي اخلدمات ابألساس مسؤولية السلطات احمللية.
ومن الناحية العملية ،كان هذا يعين حتويل املوظفني احلكوميني الذين يعملون ابملديرايت
احمللية املتصلة هبذه الوزارات الثماين ،إىل سلطة احلكومة احمللية ابحملافظات املختلفة .ويف واقع األمر،
ال ميكن تنفيذ القانون إال جزئياً ،فأكرب مقاومة له جاءت من وزارة املالية ،اليت مل متتثل بعد للقانون
 21مبا يوائم القصد الفعلي منه .وقد اعرتض مسؤولو املالية على مسألة متكني احملافظات من تدبري
العوائد املالية على املستوى احمللي ،على الرغم من أن القانون  21مينح احلكومات احمللية سلطة مجع
الضرائب والرسوم واألجور طاملا عملية اجلمع هذه متسقة مع القوانني االحتادية .ظهرت خالفات
حول التعريفات الدقيقة للضرائب والرسوم ،وكثر اقتباس املادة ( )28من الدستور ،من قبل
املسؤولني االحتاديني ،لتأكيد ادعاءاهتم بعدم إمكانية فرض ضرائب جديدة دون تشريعات بذلك.
ومن حيث املمارسة ،كان هذا يعين استمرار اعتماد احملافظات ابلكامل تقريباً على خمصصات
امليزانية اليت تق ّدرها بغداد ،مع اقتصار آليات توليد العوائد املالية احمللية املتاحة هلا .حىت يف وزاريت
الصحة والتعليم -حيث بدأت عملية الالمركزية يف  ،-2017مت تعليق العملية فجأة يف العام
التايل؛ مما أدى إىل نقل جزئي فقط للموظفني احلكوميني إىل عهدة احملافظات .أدى هذا إىل ارتباك
شديد حول العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني وقنوات التواصل اإلدارية اخلاصة ابلعاملني.7
وعلى املستوى الفين ،هناك خالف بشأن إمكانية تعريف هذه العملية بصفتها عملية
حتول المركزي أو أهنا عملية إلعادة توزيع املركزية؛ أي جمرد نقل سلطة الوحدة اإلدارية من مستوى
ّ
خيص املوظفني احلكوميني ،فلم يكن أمام احلكومات
ما
أما
احمللي.
املستوى
إىل
ية
ز
ك
املر
احلكومة
ّ
حتول إدارة إنفاق امليزانية اخلاصة
من
الرغم
وعلى
احمللية سوى قبول مجيع املوظفني املتواجدين.
ّ
برواتب املوظفني إىل ميزانية احملافظة؛ فقد كانت يد السلطات احمللية مغلولة من حيث القدرة على
إصدار توجيهات للعاملني يف املديرايت اخلاصة ابلوزارات على مستوى احملافظات.
القانون  21من حيث املمارسة
على الرغم من أن تعديالت القانون  21قد أعطت ثقالً أكرب لسلطات احملافظات ،فقد
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صعدت العملية أيضاً من التنازع على السلطة بني الفاعلني على املستوى الوطين وعلى املستوى
ّ
احمللي .ولقد انتقلت تلك اخلالفات إىل ساحات احملاكم ،حيث طعن مسؤولو احملافظات على
قرارات وزراء احتاديني ،وزعموا أهنم تع ّدوا على الصالحيات املفوضة إليهم ،وحدث العكس أيضاً.
وعلى الرغم من إجناز التعديالت املتعاقبة للقانون  21عرب عملية تشاورية بني احلكومة املركزية
واحلكومات احمللية؛ فما زال تنفيذ القانون حمفوفاً ابخلالفات.
تدخلت احلكومة االحتادية العليا -اليت هلا السلطة احلصرية يف تفسري الدستور والفصل يف
اخلالفات املتصلة أبحكامه -عدة مرات للفصل يف هذه اخلالفات ،وقد برز مساران أساسيان
للخالف .أوالً :مسألة من له سلطة تعيني وفصل كبار املسؤولني .اثنياً :ألي مدى جيب حتقيق
الالمركزية املالية .ومن منظور االقتصاد السياسي ،كانت هذه اخلالفات متوقعة ،نظراً ألهنا متصلة
كل االتصال ابلصراع على االحتفاظ ابلسلطة والنفوذ .حىت إذا كانت هناك إرادة سياسية على
أعلى مستوايت احلكومة لالجتاه حنو الالمركزية ،فسوف يسعى الوزراء إىل محاية شبكاهتم الزابئنية،
والسيما تلك القائمة على املستوايت العليا ابحلكومة؛ إذ تعد مناصب املديرين العامني يف أحيان
كثرية تعيينات سياسية متصلة بشبكات نفوذ الفرد أو احلزب .واحلق أن املسؤولني ابحملافظات ليسوا
مبِنعة من تبين مصاحلهم اخلاصة والسعي إىل توسيع نفوذهم السياسي عرب هذه التعيينات بدورهم.
يف حزيران  2018رفضت احملكمة االحتادية العليا نظر قضية مرفوعة ضد مادة يف القانون
 21تنص على تفويض صالحيات الوزارات الثماين على مستوى احملافظات .8أكد احلكم سراين
املادة ( )12من قانون  21املع ّدل ،مع أتكيد عدم تعارض املادة املذكورة مع أحكام الدستور.
ويف الشهر التايل طُلب من احملكمة النظر يف طعن مقدم من رئيس جملس حمافظة ميسان
ادعى فيه أبن مادة من القانون - 21تطالب حبصول احلكومة احمللية على إذن من الوزارات إلنفاذ
التعيينات رفيعة املستوى (درجة مدير عام فأعلى) -غري دستورية .رفضت احملكمة الطعن وأكدت
مسو جملس الوزراء كأعلى سلطة تنفيذية مسؤولة عن وضع توجيهات التعيينات اخلاصة بكبار
املسؤولني .9واستمرت هذه اخلالفات يف شىت أحناء العراق .وعندما أصدر حمافظ املوصل قراراً
ردت وزيرة البلدايت سريعاً بتوجيه منها يؤكد افتقار
ابستبدال مدير بلدية املوصل يف أاير ّ ،2018
احملافظ هلذه الصالحية.10
وقد سعى مسؤولو احملافظات إىل أتكيد سلطتهم يف امللف األمين .ومن بني اخلالفات
األبرز ،كان تعيني قائد الشرطة اجلديد يف البصرة قبيل انتخاابت  2018النيابية ،فحينئذ ،استبدل
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رئيس الوزراء -آنذاك -حيدر العبادي اللواء عبد الكرمي املياحي ابللواء جاسم السعدي؛ مما أدى
إىل موجة استنكار على مستوى احلكومة احمللية .وأعلن حمافظ البصرة أسعد العيداين وأعضاء جملس
احملافظة اعرتاضهم الشديد على التعيني ،وادعوا أبن سلطة فصل وتعيني قائد الشرطة هي ابلكامل
يف يد سلطات احملافظة .وأشار العيداين إىل أنه وبصفته رئيس اللجنة األمنة ابلبصرة ،يرى ضرورة
وتذرع جملس احملافظة ابلقانون رقم  21كأساس
تنسيق قرار كهذا بني احلكومتني االحتادية واحملليةّ .
لسلطته يف املوافقة على تعيني قائد الشرطة .وكان من اعرتاضات مسؤويل البصرة األساسية األخرى
أصروا على ضرورة بقاء املنصب يف يد شخص
أن قائد الشرطة اجلديد جاء من حمافظة دايىل ،و ّ
من حمافظة البصرة.
جاء رد فعل وكيل وزير الداخلية مشتمالً على التذرع ابملوقف األمين شديد الصعوبة يف
احملافظة كسبب لتعيني شخص من خارجها .وأشار إىل أنه نظراً لالرتباطات العشائرية واملصاحل
واألهواء الشخصية ،فمن الصعب على شخص من البصرة تويل دور قائد الشرطة يف املرحلة املقبلة
من العمليات األمنية ابحملافظة ،مضيفاً أن وزارة الداخلية ،وبعد إمتام العمليات األمنية املزمعة،
سوف تعيد النظر يف تعيني شخص من احملافظة يف هذا املنصب .وفيما خيص القانون رقم ،21
أصر وكيل الوزير على أن الشؤون األمنية هي حصراً من اختصاصات احلكومة االحتادية ،كما ورد
ّ
يف الدستور.
حتقيق األداء األمثل لالمركزية
يف هناية املطاف ،يُقاس النجاح يف حتقيق الالمركزية إىل مدى ثقة اجلمهور يف السلطات
االحتادية واحمللية معاً .لقد أظهرت استطالعات الرأي – على طول اخلط – آتكل الثقة وتراجعها،
ويتصل هذا إىل درجة غالبة بعدم الرضا إزاء توفر فرص العمل واخلدمات ،وارتفاع معدالت
الفساد .يف حني يبقى األمن شاغالً أساسياً ،فقد كشف استطالع للرأي مشل مجيع أحناء العراق
وأجراه املعهد الدميقراطي الوطين يف أيلول  ،2018عن أن حنو  60%من املبحوثني يرون أن توفر
اخلدمات األساسية يعاين من التدهور .وتبني من االستطالع أن الفساد من بني أهم ثالث أولوايت
اليت جيب على احلكومة اجلديدة التعامل معها ،وأهنا قضية تع ّد أهم من األمن ،حبسب من أجريت
معهم املقابالت .وإجابة على سؤال حول مدى الثقة يف مؤسسات الدولة ،أعرب  27%فقط
من املبحوثني عن درجة من الثقة يف جمالس احملافظات .وكانت نسبة الثقة يف مؤسسات احلكومة
املركزية  24%فقط.11
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وكان القياس احلقيقي األول لفوائد الالمركزية يف صيف  ،2018حينما اندلعت املظاهرات
العنيفة يف البصرة جراء النقص يف املياه النظيفة والكهرابء .ورغم تكرر املظاهرات سنوايً أثناء أشهر
الصيف احلارة ،فاضطراابت  2018كانت مقلقة بصفة خاصة بسبب طبيعتها السياسية .فقد
خرج املتظاهرون يف مسريات أثناء مرحلة انتقالية ،يف حلظة شهدت ظهور نتائج االنتخاابت النيابية
ومل يكن االتفاق على تشكيل احلكومة اجلديدة قد أبرم بعد .وهلذا السبب ،كانت للمظاهرات
تداعيات عريضة النطاق على نتائج مفاوضات تشكيل احلكومة اجلديدة بني الكتل السياسية.
كشفت أزمة املياه عدم قدرة احلكومة احمللية على التصدي لتوفري اخلدمات األساسية دون
دعم كبري من احلكومة املركزية .احلق أن اجلانبان سعيا إىل لوم أحدمها اآلخر على األزمة ،اليت
بلغت ذروهتا يف املواجهة غري املسبوقة بني رئيس الوزراء وحمافظ البصرة أثناء جلسة برملانية كان
من املفرتض أن يتم خالهلا مناقشة سبل التصدي لألزمة 12.وبدالً من استعراض حلول األزمة،
تبادل الطرفان االهتامات ابإلخفاق يف الوفاء ابملسؤوليات املرتتبة عليهما ،وسرعان ما تراجعت
املظاهرات بعد إرسال بغداد جلنة عمل رفيعة املستوى إىل البصرة للتدخل بصورة مباشرة يف األزمة
وحملاولة حل املشكلة.
املرجوة ،فالبد من اعتماد جمموعة من
وكي ُتقق الالمركزية نتائجها التنموية والسياسية ّ
السياسات األساسية ،وإن كانت التوقعات تتباين بقوة فيما خيص الرتتيبات املثلى املطلوبة:
أوالً :على املسؤولني احملليني االستمرار يف احلصول على املساعدات الفنية الكافية للتمكن
من ممارسة سلطاهتم اآلخذة يف التوسع ،فأغلب أوجه القصور على املستوى احمللي قائمة يف بغداد
أيضاً ،وهي ابألساس نقص اخلربات الفنية مثل كيفية انتهاج التدابري البريوقراطية احلديثة ،وتشمل
احلوكمة اإللكرتونية ،بدالً من تسيري األعمال احلكومية ورقياً ،وتقنيات احملاسبة واملراجعة احلديثة،
واسرتاتيجيات التخطيط .جيب أن يكون التدريب متسقاً ال متفرق املسارات ،واملسألة حتتاج إىل
وقت حىت يتكيف املوظفون احلكوميون مع الرتتيبات اجلديدة .وتستمر أيضاً اإلشكالية القانونية،
وسوف متر فرتة طويلة قبل أن تؤدي سوابق قانونية كافية إىل استحداث معايري جديدة لتشارك
السلطة.
وتفتقر سلطات احملافظات يف الوقت الراهن إىل القدرة على تنفيذ ميزانياهتا وإدارة عدد
املوظفني الكبري الذي أصبح يف عهدهتا .هناك دائماً خطر قائم ،يتمثل يف أن يؤدي توسع امليزانيات
ببساطة إىل مفاقمة الفساد ،من مث فال ب ّد أن تتواكب إجراءات تدعيم احملاسبة واملساءلة مع تنفيذ
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الالمركزية .طبقاً ملوازنة  2019اليت تستعرض تفصيالً عدد املوظفني التابعني لبنود امليزانية اخلاصة
بكل حمافظة ،ففي البصرة حالياً أكثر من  70ألف موظف .وحمافظة املثىن الصغرية هبا حنو 22
ألف موظف .وإمجايل خمصصات امليزانية للبصرة يف عام  2019يبلغ حنو  1.6مليار دوالر ،وهي
ميزانية كبرية جداً مقارنة مبيزانيات السنوات املاضية اليت جتاوزت  780مليون دوالر إنفاق رأمسايل.
دون وجود التخطيط االسرتاتيجي املتقدم وخربات إدارة املشروعات بشكل مهين ،سوف يصبح من
املستحيل على حكومة البصرة احمللية أن تتصرف يف هذه األموال بنحو فعال وكفء.
والصورة يف احملافظات احملررة من (داعش) خمتلفة إىل حد ما .فبينما تُن ّفذ مراحل التحول
لالمركزية فيها ببطء ،فهي حتدث مبعدل أبطأ بكثري بسبب اقتصار قدرة احلكومات احمللية املختلفة.
كمثال على هذا ،فإن حمافظة املوصل -اثين أكرب حمافظة عراقية من حيث تعداد السكان -هبا
 1400موظف فقط على ذمة ميزانيتها .وما زال إنفاق خمصصات امليزانية خيضع إىل حد بعيد
لقرارات احلكومة املركزية ،لدرجة أن  180مليون دوالر فقط قد خصصت بصورة مباشرة للسلطات
احمللية لعام .13 2019
اثنياً :جيب أال تتجاهل الالمركزية مستوى القضاء ومستوى الناحية يف اإلدارة .يف واقع
تبي أن تسليم اخلدمات جيب أن يُرّكز على هذه
األمر ،ومن جتربة دول أخرى -منها إندونيسياّ -
املستوايت األدىن من الوحدات اإلدارية .فعلى هذه املستوايت تتفاعل السلطات بنحو أوثق مع
اجلمهور .ومن مث فهي حتوز على قدر أكرب بكثري من الفهم لالحتياجات وللمشكالت اليومية
على هذا املستوى من اإلدارة.
اثلثاً :ال بد من أن تتزامن اإلصالحات االنتخابية مع أية جهود قائمة لتحسني فائدة
الالمركزية .ويستمر اجلمود السياسي وتفشي االختالفات بني األطراف املختلفة يف اهليمنة على
جمالس احملافظات يف شىت أحناء العراق؛ وهذا يعين أنه بدالً من حتسني عمل احملافظ والتنفيذيني
اآلخرين عرب اإلشراف وفرض األنظمة ،فإن هذه اجملالس تُع ّقد من املشكلة .هناك «وصفة»
سياسات حمتمل أن تكون مفيدة ،وهي تقييد سلطات جمالس احملافظات متاماً وحتويل سلطات أكرب
إىل كل من احملافظ -املنتخب ابالقرتاع املباشر -وإىل جمالس األقضية والنواحي .جيب أن حيتفظ
الربملان مبهام إشرافية ومن شأن هذا األمر أن يبسط من التنسيق والتواصل بني بغداد واحملافظات.
يف كانون األول  2018اقرتحت اللجنة القضائية ابلربملان جتميد أعمال جمالس احملافظات القائمة،
لكن مل حيز الطلب على أتييد األغلبية يف اللجنة .وبطبيعة احلال ،فإن الكتل السياسية املهيمنة على
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جمالس احملافظات تعارض بقوة مثل هذا التحرك .وقد انعكس هذا على مستوى الربملان الوطين؛
وعلى ذلك ،يشري هذا األمر إىل تنامي اإلحساس أبن ضرر جمالس احملافظات أكرب من نفعها.
إمجاالً ،كانت جتربة العراق مع الالمركزية جتربة خمتلطة .ففي حني زاد كثرياً تقدير اإلطار
القانوين املن ِظّم لتفويض السلطات ،فقد حصدت جتارب قليلة نتائج إجيابية يف نظر الرأي العام.
وعلى الرغم من تطور منطق الالمركزية على مدار العقد املاضي ،فإن التحدايت اليت تواجه
العراق منذ زمن طويل ،واملتمثلة يف إعادة بناء البنية التحتية وهتيئة فرص العمل ،مستمرة يف إمالء
األولوايت على السلطات احمللية .واألهم ،جيب أن يُنظر إىل الالمركزية بصفتها غري معزولة عن
القضااي األساسية األخرى ،مثل إصالح القطاع األمين ،وسياسة االنتخاابت ،والتعليم ،بصفتها
جزءاً ال يتجزأ من حتسني اإلدارة احلكومية واستعادة الثقة بني السلطات والشعب .إن طبيعة
السياق العراقي يف مرحلة ما بعد النزاع -ويتسم بتحسن الوضع األمين وتنامي الثقة يف قوات األمن
االحتادية -تعين ضرورة تشارك السلطات كوسيلة لتخفيف آاثر القوى اليت تقوض من وحدة الدولة،
قد تراجعت يف الوقت الراهن .فالنزعات االنفصالية يف مشال العراق قد ُجدت ،لكن التحدي اآلن
هو ضمان أن تتمكن الدولة من اسرتداد مشروعيتها عن طريق إظهار قدرهتا على العمل بفعالية
على املستويني االحتادي واحمللي.

ملحوظة :الدراسة منشورة على موقع «مبادرة اإلصالح العريب» على الرابط اآليت:
https://bit.ly/2YtKsvy

30

مقاالت ابحثي املركز

:اهلوامش
Al-Monitor, Barzani: The region’s new borders will be drawn in blood,: انظر.1
15 February 2015
https://www.al-monitor.com/pulse/security/2015/02/barzani-iraq-peshmergakurds-islamic-state-interview.html
Time, The End of Iraq, 30 June 2014 :انظر

.2

http://time.com/magazine/us/2899479/june-30th-2014-vol-183-no-25-u-s/
Senate Foreign Relations Committee, Iraq at a Crossroads: Options for : انظر.3
U.S. Policy, Testimony by Brett McGurk, 24 July 2014
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/McGurk%20Testimony%20
072414-Final%20Version%20REVISED.pdf

 ووزارة التنمية الدولية،)USAID(  مت تنفيذ برامج الالمركزية بدعم من هيئة املعونة األمريكية.4
، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وفريق احلوكمة ابلبنك الدويل، ومعهد احلوكمة الكندي،الربيطانية
.وعدة أطراف أخرى
USAID, Law of Governorates Not Incorporated into a Region, March

: انظر.5
2011

http://iraq-lg-law.org/ar/webfm_send/765
Diamond, Todd and Cameron Berkuti, Improving Services and : انظر.6
Strengthening Cohesion in Fragile States: The Case of Iraq, October 2017
https://www.chemonics.com/wp-content/uploads/2017/10/CaseStudy_
ServiceDelivery_StateCohesion_Iraq.pdf
Iraq Energy Institute, The Process of Federalism: an Interview with Mike : انظر.7
Fleet of the Institute of Governance, 19 December 2018
https://iraqenergy.org/2018/12/19/the-process-of-federalism-an-interview-withmike-fleet-of-the-institute-of-governance

31

حصاد البيان

:2018 حزيران/ يونيو12  حكم احملكمة االحتادية العليا بتاريخ.8
https://www.iraqfsc.iq/news.4124/

:2018 متوز/ يوليو1 حكم احملكمة االحتادية العليا بتاريخ.9
https://www.iraqfsc.iq/news.4131/

:2018 حزيران/ يونيو5 ،تويرت.10
https://twitter.com/aalmawlawi/status/1003924091655589888
National Democratic Institute, Iraqis Call on the New Government for : انظر.11
Jobs, Services, and Reconstruction, November 2018
https://www.ndi.org/sites/default/files/Iraq%20Survey%20Aug-Oct%202018%20
Public%20Report.pdf
Deutsche Welle, Baghdad lifts Basra curfew as PM pressed to quit, 8 :انظر.12
September 2018
https://www.dw.com/en/baghdad-lifts-basra-curfew-as-pm-pressed-toquit/a-45410407

.2019  بناءً على حتليل الكاتب للميزانية االحتادية لعام.13

32

مقاالت ابحثي املركز

العراق ومسار البيئة األمنية
«دراسة في المكونات والتحديات»
علي زياد العلي*

2019-8-24
املقدمة:
تضم البيئة االسرتاتيجية للعراق -كنظريهتا يف الدول األخرى -تركيبات ومكوانت تساعد
يف تشكيل املالمح العامة لصريورة البيئة األمنية داخل العراق ،وتعرف البيئة االسرتاتيجية على أهنا
جمموعة من الكياانت ،والرتكيبات ،والركائز ذات املالمح اثبتة ومتغرية يف الوقت نفسه ،اليت تشكل
أتثرياً وتبلوراً ملالمح بنية البيئة األمنية ،انطالقاً من أتثري العناصر االسرتاتيجية اليت تضم (اجلغرافية،
واالقتصاد ،والسياسة ،واالجتماع ،والسكان) ،وهذه العناصر تساعد بنحو كبري يف بلورة مالمح
البيئة األمنية داخل العراق ابالشرتاك مع العناصر والتحدايت األمنية اليت تعصف ابملشهد األمين
والسيما يف اآلونة األخرية واليت تتمحور حول (انتشار السالح ،واإلرهاب ،واملخدرات ،والفساد،
واجلرمية)؛ لذا جند الرتكيبة البنيوية للبيئة األمنية يف العراق ذات عناصر متعدد ومعقدة ،حبيث أثرت
بنحو كبري على املشهد األمين (املضطرب) الذي غالباً ما يتصف ابلغموض والتقلب من حني إىل
آخر؛ ومن هنا تبلج لنا أمهية دراسة واقع البيئة األمنية ،انطالقاً من الوقف على أهم العناصر اليت
تساعد يف تكوينها ،مع ضرورة التطرق إىل ماهية التحدايت اليت تعاين منها ،وصوالً إىل توصيف
احللول اليت قد ُّ
حتد من أتثري هذه التحدايت على بنيوية األمن واالستقرار داخل العراق.
مكوانت البيئة األمنية العراقية
تع ّد البيئة األمنية العراقية شبكة من العوامل داخل معادلة (االنضباط األمين) اليت تشمل،
العناصر اآلتية( :اجلغرافية ،والسكان ،واالقتصاد ،والسياسة ،والعناصر االجتماعية) ،إذ تدخل يف
ما بينها شبكة من التفاعالت املعقدة حبيث يسود عامل الغموض والتعقيد على فضاء واسع من
خمرجات هذه التفاعالت؛ وابلتايل فإن مكوانت البيئة األمنية للعراق هلا من التعقيد ما ال ميكن
حصره على الرغم من أهنا تتمظهر مبالمح السهولة والوضوح لدى بعض احملللني األمنيني والسيما
* ابحث متخصص يف الشؤون الدولية واالسرتاتيجية.
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حني تكون عناصر هذه البيئة مشاركة بنحو كبري يف التأثري على املشهد األمين االسرتاتيجي داخل
العراق .ومن أجل الوقوف على أهم مكوانت هذه البيئة ال بد من اتباع هنج (التفكيك والرتكيب)
ألركاهنا وعناصرها؛ ألجل حلحلة املعضلة األمنية ،وإعطاء وصف انجع ملواطن اخللل واإلرابك
الذي تعاين منه بعض مفاصل املؤسسات األمنية ،وميكن التطرق إىل مكوانت البيئة األمنية للعراق
ابآليت:
أوالً :العامل اجلغرايف
متثل اجلغرافية الركن األساس واالسرتاتيجي يف أي بيئة أمنية كانت ،إذ تساعد يف تشكيل
املالمح التكوينية لدائرة التفاعالت األمنية داخل الدولة عرب أتثريه على املشهد األمين ،فاملالمح
اجلغرافية للدولة هلا أتثري كبري على ساحة االنضباط األمين ،والسيما يف زاوية بيئة التهديدات
فهي تؤثر على الدفاع العسكري االسرتاتيجي ،وعلى طبيعة مركبات التهديدات اإلرهابية ،وصوالً
إىل أتثريها على جتارة املخدرات واجلرمية اجلنائية ،وإن العامل اجلغرايف للعراق يتمثل يف عدة
أبعاد :يتجلّى البعد األول ابحلدود اإلقليمية ،إذ جتاور العراق ست دول هي( :إيران ،والسعودية،
والكويت ،واألردن ،وسوراي ،وتركيا)( ،)1وهذه املساحة اجلغرافية تشكل حتدايً كبرياً للبيئة األمنية
خيص تسرب (العناصر اإلرهابية ،واملخدرات ،والسالح)؛ األمر الذي
داخل العراق والسيما يف ما ّ
يتطلب تكثيف نظام الدعم واملراقبة االسرتاتيجي بشقيه (اجلوي واألرضي) للحدود.
من الناحية الداخلية يؤثر العامل اجلغرايف يف مالمح املعادلة األمينة داخل العراق والسيما يف
املنطقة الشمالية والغربية ،فاملناخ اجلاف والطبيعة الصحراوية الشاسعة تشكل حتدايت معقدة بوجه
األجهزة األمنية ،وعلى الرغم من اجلهود االستثنائية لالستخبارات واجليش ما تزال هذه املنطقة
اجلغرافية تعاين بعض اخلروقات األمنية النامجة عن وجود بعض خالاي داعش اليت تبقى تشكل
هتديداً صارخاً ملنظومات األمن واالستقرار حملافظات (نينوى ،واألنبار ،وصالح الدين ،وكركوك)،
كذلك احلال مع سالسل اجلبال (خممور ،ومكحول ،والعطشانة) اليت تشكل هي األخرى هتديداً
أمنياً نتيجة بعض التحركات املشبوهة فيها.
اثنياً :العامل االقتصادي
ميثل االقتصاد عنصراً اسرتاتيجياً استثنائياً يف تركيبة أي منظومة أمنية؛ ألنه يؤثر ويتأثر يف
معادلة االنضباط األمين اليت حتكم مسار أي بيئة أمنية ألي دولة كانت ،فاالقتصاد يؤثر يف البيئة
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االسرتاتيجية وجاهزية األجهزة األمنية املنتشرة فيها ،وهو حيكم سري العقيدة األمنية انطالقاً من
طبيعة اإلمكاانت املالية اليت متتلكها الدولة ،وإن العوامل االقتصادية هلا أتثري كبري على اندفاع
العناصر غري املنضبطة حنو االجنراف والتأثري السليب يف البيئة اليت يعيشون هبا؛ لذا ميثل االقتصاد ركناً
أساسياً يف بنية أي بيئة اسرتاتيجية كانت ،فهو العامل احملفز للصراع واالنسجام داخل اجملتمعات؛
ومن هنا جند أن العامل االقتصادي للعراق له أمهية كربى يف رسم مالمح تقلبات املشهد األمين،
فهو يتداخل مع العناصر احملفزة للصراع واالجنراف األيديولوجي لبعض األفراد واجلماعات(.)2
يعاين االقتصاد العراقي من ضائقة مالية كبرية؛ بسبب اعتماده الكلي على أسعار النفط
اليت ابتت مضطربة ابألفول والصعود؛ األمر الذي أصاب الوضع االقتصادي إبحالة عدم استقرار
والتقلب املستمر؛ وابلتايل فإن اجلهد األمين ألجهزة األمن الداخلي واجليش ،واالستخبارات تتطلب
خمصصات مالية ضخمة حبيث تتناسب مع حجم اجلهد العسكري واالستخبارايت ،إذ إن خمصصات
األمن والدفاع تصل مقدرها ( )% 21من جممل امليزانية العراقية ،لكنها غري كافية لرفع مستوى
اجلاهزية الوقائية لألجهزة املعنية ابألمن والدفاع االسرتاتيجي داخل العراق ،فال بد من رفع مستوى
اخلاصة ابلكفاءة األمنية ملعظم األجهزة األمنية ،والسيما جانب االستخبارات
النفقات العسكرية ّ
بشقيه (الشخصي ،والسيرباين) مع ضرورة الرتكيز على رفع مستوى التجهيز االسرتاتيجي للجيش
من خالل رفع مستوى التسليح للقوى اجلوية (الدفاع ،واهلجوم) مع القوة الربية ،وكذلك احلال
عند التعامل مع خماطر انتشار السالح واملخدرات واجلرائم االعتيادية ،فال بد من رفع كفاءة أفراد
وزارة الداخلية بتكثيف التعاون األمين مع شركات التدريب واالستشارة الرائدة يف هذا اجملال؛ لوضع
حلول حقيقية تعاجل هذه اإلشكاالت؛ وأخرياً ميكن القول إن العامل االقتصادي له أمهية كربى يف
بنية البيئة األمنية للعراق انطالقاً من أتثري وأثره يف العوامل اليت تشكل أتثرياً اسرتاتيجياً على عامل
(االستقرارية والتزعزع األمين) ،فالوضع االقتصادي املرتدي يف العراق بدأ يولد نفوراً لدى فئة كبرية
من الشباب؛ بسبب النقص احلاد يف فرص العمل؛ األمر الذي قد يؤدي إىل تفاقم ظاهرة اإلرهاب
واجلرمية ،فضالً عن زايدة تعاطي املخدرات ،وانتشار السالح .وإن حجم امليزانية املخصصة لقطاع
التعلم والبحث العاملي متواضع وابت عامالً كبرياً يف ارتفاع نسبة األمية والتخلف العلمي؛ فهذه
العوامل جمتمعة شكلت إرابكاً حقيقياً للمشهد األمين داخل العراق(.)3
اثلثاً :العامل السياسي
ميثل العامل السياسي أحد أهم األركان البيئة األمنية ،إذ تشكل التفاعالت السياسة داخل
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الدولة انعكاساً كبرياً على املشهد األمين؛ ألهنا العنصر املناط به إدارة مفاصل الدولة؛ وابلتايل
تؤثر العملية السياسة وتشعباهتا على بنيوية البيئة األمنية إجياابً وسلباً حسب توجهات القاطنني يف
املناصب العليا للدولة ،وطبيعة معتقداهتم ،وأيدلوجياهتم ،وشكل النظام السياسي السائد ،فضالً
عن طريقة تعاطيهم مع أركان إدارة الدولة ،فهناك ساسة يدفعون بلداهنم إىل اهلاوية األمنية ،وهناك
من يضعون أساس السلم واالستقرار الداخلي على سلم اهتماماهتم(.)4
ومن هنا أييت أتثر البيئة األمنية العراقية من العملية السياسية اجلارية انطالقاً من عناصرها
اليت تتمحور حول التفاعالت السياسية ،وطبيعة عمل األحزاب والتيارات ،وصوالً إىل شكل النظام
السياسي وآليات االنتخاابت ،فكل هذه العناصر تساعد على بلورة السلم واالستقرار يف الداخل،
فالعملية السياسية يف العراق تعاين من بعض األمور والسيما ما له عالقة آبليات إدارة الدولة ،ومتويل
األحزاب ،ونظام االنتخاابت ،وغريها من اإلشكاالت اليت تتطلب حلوالً جذرية(.)5
رابعاً :العامل االجتماعي
إن العامل االجتماعي عنصر أساس يف تركيبة البنية األمنية للدولة ،فهو يتضمن نسقية
التفاعالت بني مكوانت الدولة اليت تشمل الفئات الثقافية ،والدايانت ،والقوميات املتعددة،
فاجملتمعات املتنوعة داخل الدولة هلا أتثري على البنية األمنية ،والسيما إذا كان االنسجام يعاين من
بعض اإلشكاالت( ،)6فالعراق اليوم عبارة عن جمتمع متعدد الثقافات والتكوينات االجتماعية فيه
عرب وكرد وتركمان وسراين وأيزيديني ،وتشكل هذه االختالفات عامالً مفصلياً يؤثر على معادلة
األمن واالنضباط الداخلي ،فاألحداث الطائفية اليت عصفت ابلعراق يف العقد السابق ضربت
منظومة التعايش السلمي ،وعبثت ابلنسيج االجتماعي الوطين ،وأثرت على البيئة األمنية من خالل
أحداث االقتتال الداخلي الذي أدى إىل ظهور مجاعات فئوية متطرفة استغلت االنقسام اجملتمعي
يف العراق لتسويق شعاراهتا لدى شرائح معينة من اجملتمع؛ وابلتايل كانت طريقة التعامل مع العامل
االجتماعي سبباً رئيساً لظهور (تنظيم داعش) الذي سبّب انتكاسة أمنية أثرت يف منظومة األمن
واالستقرار االسرتاتيجي للعراق.
خامساً :العامل السكاين
ميثل هذا الركن أحد أهم فروع الدراسات الدميوغرافية ،الذي يتمحور عن دراسة خصائص
السكان املتمثلة يف احلجم ،والتوزيع ،والكثافة ،والرتكيب ،واألعراق ،ومكوانت النمو (اإلجناب
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والوفيات واهلجرة) ،ونسب األمراض ،واحلاالت االقتصادية واالجتماعية ،ونسب األعمار واجلنس،
ومستوى الدخل( ،)7ويف ما خيص البنية السكانية للعراق اليت يقدر عددها حبويل  37مليون نسمة،
هذه البنية السكانية الكبرية تعاين من عدة إشكاليات تتمحور حول تفشي ظاهرة اإلرهاب ،وارتفاع
مستوى اجلرمية ،وانتشار السالح ،وارتفاع مستوى تعاطي املخدرات ،كل هذه األمور هي نتيجة
لرتاكمات جلمة من املشكالت اليت يف مقدمتها تداعيات احلروب وما جنم عنها ،فضالً عن تدين
مستوى التعلم وتفشي األمية.
إن زايدة عدد السكان دون أن يصاحبها زايدة يف معدالت الدخل واخلدمات االجتماعية
والتعليمية تنعكس سلباً على املشهد األمين يف الداخل ،ففي كل عام يزداد تعداد العراق حنو مليون
نسمة ،وهذا يتطلب زايدة يف فرص العمل واخلدمات وتوسيع البنية التحية؛ فاألمر ميهد لتداعيات
خطرية تشوب منظومة األمن واالستقرار االسرتاتيجي يف الداخل العراقي.
حتدايت البنية األمنية العراقية
واجهت البيئة األمنية يف العراق العديد من التحدايت ،إذ وصلت إىل مرحلة هتديد بنية
الدولة االسرتاتيجية اليت متثلت بظهور التنظيمات اإلرهابية وسيطرهتا على مناطق شاسعة من
العراق ،األمر الذي مثل هتديداً صارخاً ملنظومة األمن واالستقرار االسرتاتيجي ،وعلى الرغم من
أن العراق استطاع القضاء على (تنظيم داعش) ،فما تزال البنية األمنية يف العراق تعاين من بعض
التحدايت اليت تراوحت ما بني اهلجمات املتذبذبة لبعض العناصر اإلرهابية املتمثلة هبجمات
(تنظيم داعش) بني احلني واآلخر ،يف بعض احملافظات الشمالية الغربية ،فضالً عن حتدايت أمنية
أخرى مثل انتشار السالح بني القبائل الذي ابت هو اآلخر ميثل حتدايً ملنظومة السلم واالستقرار
األهلي والسيما يف بعض املناطق اجلنوبية من العراق اليت ابتت هتدد سلطة القانون ،وإن ظاهرة
انتشار املخدرات وارتفاع نسبة املتعاطني هلا مثلتا عامالً يقوض االستقرار األمين نتيجة االرتفاع
امللحوظ نسبة اجلرمية داخل اجملتمع؛ لذا ومن أجل التغلغل يف املوضوع أكثر فال ب ّد لنا من التطرق
إىل أهم التحدايت اليت توجه البنية األمنية داخل العراق ،وهي:
أوالً :اإلرهاب
ال خيفى على اجلميع أن ظاهرة اإلرهاب أصبحت تشكل هتديداً داخلياً وخارجياً ،إذ
مست أتثرياهتا معظم أقاليم العامل البعيدة من منطقة الشرق األوسط والقريبة منها على حد سواء،
ّ
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إذ اختذت ظاهرة اإلرهاب من فكرة العوملة منطلقاً لتسويق نفسها ،عرب تبويب وسائل احلداثة
واالتصال الرقمي وجتنيد أماكنها من أجل متديد وجودها إىل أبعد ما ميكن الوصول إليها( ،)8إذ
يعاين العراق من ظاهرة االعتداءات اإلرهابية وعلى الرغم من القضاء على (تنظيم داعش) عسكرايً،
إال أن هناك خالاي إرهابية ما تزال انشطة حىت اآلن ،فهناك بعض اجليوب اليت ما زلت ينشط فيها
بعض اخلالاي (احملجمة) من عناصر (تنظيم داعش) اليت تتخذ من األطراف النائية يف حمافظة صالح
الدين وحمافظة كركوك ونينوى مساحات عملياتية ،وتتخذ من اهلجمات الفردية منطلقاً هلا ،وعلى
الرغم من أن هذه العمليات ال تشكل هتديداً اسرتاتيجياً بقدر الذي كانت تشكله يف األعوام اليت
سبقت عام  ،2018لكن التغاضي عنها وعدم معاجلتها قد يشكالن يف املستقبل القريب هتديداً
اسرتاتيجياً ملنظومة األمن الوطين يف مشال شرق العراق ،األمر الذي يتطلب معاجلة هذه املعضلة عرب
تكثيف اجلهد االستخبارايت إىل أقصى حد كونه األداة الفعالة ملعاجلة عناصر هذا التنظيم.
اثنياً :انتشار السالح
إن ظاهرة انتشار السالح يف اجملتمع العراقي ليست جبديدة ،إذ تعود إىل عدة عقود سابقة،
لكن تداعيات هذه اإلشكالية ظهرت وتفاقمت بعد دخول (تنظيم داعش) إىل بعض احملافظات
العراقية عام  ،2014اليت أدت إىل ضعف سيطرة احلكومة املركزية وتقهقر سيادة القانون؛ األمر
الذي سبّب صعود سطوة القبائل حىت وصل األمر إىل استخدام العنف املسلح يف ما بينها ،وهو
ما شكل هتديداً لسلطة القانون وهتديداً لسيطرة احلكومة العراقية على بعض نزاعات العشائر؛ لذا
يشكل السالح املنتشر يف العراق إحدى أهم اإلشكاالت اليت تسببت يف هتديد منظومة األمن
واالستقرار االسرتاتيجي للعراق()9؛ ومن هنا ال بد على القائمني على إدارة املنظومة األمنية للدولة
أن يتخذوا مجيع اإلجراءات من أجل حصر السالح بيد الدولة وردع املخالفني حبزم ،وعدم التلكؤ
يف هذه املسألة احلساسة؛ ألن أي تقصري يف هذا امللف يؤدي إىل زعزعة ثقة املواطن ابلدولة
وأجهزهتا األمنية؛ األمر الذي قد يقوي املظاهر العشائرية يف حلحلة مشكلة الشخصية واجملتمعية.
اثلثاً :املخدرات
ابتت مشكلة املخدرات يف العراق من املشكالت االسرتاتيجية اليت يعاين اجملتمع العراقي يف
اآلونة األخرية ،إذ مثلت حتدايً كبرياً للمنظومة األمنية املختصة مبكافحتها ،وإن اآلاثر السلبية آلفة
انتشار املخدرات يف العراق متعددة وخطرية( ،)10وتؤدي يف كثري من األحيان إىل مشكلة التفكك
االجتماعي واألسري ،وصوالً إىل التأثري املايل الذي متثل بضياع املاليني من العملة الصعبة؛ لذا فإن
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حتدي مكافحة جتارة املخدرات وتعاطيها يف اجملتمع العراقي يستدعي حلوالً سريعة وفعالة ،أوهلا
يكمن يف إحكام السيطرة االسرتاتيجية على مداخل العراق احلدودية ويف مقدمتها احلدود الربية،
فمسألة محاية احلدود الربية هي إشكالية كربى التساع احلدود مع ست دول ،وهذا ما يستدعي
وضع اسرتاتيجيات انجعة تكمن يف تقسيم العمل االستخبارايت على عدة قطاعات من أجل حتديد
بؤر االجتار ،ومكامن التوريد ،ومن مث مكافحتها أبسلوب احرتايف.
رابعاً :الفساد املايل واإلداري
متثل ظاهرة الفساد حالة من التفكك واالهنيار القيمي واألخالقي تضرب املنظومتني
االجتماعية واالقتصادية على اختالف تكوينهما ،فتداعيات هذه اآلفة ليست اقتصادية فقط ،فلو
حللنا تداعياهتا لوجدان أن هلا انعكاسات خطرية وكبرية على املنظومة األمنية داخل الدولة ،والسيما
أن هذه املنظومة هلا حساسية التأثر من أي خمرجات سلبية انمجة عن عملية الفساد املايل واإلداري
داخل احلكومة ،حبيث ينعكس أتثريها على املشهد األمين داخل الدولة ،ابتداءً من أمن األفراد
وانتهاءً أبمن احلدود ،فالعراق اليوم يعاين من أزمة فساد جتتاح مجيع مفاصل الدولة حىت وصل
احلال إىل بعض مفاصل املؤسسات األمنية ،والسيما يف مؤسسيت الداخلية والدفاع( ،)11وكان هلذه
اإلشكالية تداعيات كربى حبيث جتلت أبحداث اهنيار املؤسسات األمنية يف ثالث حمافظات خالل
بضع أايم نتيجة دخول (تنظيم داعش) عام  ،2014ونتيجة هلذه اإلشكاليات اختذت احلكومة
العراقية بعض اإلجراءات من أجل مكافحة الفساد واحلد منه ،فهذه اإلجراءات كان هلا انعكاسات
إجيابية ،حبيث قللت نسبة الفساد يف املؤسسات األمنية ،وعلى الرغم من ذلك ذلك ما يزال هناك
بعض املفاصل من مؤسسيت الداخلية والدفاع تعاين من شبهات فساد ،لتشكل بدورها حتدايً أمنياً
قد ال تقل خطورته عن السابق ،ومن أجل وضع حد هلذه الشبهات ال بد من تشكيل مؤسسات
مستقلة جديدة يقع على عاتقها متابعة عمل املؤسسات األمنية مالياً وإدارايً ،ألجل تركيز جهود
مكافحة الفساد يف هذه املفاصل احلساسة للدولة العراقية.
خامساً :اجلرمية
تشكل اجلرمية اجلنائية إحدى أهم التحدايت اليت تضرب منظومة األمن واالستقرار يف العراق
اليت ال ميكن االستهانة بتداعياهتا على مجيع املستوايت ،إذ يشهد العراق بني احلني واآلخر ارتفاعاً
يف نسبة اجلرائم اجلنائية اليت ترتاوح ما بني جرائم القتل والسرقة وجرائم اخلطف والسطو املسلح،
وهذه اجلرائم تشكل سابقة خطرية تنعكس بظالهلا على منظومة األمن االسرتاتيجي للعراق ،ومع
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أن مجيع الدول العامل تعاين من ظاهرة اجلرائم اجلنائية حىت يف أعلى دول الرفاه االجتماعي ،لكن
حالة اجلرمية يف العراق هلا بعد استثنائي ،والسيما جرائم السطو املسلح واخلطف.
لقد اختلفت أسباب هذه اجلرائم وتنوعت ،وتكمن أوهلا يف ترك التعليم املدرسي يف مدة
متأخرة ،وغياب العادلة االجتماعية واملتمثلة يف النقص احلاد يف فرص العمل ،األمر الذي أنتج
حالة من اليأس لدى فئة واسعة من شرحية الشباب داخل اجملتمع العراقي ،فضالً عن االنتشار
املفرط للسالح لدى داخل اجملتمع العراقي؛ فأدت هذه األسباب جمتمعة إىل ومنفردة إىل تشكيل
بنيوية اجلرمية اجلنائية داخل العراق؛ لذا جيب على األجهزة األمنية واألجهزة األخرى ذات الصالة
هبذا الشأن ،أن تعمد إىل اختاذ سلسلة من اإلجراءات الرادعة والتثقيفية ،من أجل معاجلة هذه
اإلشكالية من أسسها ،عرب نشر الوعي ،وتثقيف فئة الشباب مبخاطر اجلرائم وحماسبة املقصرين(.)12
وأخرياً ميكن القول مما سبق إن دراسة البيئة األمنية يف العراق هلا أمهية اسرتاتيجية خاصة؛
كوهنا اجملال الذي يعاين من هامش واسع من التحدايت؛ األمر الذي ينعكس على بيئة االستقرار
اجملتمعي ،وبنية التنموية ،وتؤثر سلباً على الوقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي داخل العراق،
فالبيئة األمنية داخل العراق هي جمموعة معقدة من املكوانت والعناصر اليت تنظم اجلغرافيا واالقتصاد
والسياسية ،فضالً عن عناصر أخرى هلا أتثري كبري على املشهد األمين ،من خالل مجلة من
التحدايت تتجلى يف شقني أساسيني :ميثل األول منها االنعكاسات النامجة عن سوء اإلدارة
للعناصر اليت تساعد يف تشكيل مكوانت البيئة األمنية ،فعلى سبيل املثال كان لإلدارة السلبية
للحدود العراقية تداعيات أمنية جتلت يف انتشار املخدرات وتفشي ظاهرة اجلرمية ،واألمر نفسه
ينطبق على سوء إدارة امللف االقتصادي داخل العراق .أما الشق الثاين فيتمثل حبجم التحدايت
األمنية اليت يعاين منها العراق كوجود بعض اخلالاي اإلرهابية يف بعض املناطق ،وانتشار األسلحة
واجلرمية واملخدرات ،ومن أجل درء هذه املخاطر ورفع مستوايت االستقرار األمين داخل العراق
ال بد لنا من اختاذ بعض اإلجراءات تتجلى يف توسع اجلهد االستخبارايت لألجهزة األمنية؛ ملا له
من أمهية كربى يف جمال مكافحة ما تبقى من اإلرهاب ،ووضع تشريعات قانونية رادعة ملنع ظاهرة
انتشار السالح اليت تسود داخل اجملتمع العراقي ،فضالً عن تعزيز اجلانب الرقايب والقضائي الذي
خيص قضااي الفساد املايل واإلداري لردع تداعياهتا على البيئة األمنية ،وإعطاء األولوية للقانون يف
ّ
حل النزاعات الداخلية بعيداً عن سطوة العشائر اليت أثرت سلباً يف األمن الداخلي.
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منظمة العيون الخمس
عبد اهلل عبد األمير*

2019-9-1
يعود أتريخ أتسيس ما يطلق عليها منظمة العيون اخلمس ( )FVEYإىل مخسينيات
القرن املاضي ،وذلك يف بداايت اشتعال احلرب الباردة بني املنظومة الغربية واالحتاد السوفييت
السابق .وقد جاء ذلك نتيجة تعاون وثيق بني بريطانيا ،والوالايت املتحدة يف اجملاالت االستخبارية
وتبادل املعلومات األمنية فيما بينهما منذ احلرب العاملية الثانية .وقد سبق ذلك توقيع اتفاقية (يو
كي يو أس أي) االستخبارية يف عام  ،1946اليت نظمت التعاون يف جمال استخبارات وسائط
االتصال وتبادل املعلومات عرب أجهزة االتصال بني البلدين .ولكن مع مرور الزمن التحقت بلدان
أخرى هبذه املنظمة ،وهي :كندا ،ونيوزيلندا وأسرتاليا ،إذ يالحظ أن تلك البلدان تشرتك أبهنا
إنكلوساكسونية من حيث اللغة واألصل .وال تشارك املنظمة -على الرغم من وجود اتفاقيات بينها
وبني عشرات البلدان لتبادل املعلومات -املعلومات اليت لديها مع أي مؤسسة أو بلد خارجها
مهما كانت العالقة معها اسرتاتيجية ،ومن ذلك حلف مشال األطلسي (الناتو) .لكنها تشارك
املعلومات االستخبارية بنحو انتقائي مع من هم يف خارجها من حلفاء ومن ذلك املعلومات عن
تنظيم داعش .فعلى سبيل املثال :وافقت املنظمة يف عام  2015على مشاركة بعض املعلومات
احلساسة اليت لديها عن تنظيم داعش يف سوراي مع الفرنسيني ،وذلك بعد حصول اعتداءات إرهابية
طالت العاصمة الفرنسية ابريس .فيما تتبادل املنظمة يف أحيان أخرى املعلومات مقابل معلومات
مع بلدان صديقة من خارج املنظمة.
يضم حتالف منظمة العيون اخلمس املؤسسات االستخبارية اآلتية :وكالة األمن القومي
األمريكية ،والقيادة العامة التصاالت حكومة اململكة املتحدة ،ومؤسسة أمن االتصاالت الكندية،
واملديرية األسرتالية لإلشارات ،ومكتب أمن اتصاالت احلكومة النيوزيلندية .ويتحرك جهد املنظمة
يف:
	•مجع املعلومات اليت تتحرك يف منظومات االتصال املختلفة.
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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	•االستحواذ على االتصاالت ،والواثئق واملعدات.
	•حتليل حركة االتصاالت.
	•حتليل الشفرات والرموز.
	•فك الشفرات والرتمجة.
احلصول على املعلومات اخلاصة ابملؤسسات العاملة يف جماالت االتصاالت ،واألساليب،
والتطبيقات واملعدات.
وتعمل هذه املنظمة االستخبارية على تشكيل شبكات تعاون استخبارية كبرية ومعقدة
وتطويرها مع عدد كبري من أجهزة خمابرات وأمن البلدان ،وأحياانً عرب توقيع عدد من االتفاقيات
معها .وقد مت تصميم نظام مراقبة أطلق عليه االسم الرمزي “إيكيلون” ملراقبة أنظمة اتصاالت
االحتاد السوفييت والبلدان املتحالفة معه ،ولكنه يستخدم يف يومنا هذا ملراقبة االتصاالت يف العامل،
وتستطيع شبكة إيكيلون التجسس على االتصاالت اليت تتم عرب اهلاتف وأجهزة الفاكس ،ومجيع
األجهزة الرقمية واالتصاالت اليت تتم عرب األقمار االصطناعية .وتتحدث بعض التقارير عن أن
إيكيلون لديها أجهزة مثبتة على أسالك نقل إشارات اإلنرتنت املوجودة يف قعر البحار؛ ملتابع
اإلنرتنت ومراقبته .وعلى الرغم من أمهية إيكيلون وخطورته فإن هنالك العديد من الشبكات اليت
تنشط يف العامل ابلطريقة نفسها سواء على مستوايت حملية أو إقليمية أو دولية .وتربز بعض التقارير
بعض احملطات الرئيسة اليت تديرها املنظمة بنحو مباشر ،وهي تغطي مناطق يف الوالايت املتحدة
وبريطانيا ،والربازيل ،وأملانيا ،واهلند ،واتيالند ،والياابن ،وعمان ،وكينيا ،وأسرتاليا ،ونيوزيلندا،
وقربص.
الذي يفهم من عمل منظمة العيون اخلمس أهنا كانت يف األساس معنية مبراقبة االتصاالت
واعرتاضها ،ومجع أنواع املعلومات اليت يتم تبادهلا عرب وسائط االتصاالت املختلقة يف االحتاد
السوفييت السابق؛ ولكن عملها توسع إىل مستوى املراقبة على املستوى الدويل يف أايمنا هذه .وقد
وصف اجلاسوس األمريكي املنشق إدوارد سنودن هذه املنظمة أبهنا “منظمة ال تعمل ضمن قوانني
البلدان اليت تشكلها؛ وهي ابلتايل منظمة تعمل خارج األطر املعروفة للمؤسسات احلكومية ضمن
بلداهنا” .وقد كشفت واثئق سرهبا سنودن أبن هذه املنظمة ال أتلو جهداً يف التجسس على
مواطنيها على الرغم من منع ذلك من قبل قوانني تلك الدول؛ لذا هي تتبادل املعلومات عنهم
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فيما بينها.
للمنظمة اتفاقيات شراكة مع عدة بلدان ،إذ ينظر إليها على أهنا شريك كطرف اثلث لتبادل
املعلومات االستخبارية .وهكذا يالحظ وجود منظمات أخرى مثل (العيون التسع) اليت تضم إىل
كل من الدامنارك ،وفرنسا ،وهولندا ،والنرويج .ومنظمة (العيون األربع
جانب دول العيون اخلمس ً
عشرة) وهي تضم أملانيا ،وبلجيكا ،وإيطاليا ،وإسبانيا ،والسويد .أما منظمة الـ ( 41عيناً) فتضم
عدداً مهماً من البلدان األخرى من ضمنها أفغانستان.
يبدو أن هذه املنظمة تتحرك على وفق فلسفة مشرتكة ومتفق عليها للعمل األمين للدول
املشرتكة هبا ،ومن ذلك أن العمليات االستخبارية اليت تقوم هبا املنظمة ختضع حلاجة تلك الدول
ملعرفة القدرات والنوااي لدى اآلخرين وفهمها ،ولتكوين صورة واضحة عند صياغة السياسات
واملبادرات الدبلوماسية ،وحتديد املخاطر قبل حصوهلا .وذلك يعين من بني أمور أخرى ،أن الدول ال
حتصر مجع املعلومات مبا خيص أعداءها احلقيقيني واحملتملني فقط ،وإمنا األصدقاء واحللفاء والشركاء
أيضاً ،ومن ذلك :التعرف على قدرات األصدقاء ونواايهم؛ لاللتزام ابالتفاقات املربمة معهم،
والتعرف على اخلطط احملتملة لالصدقاء الذين يرومون من خالهلا تنفيذ أجندات خاصة هبم.
إن أغلب العمليات اليت تقوم هبا املنظمة سرية ومل يكن يعرف عنها الكثري ،وحتدد االتفاقية
بشكلها األصلي بني بريطانيا والوالايت املتحدة سرية وضع املنظمة أنه “سيكون الكشف عن
وجود االتفاقية ألي طرف اثلث خمالفاً اها ،ما مل يتم االتفاق على غري ذلك”.وقد بقي وضع
املنظمة طي الكتمان حىت شهر آذار عام  ،1999حينما أقرت احلكومة األسرتالية أن املديرية
األسرتالية لإلشارات تتعاون مع نظرياهتا خارج أسرتاليا حتت إطار اتفاقية يو كي يو أس أي.
ويعود الفضل إىل اجلاسوس األمريكي املنشق سنودن الذي ّفر ومعه ما يزيد على  200ألف
وثيقة ابلغة السرية من واثئق أجهزة االستخبارات واألمن األمريكي يف عام  2013يف الكشف عن
بعض تفاصيل طبيعة عملها .ومن تلك التفاصيل أن املنظمة تدير مخسة برامج مراقبة اتصاالت
واعرتاضها على األقل ،وتدار بنحو مشرتك من قبل دول املنظمة ،منها برانمج (بريسم) الذي
جيمع معلومات من خمتلف قنوات اإلنرتنت األمريكية ،وبرانمج (أكس كي سكوب) الذي يعىن
جبمع املعلومات من شبكة اإلنرتنت العاملية وحتليلها ،وبرانمج (تيمبورا) الذي تديره القيادة العامة
التصاالت حكومة اململكة املتحدة بنحو رئيس ،وجيمع املعلومات من الكابالت البصرية اليت
تستخدم لنقل إشارات اإلنرتنت.
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ويصف أحد عمالء االستخبارات هذه املنظمة أبهنا “إمرباطورية خفية تعمل دومنا توقف”.
ويتم تبادل موظفي املنظمة يف خمتلف بقاع األرض ،إذ تعمل ابلطريقة نفسها لعمل وكاالت األنباء،
فهي تغطي أغلب مناطق العامل وعلى مدار الساعة .من الصحارى األسرتالية إىل السفارات العاملة
يف آسيا ،إىل القطع البحرية ،إىل الريف اإلجنليزي ،وإىل مراكز التنصت التابعة ألجهزة االستخبارات
األمريكية يف ماريالند .وتبعاً للخربة الطويلة وتوظيف آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التنصت
واملراقبة اإللكرتونية فإن حماوالت البلدان املنافسة مل تنجح يف اللحاق بركب املنظمة يف أتسيسها
مؤسسات تشبه هذه املنظمة ،والسيما من حيث االندماج؛ إذ إن هذه املنظمة مندجمة اندماجاً
كامل فيما بينها ،إذ متتلك البلدان األعضاء يف املنظمة بنحو مشرتك -فضالً عن اللغة -معايري
ً
أمنية متشاهبة ،ونظام تصنيف وسرية متشاهباً أيضاً .وعلى الرغم من أن أعضاء املنظمة لديهم وضع
الشركاء املتساوين فيها ،إال أن الوالايت املتحدة تع ّد اجلهة اليت تقودها ،والسيما من انحية التمويل
األمريكي للجهود االستخبارية الذي وصل إىل  60مليار دوالر لعام  2018وحده .ويذكر أحد
املتخصصني أن هذه املنظمة متتلك ثقافة مؤسساتية حاكمة متت بلورهتا على مدى أكثر من سبعني
عاماً مفادها “مجع كل ما ميكن مجعه بال استثناء”.
وعلى إثر التفجريات اليت طالت مدينة مانشسرت الربيطانية يف عام  ،2017تسربت
إىل واجهات األنباء األمريكية تفاصيل عن تلك العملية ،إذ نشرت صحيفة نيويورك اتميز صوراً
للمتفجرات وأجهزة تفجري كانت قد صورهتا الشرطة الربيطانية ضمن حتقيقاهتا ،فضالً عن معلومات
أخرى كانت األجهزة األمنية الربيطانية قد شاركتها مع نظرياهتا األمريكية ضمن منظمة العيون
اخلمس؛ وقد أدى ذلك إىل اختاذ احلكومة الربيطانية آنذاك قراراً مؤقتاً إبيقاف تبادل املعلومات
االستخبارية مع نظرياهتا األمريكية فيما خيص هذه العملية ابلتحديد .وإن هنالك تقارير أخرى
حتدثت عن أن الرئيس األمريكي دوانلد ترمب كان قد أقدم على مشاركة بعض املعلومات احلساسة
اليت مت تبادهلا يف داخل املنظمة مع الروس .وقبل ذلك ألقت قضية الضابط الكندي جيفري ديليسل
الذي كان يعمل يف املنظمة الضوء على حساسية وضع منظمة العيون اخلمس حينما أُلقي القبض
عليه يف عام  2012بتهمة تسريب معلومات أمنية خطرية للروس منذ عام  .2007أما يف عام
 2016فقد ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن كندا قد أوقفت يف عام  2013مؤقتاً تعاوهنا األمين
مع أعضاء املنظمة؛ بسبب الكشف عن قيام املنظمة جبمع معلومات عن مواطنني كنديني وختزينها
دون إعالم احلكومة الكندية ،وبنخو خمالف لبنود االتفاقية.

46

مقاالت ابحثي املركز

كشفت بعض التقارير عن جتسس املنظمة على هانس بليكس رئيس جلنة التفتيش عن
أسلحة الدمار الشامل يف العراق يف أثناء قيامه بعمله ،فيما قامت بعمليات مراقبة للبعثات
الدبلوماسية لستة بلدان يف األمم املتحدة ملمارسة ضغوط عليها؛ الستصدار قرار دويل يسمح
ابستخدام القوة ضد العراق يف املدة اليت سبقت غزوه .ويف عام  2014أصدرت احملكمة الدولية
يف الهاي حكماً منعت مبوجبه أسرتاليا من التجسس على شرق تيمور ،وأن تُغلق امللفات والواثئق
واملعلومات كافة اليت استولت عليها بعمليات جتسسية ضد ذلك البلد ضمن منظمة العيون اخلمس
وابلتعاون مع أعضائها.
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البعثات الدراسية وسيلة من وسائل تنفيذ السياسة الخارجية
أيمن الفيصل *

2019-9-10
تعتمد السياسية اخلارجية على شكل النظام السياسي للدولة وطبيعته ،وترتسم خطوطها،
وأهدافها من قبل صانع القرار السياسي يف الدولة كأن يكون رئيسها ،أو رئيس احلكومة ،أو وزير
اخلارجية ،ويُؤثر شكل النظام السياسي ابلدولة يف طبيعة األدوات املستخدمة يف رسم خصائص
السياسة اخلارجية للبلد ،وحتديدها جتاه بلدان العامل؛ وابلتايل تُع ّد الدولة إحدى فواعل النظام الدويل
من حيث التأثري ،إذ تستخدم الدولة -عاد ًة -جمموعةَ وسائل يف حتقيق أهداف سياستها اخلارجية
مثل( :الوسيلة االقتصادية ،والوسيلة العسكرية ،والوسيلة الدبلوماسية) ،ولكل منها عوامل أتثري يف
رسم شكل النظام السياسي يف البلد ،وطريقة أتثريه يف حميطه اإلقليمي والدويل ،فضالً عن حتديد
األهداف املنشودة للسياسة اخلارجية هلذا البلد أو ذاك.
ومن ُذ سنوات ليست ابلقليلة وابلتحديد يف منتصف القرن العشرين بدأت الدول املؤثرة يف
الساحة الدولية العمل على إجياد وسائل لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية البعيدة املدى واملتوسطة
هلا مبا يُساعد يف “إحداث تغيري يف البنية االقتصادية والنظم االجتماعية والسعي إىل التقدم الذي
[]1
يتطلب ثقافة اجتماعية جديدة ،وفكراً اقتصادايً مبتكراً وتوجهاً حنو الصناعات املتطورة”  ،فضالً
عن العمل على وضع منظومة اسرتاتيجية تساعد يف تنفيذ األهداف املرسومة؛ لتحقيق تنمية شاملة
داخل الدولة مبختلف القطاعات.
إن فكرة االبتعاث أو البعثات الدراسية ابتت واحدة من أولوايت بعض احلكومات يف
البلدان النامية ذات املوارد االقتصادية الوفرية اليت يتطلب حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
أبهم البدائل،
فيها جهداً متواصالً وحثيثاً ،وإعداد دراسات ،وأحباث علمية رصينة ترفد صانع القرار ّ
فضالً عن تنمية املوارد البشرية اليت من شأهنا إعداد مؤسسات قادرة على تلبية احتياجات املرحلة،
املتطور؛ ونتيجة للحاجة إىل مثل هذا املتطلبات وجدت
وإدارة مفاصل الدولة ابلنحو احلديث و ّ
دول العامل الثالث حاجتها إىل ابتعاث طلبتها خارج البلد للعمل على هتيئة جيل جديد قادر على
مواكبة حاجة السوق من الناحية االقتصادية ،وإعداد قادة ودبلوماسيني من الناحية السياسية ،وبناء
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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شخصية الفرد ،وصقل موهبته وجعلها أكثر فاعلية من الناحية االجتماعية.
إن عملية االبتعاث مكلفة ولكنها من وجهة نظر حكومات الدول املبتعثة تستحق تلك
تكون من خالهلا برامج تعمل على االستفادة من
التكلفة؛ شريطة أن تكون ضمن خطة واضحة ّ
الطالب أو الطالبة املبتعثني بعد عودهتما إىل وطنهم ،ودجمهما يف مؤسسات الدولة واالستفادة
معي وتنميته ،فضالً عن تلبية تطلعاهتما والتوجهات الفكرية
من خرباهتما وجتارهبما يف دعم قطاع ّ
والثقافية واالجتماعية اليت حيمالهنا؛ وابلتايل فإن االستفادة الرئيسة للطلبة املبتعثني هي اقتصادية
ابلدرجة األوىل ملا هلا من أتثري يف مؤسسات الدولة االقتصادية ،وتنمية املوارد اليت متتلكها الدولة،
وهلا أيضاً استفادة ثقافية ابلدرجة الثانية من حيث تنمية الفكر ،والعمل على رفع مستوى الوعي
الثقايف ،والعلمي بني األفراد.
مل يقتصر االبتعاث على اختصاص دون آخر ،فهو يكون ضمن خطة واضحة ملا حيتاجه
البلد من اختصاصات أكادميية مؤثرة يف عملية التنمية ،وفضالً عن ذلك فإن عملية االبتعاث
تعتمد على خمرجات العالقات اخلارجية للدولة ،ووجودها بني وحدات النظام الدويل؛ مما يسهل
عملية اختيار اجلامعات والتفاضل يف االختيارات ،واملنح املالية املرصودة لالبتعاث ،وهناك أيضاً
عنصر آخر لعملية االبتعاث وهو اختيار البلد املقصود ،واجلامعات اليت تتصدر الرتتيبات األوىل
يف االختصاصات النادرة يف تلك البلدان اليت تليب طموحات اجلهة الباعثة ،فعملية اختيار بلد
االبتعاث واجلامعة هي عملية مدروسة على وفق معطيات سوق العمل داخل البلد.
إن علمية االبتعاث بقدر ما هلا من أمهية من وجهة نظر صانع القرار وكذلك املردود اإلجيايب
بيد أهنا ُّ
تعد أداةً أو وسيلة من وسائل حتقيق
أحياانً يف املؤسسات احلكومية وغري احلكوميةَ ،
أهداف السياسة اخلارجية لبعض الدول ،إذ حترص الدولة املستضيفة للطالب املبتعث على هتيئة
املناخ الدراسي ،واألكادميي ،واالجتماعي للطالب ،وإعداد برامج داخل اجلامعة ،وداخل احللقات
الدراسية؛ لتنمية مهاراته البحثية ،والعلمية واإلبداعية ،والعمل على خلق تنشئة اجتماعية جديدة
له؛ وابلتايل سيكون الطالب مصدراً من مصادر القوة والطاقة البشرية اليت من طريقها تسعى الدول
املستضيفة إىل خلق هوية ثقافية وأيديولوجية جديدة تتماشى والتعليم الذي تلقاه ،فضالً عن أنه
سيكون أداة للتغيري والتأثري على املستوى االجتماعي والثقايف يف البيئة الداخلية جملتمعه.
إن هدف الدول اليت متتلك املقدرات البحثية والعلمية الرصينة واملردود االقتصادي هلا ،تعمل
سياسياً -من طريق الطالب املبتعث إليها على نشر ما تعلّمهُ من العلوم النظرية أو التطبيقية يف50
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بيئته اليت ختتلف متاماً عن البيئة املبتعث إليها ،وهو اهلدف الذي تصبو إليه الدول العظمى يف بعض
األحيان ،وهو التغيري يف البنية الداخلية هلذا البلد أو ذاك؛ مما يولّد يف بعض األحيان أثراً يف املنظومة
القيمية (سياسياً ،واقتصادايً ،واجتماعياً ،وفكرايً ،وثقافياً ،ودينياً) للمبتعثني عرب أدوات وأساليب
قادرة على خلق وعي جديد للطالب الذي من شأنه أن ميتلك حالة من التصورات اإلجيابية لكل ما
التحوالت القيمية واحلضارية السلبية املخالفة للواقع أو البيئة الداخلية له.
تعلمهُ دون االكرتاث إىل ّ
تكاد عملية االبتعاث تكون أداة مؤثرة ٍ
حلد ما ،ويشرتك فيها اجلانبان السياسي واالقتصادي
على ٍ
حد سواء ،وهي تكاد تقرتب من القوة الناعمة يف تنفيذ بعض أهداف السياسة اخلارجية
بعيدة املدى(*)بني وحدات النظام الدويل ،أو الفاعلني من غري الدول يف الساحة الدولية؛ وابلتايل
فإن بعض الدول تسعى إىل زايدة وارداهتا االقتصادية من غري النفط عرب قناة البعثات الدراسية ملا
هلا من أتثري على تنفيذ السياسة اخلارجية للدولة ،والعمل على بناء النفوذ السياسي ،والقيام بدور
مائز يف البيئة اخلارجية.
[ -]1عدانن بن عبد هللا الشيحة ،سياسة االبتعاث وإعادة هيكلة االقتصاد،
lmth.199137_elcitra/61/20/3102/moc.tqela.www//:ptth
(*) املقصود ابألهداف بعيدة املدى :التصور الفلسفي أو العام عند وحدة دولية معينة
حمليطها ،وال تقوم الدولة عادة بتعبئة قدراهتا الستثمارها من أجل خدمة هذه األهداف؛ وإمنا تعكس
هذه األهداف رؤية معينة لبنية النظام الدويل ،ويغلب عليها الطابع املثايل ،كهدف دعم السالم
العاملي ،أو العمل من أجل الرفاهية االجتماعية ،للمزيد انظر :مثىن علي املهداوي ،واقع تدريس
السياسة اخلارجية يف كلية العلوم السياسية ،جملة العلوم السياسية ،العددان  ،93 -83ص.601 :
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الثورة العلمية والتكنولوجية وقيم الشباب العربي
د .خالد صالح حنفي*

2019-9-17
ملخص
أدت الثورة العلمية والتكنولوجية إىل الكثري من اآلاثر اإلجيابية ىف حياة البشرية وتقدم
اجملتمعات اإلنسانية ،لكنها يف الوقت ذاته أدت إىل انتشار الكثري من القيم السالبة اليت انتشرت
يف اجملتمعات العربية ،كالفصل بني العلم واألخالق ،والرتكيز يف القيم املادية على حساب القيم
األخالقية ،وكل ذلك أدى بدوره إىل إعاقة اإلبداع وإفراغ املعرفة من مضموهنا التنموي واإلنساين،
إذ ضاعت القيمة االجتماعية للعامل واملتعلم واملثقف ،وحتاول هذه املقالة احلالية عرض أبرز أبعاد
الثورة العلمية والتكنولوجية ،وانعكاسات الثورة العلمية والتكنولوجية املعاصرة على قيم الشباب
العريب ،وكيفية التعامل والتصدي لآلاثر السلبية هلا.
يشكل الشباب فئة متميزة يف أي جمتمع ،بل هم أكثر فئات اجملتمع حركة ونشاطاً ،ومصدراً
من مصادر التغيري االجتماعي ،وتتصف هذه الفئة ابإلنتاج والعطاء واإلبداع يف اجملاالت كافة ،فهم
املؤهلون للنهوض مبسؤوليات بناء اجملتمع.
وتعد القيم هي الضابط واملعيار األساس للسلوك الفردي واالجتماعي ،وال ميكن حتديد
األهداف الرتبوية لتكون معربة عن طبيعة اإلنسان وطبيعة اجملتمع إال عرب القيم؛ األمر الذي يؤكد
املسؤولية املشرتكة يف تعميق القيم وتنميتها ،لدى الشباب ،عن طريق التخطيط والتنسيق بني
مؤسسات اجملتمع كافة.
ويشهد الواقع االجتماعي يف بالد الوطن العريب -حالياً -مشكالت شبابية حادة تتخذ
صوراً خمتلفة من حيث مضموهنا وحدهتا ،والسيما اهتزاز القيم ،واضطراب املعايري االجتماعية
واألخالقية ،األمر الذى يتمثل بوضوح ىف تزايد ألوان االحنراف ،وانتشار صور من السلوك مل تكن
مألوفة من قبل مما يهدد األمن واالستقرار االجتماعيني.
* أستاذ مساعد يف أصول الرتبية – كلية الرتبية – جامعة اإلسكندرية.
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فنتيجة للتغريات املتسارعة اليت يعيشها العامل ،وقع شبابنا يف تشتت واضح ابألهداف
والغاايت ،إذ أدت التغريات العاملية املتسارعة إىل عدم مقدرة الشباب على التمييز الواضح بني ما
هو صواب وما هو خطأ؛ وابلتايل أضعفت قدرهتم على االنتقاء واالختيار من بني القيم املتصارعة
املوجودة ،وعجزهم عن تطبيق ما يؤمنون به من قيم؛ كل هذا أدى إىل حدوث “أزمة قيمية”،
للتمرد ،والثورة على قيم اجملتمع ،واغرتاهبم شبه التام عن القيم اليت
كان هلا أثر كبري يف دفع الشباب ّ
جاءت هبا الثورة العلمية التكنولوجية.
فالعامل يشهد ثورة علمية وتكنولوجية هائلة ،سيتعاظم حجمها وأتثريها خالل املدة املقبلة
من الزمن ،وسيكون هلا إسقاطاهتا الفكرية ،واالجتماعية ،والسياسية على خمتلف مناطق العامل،
والدليل على ذلك ما تعرض له االحتاد السوفييت من سقوط مريع يف أواخر القرن العشرين؛ نتيجة
الفجوة التكنولوجية اليت اتسعت ابطّراد بينه وبني النظام الغريب.
لب الثورة العلمية والتكنولوجية يف األوتوماتية  ،Automationففي عصر الزراعة
ويتمثّل ّ
متثلت يف األدوات ،ويف عصر الصناعة متثلت يف اآللة ،أما مع الثورة العلمية والتكنولوجية فتتمثل
يف اآللة ذاتية املعاجل الدقيق للمعلومات ،والذي ميكنه إدارة خط كامل لإلنتاج ،بل مصنع أبكمله
دون تدخل مباشر من اإلنسان ،وقد غطت الثورة العلمية والتكنولوجية عدة جماالت منها:
 -1تكنولوجيا املعلومات ،واملتمثلة يف االلكرتونيات الدقيقة ،واآلالت احلاسبة ،واإلنسان
اآليل ،وصناعة املعلومات ،والطاقة النووية ،وتكنولوجيا الفضاء.
 -2التكنولوجيا احليوية واملتمثلة يف علم األحياء واهلندسة الوراثية.
 -3تكنولوجيا املواد وهو جمال ختليق املواد اجلديدة ،وإحالهلا حمل املواد الطبيعية القدمية على
أساس التكنولوجيا الكيمياوية ،والبرتوكيميائية .
تغيات علمية أو تكنولوجية دون أن يكون هلا سلسلة من
ومن الطبيعي عدم حدوث ّ
التوابع واالنعكاسات ،سواء أكانت اقتصادية ،أم اجتماعية ،أم ثقافية ،أم قيمية ،سواء أكان
ذلك على مستوى اجملتمع العاملي ،أم على املستوى احمللي ،وسواء أكان سلباً أم إجياابً ،ومن هذه
االنعكاسات:
 -1زايدة الرتابط بني بقاع العامل واالعتماد املتبادل بني خمتلف دوله.
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 -2الرتاكم الكبري يف املعلومات واملعارف العلمية والتقنية أخذت بيد احلكومات والدول
للتقدم والرقي يف العديد من اجلوانب االجتماعية واالقتصادية.
 -3االجتاه املتزايد حنو استخدام اآللة يف جماالت احلياة املختلفة ،وتطور تكنولوجيا اآلالت
املتناهية ىف الصغر ،واألجهزة عالية الطاقة ذات التكلفة القليلة.
تغي النسق القيمي املوجود ،فانتشرت كثري من القيم لدى الشباب والسيما تلك
ّ -4
املرتبطة ابلسالم واحملبة واحرتام البيئة ومحايتها ،وبدأت الدعوة إىل قيم إنسانية جديدة كاحرتام
احلياة ،واملسؤولية جتاه األجيال القادمة ومحاية البيئة ،وابت من املألوف فهم أن هذه القيم وغريها
عناصر أخالقية يبىن عليها الضمري العام القيم اإلنسانية كلها.
 -5اٍحداث تغيريات يف البىن االجتماعية؛ ألن التقدم التكنولوجي سيعوض عن العمالة اليت
تتطلبها الصناعة اآللية الكبرية ،ومن مث صار مصدراً للبطالة ،والسيما بني الشباب؛ األمر الذى
أدى إىل وجود فراغ كبري لدى الطبقة املؤثرة يف اجملتمع ،وأدى هذا الفراغ إىل اكتساب الشباب
العديد من القيم اليت تتعارض مع القيم املطلوبة يف اجملتمع ،فاجته الشباب إىل العنف للتنفيس
عن الطاقة اليت لديهم ،أو اجتهوا إىل عدم الوالء واالنتماء جملتمعهم ابلنحو املطلوب؛ ألن اجملتمع
مل حيقق هلم أهدافهم ،واعتمدوا على االتكالية والسلبية وعدم حتمل املسؤولية ،وإذا كانت هذه
بعض السلبيات إال أن الثورة العلمية والتكنولوجية أدت إىل ظهور وظائف جديدة تتماشى مع
هذا التقدم.
وقد ظهرت العديد من القيم السلبية وكان هلا أتثريها على جمتمعاتنا ،ومن هذه السلبيات
عدم اقرتان العلم ابألخالق ،وأبرز مظاهر ذلك هو ظهور ما يسمى بتأجري األرحام ،وتظهر اخلطورة
على اجملتمع هنا يف اختالط األنساب ،وظهور ما يسمى ابالستنساخ البشري ،فهذه املظاهر كلها
جاءت نتيجة حتمية العلم دون اعتبار للدين واإلميان واألخالق ،وال خيفى خطورة مثل تلك األمور
حىت لو كانت تعتمد على العلم ،ولكن ال حيكم تلك األعمال أي قيم ،أو أخالق ،أو معايري ،بل
يكون هدفها فقط هو احلصول على النتيجة النهائية لذلك وهو املال.
وهذه القيم السلبية اليت انتشرت يف الكثري من اجملتمعات العربية أعاقت اإلبداع ،وأفرغت
املعرفة من مضموهنا التنموي واإلنساين ،إذ ضاعت القيمة االجتماعية للعامل واملتعلم واملثقف،
وإن التعليم فقد قدرته على توفري اإلمكاانت اليت تتيح للفقراء االرتقاء االجتماعي ،وابتت القيمة
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االجتماعية العليا للثراء واملال ،بغض النظر عن الوسائل املؤدية إليها ،وساعد القمع والتهميش يف
قتل الرغبة لإلجناز والسعادة واالنتماء؛ مما أدى اٍىل سيادة الشعور ابلالمباالة واالكتئاب السياسي،
وابلتايل ابتعاد املواطنني عن املشاركة يف إحداث التغيري املنشود يف الوطن ،ومل يعد اإلنسان احلديث
املنتج الفعال هو مثال املواطن املنشود؛ وابلتايل كان من الطبيعي أن تعاين الثقافة وإبداع املعرفة
معاانة حقيقية ،وهذا معناه أن الشباب العريب ىف حاجة ماسة إىل متثل قيم جديدة كاملثابرة والصرب
على العمل واإلصرار واالبتكار.
وتتطلب الثورة العلمية والتكنولوجية ضرورة العمل على تنمية بعض القيم اليت تؤمن أبمهية
العلم كقيمة ،واالهتمام ابلتفكري العلمي ،وأمهية استخدام العلم االستخدام األمثل ،والسيما يف
إطار التعامل مع البيئة والعمل على محايتها ،واإلميان بقدرة العلم على االنتقال ابلشباب ومبجتمعهم
من التخلف إىل التقدم ،ولعل أهم السلوكيات اليت يتطلبها هذا التقدم التكنولوجي اهلائل هو تقدير
قيمة الوقت ،وقيمة النظام ،والتنظيم ،والتخطيط السليم ،وحتمل املسؤولية يف إدارة شؤون احلياة
وجماالهتا بدءاً من حميط األسرة ،إىل موقع العمل ،إىل املشاركة يف احلياة العامة ،وهذا أمر حيوي
ىف الوقت احلاضر يف ضوء اإلحباطات اليت يواجهها الشباب؛ نتيجة عدم اهتمام اجملتمع ابلتعليم
االهتمام الكايف ،وعدم إميان بعض أفراد اجملتمع بقدرة التعليم على إحداث احلراك االجتماعي.
وحىت ميكن لشبابنا أن يتعايشوا مع الثورة العلمية والتكنولوجية احلالية فال بد من صياغة
اسرتاتيجية تساعد هذا الشباب ،وتقوم هذه االسرتاتيجية على عدة حماور ،هي:
– البناء القيمي واألخالقي للشباب :وذلك حىت ميكن غربلة هذا الطوفان القيمي ،والثقايف
املتدفق من العامل اخلارجي.
التفوق العلمي والتكنولوجي :حبيث يكتسب شبابنا القيم اجلديدة ،وهي القيم العلمية،
– ّ
اليت جتعلهم جيارون العامل املتقدم ،وإال بقينا يف املستوى نفسه من التقدم.
– قبول التعددية واالنطالق حنو العاملية :وذلك عن طريق احلفاظ على هويتنا وقيمنا
األصلية ،ويف الوقت نفسه يكون شبابنا قادراً على التعامل اإلجيايب مع التعددية الفكرية ،والثقافية،
والسياسية ،واالقتصادية.
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– تشجيع الطلبة على املشاركة يف إنشاء العديد من مجعيات اجملتمع املدين.
– ضرورة حث الطلبة على االلتزام بقوانني اجملتمع ومعايريه ،وعدم خمالفتها وذلك كااللتزام
بقواعد املرور.
التوجه العاملي حنو االهتمام
– تشجيع الشباب على حتمل املسؤولية واالستقاللية يف إطار ّ
بنشر ثقافة رايدة األعمال ،وإنشاء املشروعات املعتمدة على منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية
بني فئات الشباب العريب.
املراجع
جمذاب بدر عناد وحمىي الدين حسني :املتغريات االقتصادية الدولية وانعكاساهتا على اقتصادايت
منطقة الشرقاألوسط ،أكادميية الدراسات العليا والبحوث االقتصادية ،طرابلس ،1998 ،ص:
.88
حممود محدي زقزوق :مفاتيح احلضارة وحتدايت العصر ،سلسلة قضااي إسالمية ،وزارة األوقاف –
اجمللس األعلى للشؤون االمسية ،القاهرة1418 ،هـ 1998 /م ،ص.62 :
على الدين هالل“ :التحوالت العاملية املعاصرة وأثرها على مستقبل التعليم يف الوطن العريب”،
الندوة الرتبوية الجتماع اجمللس التنفيذى الحتاد املعلمني (اسرتاتيجية التعليم يف الوطن العرىب يف ضوء
حتدايت القرن احلادي والعشرين ،جامعة الدول العربية ،نقابة املهن التعليمية ،القاهرة-15.1 ،
أيلول ، 1994 ،ص.189 :
48-Michel D. Bordo،Barry Eichengreen and Douglas. Irwill :
“is Golobalization Today Really Different Than Globalization
A Hundred Years Ago?” NBER Working Paper series،
7195،Combridge،June 1999،P.1
مجال علي خليل الدهشان“ :اجلديد يف تطوير التعليم اجلامعي” مؤمتر جامعة املنوفية التعليم العايل
يف مصر وحتدايت القرن  ،21مركز إعداد القادة – اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة -21.2 ،أاير
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 ،1996ص.188 :
عبد الودود مكروم“ :بعض متطلبات تنمية القيم العلمية لدى طالب املرحلة الثانوية” ،مستقبل
الرتبية العربية ،جملد  ،8ع  ،27املركز العريب للتعليم والتنمية ،القاهرة ،أكتوبر ،2..2 ،ص.86 :
أسامة حسني ابهي“ :فلسفة القيم Axiologyرؤية فلسفية ىف عامل متغري من منظور إسالمي”،
جملة تربية األزهر ،عدد  ،2..2 ،1.8ص. 29-31 :
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي – الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي :تقرير التنمية
اإلنسانية العربية للعام  – 3..2حنو إقامة جمتمع املعرفة ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،األردن،
 ،3..2ص. 141 :
مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية،التقرير االسرتاتيجي العريب ،1999 ،مرجع سابق ،ص:
.164-165
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األبعاد الخفية وراء رغبة ترامب شراء جزيرة غرينالند
طالب جبار حسن*  -زينب كاطع ناهض **

2019-9-22
تع ّد جزيرة غرينالند من أكرب اجلزر يف العامل ،إذ حتتل املرتبة الثانية من حيث املساحة بعد
أسرتاليا ،وهي إقليم دمناركي مستقل ضمن مملكة الدمنارك ،وتقع جغرافياً يف القطب الشمايل،
وحتديداً يف اجلهة الشمالية من احمليط األطلسي ،وترتبط اجلزيرة جغرافيا ابلقارة األمريكية الشمالية،
وترتبط أترخيياً وسياسياً ابلقارة األوروبية والسيما مع النرويج ،وآيسلندا ،والدمنارك.
عاصمة غرينالند هي مدينة نوك ،وهي أكرب مدينة يف اجلزيرة اليت ُّ
تعد األقل من حيث
السكان إذ يقطنها حوايل  56ألف نسمة.
ونظراً ألمهية اجلزيرة فقد أبدى الرئيس األمريكي دوانلد ترامب مؤخراً رغبته واستعداده
لشرائها ،وقد أاثر هذا العرض ضجة واسعة حول العامل؛ األمر الذي رفضته الدمنارك بشدة؛
وصرح سياسيون دمناركيون أبن اجلزيرة ليست للبيع ،وع ّد بعض الساسة فكرة ترامب “سخيفة
جداً” ،ووصفه (مورتن أوسرتغورد) زعيم اجملموعة الربملانية للحزب الليربايل االجتماعي الدمناركي
أبنه “عقلية فظة واتجر ظن أن كل شي قابل للبيع”؛ ونتيجة هذه التصرحيات ألغى ترامب زايرته
املقررة إىل الدمنارك ،اليت كان من املقرر أن تتم ما بني الثاين والثالث من شهر أيلول املقبل؛ مما أاثر
حفيظة الساسة الدمناركيني بنحو أكرب ،وتسبب بتأزمي عالقة بالده حبليف جديد من الناتو؛ لذلك
فإن فكرة ترامب مل تلق القبول ومل يكن حتقيقها ابلسهولة اليت ابتاعت هبا الوالايت املتحدة األسكا
من روسيا عام .1867
وجدير ابلذكر أن فكرة شراء جزيرة غرينالند من قبل الوالايت املتحدة األمريكية ليست
ابجلديدة ،فقد مت طرح فكرة شراء اجلزيرة ألول مرة يف ستينيات القرن التاسع عشر يف عهد أندرو
جونسون ،وقد أشار تقرير لوزارة اخلارجية األمريكية -يرجع أترخيه لعام  1867-إىل األمهية
االسترياتيجية للجزيرة ،وإىل ثرواهتا الغنية والواعدة ،ووصف فكرة احلصول عليها ابملثالية ،ومل حيدث
* طالب دكتوراه – كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد.
** ماجستري يف العلوم السياسية – جامعة بغداد.
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حترك رمسي على شراء اجلزيرة حىت عام  1946حني عرض هاري ترومان على الدمنارك  100مليون
دوالر مقابل اجلزيرة ،فضالً عن عرض سابق مبقايضة أراض يف األسكا مع مناطق استرياتيجية يف
غرينالند.
ولكن يبقى السؤال األهم هو :ما سبب إصرار ترامب على امتالك اجلزيرة يف هذا الوقت
على وجه اخلصوص؟
وال خيفى أنه إابن األعوام القليلة املاضية حدث تنافس قوي بني روسيا ،والوالايت املتحدة،
التغيات املناخية وذوابن جليد املنطقة
والدول األوروبية بشان املنطقة القطبية ،إذ كان من نتيجة ّ
القطبية اكتشاف ثروات هائلة يف قاع احمليط ،وابت من املمكن الوصول إليها مع استمرار ذوابن
اجلليد؛ مما جعل املنطقة مسرحاً للمنافسة العاملية ،واحتمال الصراع بني الدول الكربى على املوارد
الطبيعية ،وحركة املرور ،ويالحظ أن كفة روسيا هي األرجح يف القطب الشمايل؛ نظراً المتالكها
احلصة األكرب من موارد الطاقة يف املنطقة ،إذ اكتشفت روسيا ما ال يقل عن  43حقالً للنفط
والغاز يف القطب الشمايل حىت هناية عام  ،2013مقابل  11حقالً ألمريكا ،وفضالً عن ذلك
متتلك روسيا أكرب أسطول الخرتاق اجلليد يف العامل يتكون من  40كاسحة جليد ،وهي تسعى
إىل إنشاء كاسحات جليد جديدة تعمل على الطاقة النووية؛ وقد صرح انئب رئيس الوزراء الروسي
(دميرتي روغزوين) أبن روسيا جتهز ثالث كاسحات جليد نووية للعمل بداية من عام .2020
إن لدى روسيا أيضاً خططاً إلنشاء سفن حربية تعمل يف هذه األجواء اجلليدية ميكنها محل
صواريخ جمنحة ،بينما ليس لدى أمريكا يف املنطقة سوى كاسحة جليد واحدة قدمية وثقيلة تبلغ
من العمر  42عاماً ،وهي ليست حبالة جيدة ،وتسعى اآلن إىل تطوير كاسحة جليد جديدة يف
أقرب وقت ،وختطط أيضاً لبناء كاسحتني أخريني ،وقال مستشار رئيس الوالايت املتحدة لشؤون
األمن القومي (جون بولتون) السابق متحداثً عن كاسحة اجلليد اجلديدة إنه “ينبغي استعادة هيمنة
الوالايت املتحدة يف القطب الشمايل؛ للتقليل من سيادة روسيا والصني يف املنطقة”.
يدل على أن موقف الوالايت املتحدة يف القطب ميتاز ابلضعف أمام روسيا؛ األمر
وهذا ّ
الذي أكده قائد خفر السواحل األمريال (بول زاكنفت) “حنن منزعجون منذ زمن بعيد؛ ألن البالد
ال متتلك املوارد الكافية لدعم وجودان يف القطب الشمايل”.
حل إلعادة توازن قوهتا يف هذه املنطقة؛
من هنا كان على الوالايت املتحدة أن تبحث عن ٍّ
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فكانت الفكرة هي شراء جزيرة غرينالند؛ فهذه اجلزيرة اليت يذوب فيها اجلليد بنحو كبري ،فعلى وفق
التغي املناخي يف القطب الشمايل فإن االحرتار احمللي فوق غرينالند ميكن
ما خلص إليه مؤخراً تقييم ّ
أن يتجاوز متوسط االحرتار العاملي بثالث مرات ،ومنحت غرينالند عام  2010أوىل تراخيص
للشركات النفطية للتنقيب عن الغاز والنفط وفتح سواحلها املطلة على القطب الشمايل لعمليات
إنتاج النفط واستخراجه؛ إذ من املؤكد أن فكرة شراء اجلزيرة هي حماولة لتعزيز وجود أمريكا يف
املنطقة قبال روسيا؛ وابلتايل إضعاف دور الصني اليت تشهد حرابً جتارية واقتصادية مع الوالايت
املتحدة والسيما يف سنوات ترامب األخرية ،إذ استثمرت الصني يف التعدين يف غرينالند على الرغم
من رفض الوالايت املتحدة أن يكون أي حقوق لبكني يف القطب الشمايل ،ويرى األمريكيون أن
التمدد الروسي-الصيين حنو املنطقة القطبية ابت خطراً مباشراً.
فإذا جنحت الوالايت املتحدة من شراء اجلزيرة فسيكون رداً على الروس إلظهار قدراهتم
العسكرية ابستفزازات يف أجواء الشمال ،وسوف تتغلب على الصني املنافس االقتصادي األبرز هلا
حالياً؛ وابلتايل فإن امتالك أمريكا هلذه اجلزيرة سيعين تغيرياً شامالً يف موازين القوى وقواعد اللعبة،
فاألمر خاص بتصارع يتخطى ما كان عليه يف احلرب الباردة إىل مسألة نفوذ ومصاحل يتشابك فيها
التمدد واهليمنة العسكرية مع التجارية ،والبحث عن موارد طبيعية؛ الستغالهلا بني الدول املتنافسة.
املصادر
1 .1ايرل ن -ميتلمان ،موجز جغرافية أمريكا ،مكتبة اإلسكندرية ،مصر.2000 ،
2 .2أمساء بن مشريح ،القطب الشمايل يف االسرتاتيجية الروسية :فضاء جديد ملواجهة األطلسية،
جملة قضااي آسيوية ،العدد األول ،املركز الدميقراطي العريب ،أملانيا.2019 ،
3 .3اوغستني كوليت ،دراسات حاالت عن تغيري املناخ والرتاث العاملي ،منشورات مركز اليونسيكو،
منظمة األمم املتحدة ،2013 ،ص.23 :
4 .4انجي بوزاين ،اسرتاتيجية الدفاع عن القطب الشمايل ،جملة الدفاع الوطين اللبناين ،العدد
( ،2016 ،)98على املوقع اإللكرتوين..https://www.lebarmy.gov.ib
5 .5انصر السهلي ،غرينالند تعيد هتافت القوى العظمى على املنطقة القطبية الشمالية ،على املوقع
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اإللكرتوين https://www.alaraby.co.uk:يف  21آب .2019
6 .6شراء غرينالند :ترامب ينتقد رد الدمنارك البغيض بعد إلغاء زايرته ،على املوقع اإللكرتوين:
 www.bbc.comيف  21آب .2019
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جدل بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة االتحادية
أحمد الطبقجلي *

2019-7-15
«لكل ٍ
طرف رواية تستند إىل التأريخ ،واملظامل املرتاكمة وإحساس قوي لكل طرف حبقه.
حىت اآلن ،ال يبدي أي من الطرفني ميالً لتسوية الصراع سلمي عرب املفاوضات اجلادة واملستدامة،
إذ يعتقد كل طرف أبن حظوظه يف تصاعد ،وأن الوقت لصاحله».
جمموعة األزمات الدولية 2012

املقدمة
إن اجلدل احلايل بشأن ختصيصات املوازنة االحتادية العامة العراقية للعام - 2019اليت
منحت حصة إلقليم كردستان من املوازنة االحتادية مقابل منح حكومة املركز  250ألف برميل
يف اليوم لصادرات النفط االحتادية -له أصداء تعود إىل أول صراع حدث يف نيسان عام 2012
1
بشأن القضية نفسها .وإن االقتباس أعاله الذي أخذ من تقرير جمموعة األزمات الدولية ()IGC
يف وصفها للعالقة بني اجلانبني املؤديني إىل هذا النزاع -ينطبق اليوم كما كان يف السابق ،وعلىالعديد من النزاعات املماثلة.
لقد بدأ النزاع احلايل من أعضاء الربملان االحتادي ضد احلكومة العراقية بسبب املبالغ
املدفوعة ابستمرار حلكومة إقليم كردستان ،2مبوجب بنود موازنة  ،2019يف حني أن حكومة إقليم
كردستان مل ِ
توف ابلتزاماهتا أو رفضها على وفق شروط املوازنة نفسها .وقد اتبع كل من سياسيي
املركز واإلقليم املسار نفسه الذي ّأدى إىل صراعات ال حصر هلا بشأن هذه القضية وغريها منذ
عام  .2003ويتغاضى كل جانب عن احتياجات اجلانب اآلخر ودوافعه .ويف حني عدم حدوث
شيء يكسر النمط بتدخل أصحاب املصلحة الدوليني يف العراق ،أو بتغيري توازن القوة النسبية بني
1- “Iraq and the Kurds: The High-Stakes Hydrocarbons Gambit”, International Crisis Group,
April 19th 2012, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/iraq-and-kurds-high-stakes-hydrocarbons-gambit
2- Kamal Chomani, “Oil dispute reignites Baghdad-Erbil tensions”, Al-Monitor, May 29th,
2019, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/iraq-kurdistan-oil-kirkuk.html
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اجلهتني ،فإن كال الطرفني سيواصل التفكري والتصرف ابلطريقة نفسها اليت تصرف هبا كل منهما يف
املاضي ،مع استمرارمها بتوقع نتائج خمتلفة للصراع أو استجابة خمتلفة من اجلانب اآلخر.
إن األدبيات عن أتريخ الدولة العراقية وتطلعات الكرد العراقيني غنية يف التحليالت السياسية
واالجتماعية لقوى الطرد املركزية القوية املتجذرة يف رغبات الكرد يف االستقالل ،أو على األقل يف
حصوهلم على احلكم الذايت مقابل قوى اجلاذبية املركزية املتساوية يف القوة للسلطة املركزية يف العراق
خللق دولة موحدة .3إال أنه اندراً ما تنظر هذه الدراسات يف احلقائق االقتصادية أو تبحث يف
األسس االقتصادية ألي من جانيب الصراع .وكان ذلك واضحاً يف األحداث اليت أدت إىل استفتاء
االستقالل عام  ،2017إذ فشل مؤسسو تلك احلركة ومؤيدوهم الدوليون يف وضع هذه األسس
ابحلسبان.4
لقد ّأدى جتاهل األسس االقتصادية لكال طريف النزاع فيما خيص ابحلصول على حصة من
املوازنة االحتادية مقابل صادرات النفط إىل اهنيار حتمي جلميع االتفاقات السابقة .إن هذا الفشل
يف املفاوضات هو الذي سبب يف املاضي صياغة اتفاقات واعتمادها على الرغم من أهنا غري قابلة
للتطبيق ،وهي غري مفيدة للطرفني ،وال ميكن تنفيذها أو استمراريتها؛ وتؤدي يف النهاية إىل سلسلة
من االهتامات املتبادلة بشأن فشل هذه االتفاقات.
يستعرض هذا البحث احلالة املالية حلكومة إقليم كردستان لعامي  2019و 2020مع
مراعاة صادراهتا من النفط ونفقاهتا ،وكذلك نصيبها من املوازنة االحتادية وحتويالت الرواتب الفيدرالية
منذ آذار  .2018واستنتج هذا البحث أن اجلدل الراهن خيطئ يف بعض احلقائق االقتصادية
3- “ … this dynamism is not limited to China. The Scottish referendum and waves of secession
movements — from Spain’s Catalonia to Turkey and Iraq’s ethnic Kurds — are working in different directions.” Taken from: “Stratfor: Geopolitical Weekly”, September 23rd, 2014, https://
worldview.stratfor.com/article/centripetal-and-centrifugal-forces-work-nation-state

 -4نظرت دراسة سابقة للباحث يف مسألة االستقالل من وجهة نظر اقتصادية وخلصت إىل أن« :إقليم كردستان العراق» ()IRK
«مل يكن لديها القدرة االقتصادية لتصبح دولة مستقلة» من خالل حتليل «األصول النفطية يف املنطقة و الصادرات ،وإنشاء بنك
مركزي ،والعملة ،والتجارة ،والدين ،وميزانية متوازنة ،كلها عناصر أساسية لدولة كردية مستقلة يف املستقبل ،واليت بدوهنا ال ميكن
ألي قدر من اإلرادة السياسية أو الدعم الدويل أن يؤدي إىل وجود انفصال انجح ومستمر عن العراق»:

Ahmed Tabaqchali, “Statehood in the Kurdistan Region of Iraq through an Economic Lens”, The
Institute of Regional and International Studies (IRIS), March 2018, https://www.auis.edu.krd/
iris/sites/default/files/Statehood%20in%20KRI%20through%20an%20Economic%20Lens_%20
FINAL_March2018_0_1.pdf
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الرئيسة ،وأن على احلكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان الشروع يف إعادة صياغة شاملة للعالقة
بينهما ومشاركة كل طرف يف املوازنة االحتادية .وجيب أن تتم إعادة الصياغة على حن ٍو جتعل كال
الطرفني يعتقدان أن فوائد العالقة اجلديدة تفوق بكثري فوائد انعدام وجودها.
هناك حاجة إىل أن يكون لدى كال الطرفني نظرة جديدة ،وأصحاب املصلحة الدوليني يف
العراق كذلك ،كي تعاد صياغة العالقة بني الطرفني .ويستلزم ذلك أن أتخذ احلكومة العراقية يف
احلسبان ديناميكيات املنطقة ونفقاهتا وسري عملها احلايل؛ بينما سيتطلب من جانب حكومة إقليم
كردستان إدراكاً بعدم متكنها من العمل كدولة منفصلة وإنشاء بنية حتتية خاصة هبا ويف الوقت
نفسه املطالبة حبصتها من املوازنة االحتادية يف غياب أو جتاوز مسامهاهتا يف املوازنة املذكورة .5إن
االستقالل التام واالعتماد فقط على مواردها اخلاصة يعين قبول رخاء اقتصادي أقل بكثري مما كان
لشعبها.
استعان هذا البحث بتقارير شركة  Deloitteحول إنتاج النفط يف إقليم كردستان وتصديره
واستهالكه وإيراداته لعامي  ،2017و ،6 2018وستستخدم هذه التقارير لتقدير ديناميكيات
متويل حكومة إقليم كردستان وتوضيحها لعامي  ،2019و.2020

5- “KRG risks 2020 budget cuts if it fails to send oil to Baghdad: MP”, June 25th, 2019
https://shafaaq.com/en/kurdistan/kurdistan-prepared-to-send-oil-if-baghdad-meets-obligationskrg-source/
 -6تتوفر تقارير شركة ( )Deloitteلـ  H1 / 2017و  H2 / 2017و  Q1 / 2018و  Q2 / 2018و  Q3 / 2018يف املواقع

أدانه:

http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=010000&l=12&a=56305
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=010000&l=12&a=56996
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=12&a=57041
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=12&a=57395
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=12&a=57589
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=12&a=57842
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الوضع املايل لعامي  2019و2020
ينظر هذا القسم يف الشؤون املالية حلكومة إقليم كردستان لعامي  2019و 2020من
خالل النظر يف حالتني :الوضع احلايل ،واحلالة النظرية املتوخاة يف املوازنة .أما ما خيص الوضع
احلايل ،فيتكون دخل حكومة إقليم كردستان من إيرادات صادرات النفط املستقلة ،وحتويالت
الرواتب من احلكومة العراقية .أما احلالة النظرية ،فيتكون دخل حكومة إقليم كردستان من حصتها
يف املوازنة االحتادية على النحو احملدد يف موازنة  2019مقابل تصدير ما ال يقل عن  250ألف
برميل نفط يف اليوم 7عرب شركة تسويق النفط احلكومية سومو ( ،)SOMOوكذلك حتويل الدخل
عن أي تصدير يفوق  250ألف برميل من النفط.
إن تقييمات شركة ( )Deloitteلصادرات نفط إقليم كردستان واستهالكها ومبيعاهتا
لعامي  2017و 2018توفر معلومات قيمة -على الرغم من عدم اكتماهلا -عن ديناميكيات
تشغيل صادراهتا النفطية ،وتكاليفها ،وإيراداهتا الصافية .وقد حدث استقراء للمعلومات املالية
اخلاصة بعام  2018لعامي  2019و ،2020فضالً عن اللجوء إىل مصادر أخرى؛ للوصول
إىل موارد حكومة إقليم كردستان لعامي  2019و 2020يف ظل احلالتني املذكورتني آنفاً .ونظراً
لغموض موازنة حكومة إقليم كردستان ووجود نقص يف بعض املعلومات -إذ إن آخر موازنة مررت
كانت يف عام  -20138فإن التحليل يصور ديناميكيات التشغيل املايل حلكومة إقليم كردستان
وال يوضح صورة دقيقة عن الوضع املايل .إن ديناميكيات التشغيل هي الديناميكيات الضرورية
معرفتها للتوصل إىل فهم للمعضالت االقتصادية واستخدامها للتوصل إىل مسار مستقبلي قابل
لالستمرار اقتصادايً.
يوضح اجلدول ( )1ديناميكيات الوضح احلايل ،إذ يعتمد العمود األول على عمليات تدقيق
شركة ( )Deloitteلعام  ،2018والثاين هو استقراء ملعطيات عام  2018مع مراعاة صادرات
حكومة إقليم كردستان لألشهر األربعة األوىل من عام  ،2019ويستخدم سعر خام برنت يف هذه
األشهر كتقدير للعام أبكمله .وتبحث األعمدة الثالثة األخرية ثالث حاالت حمتملة ألسعار النفط
 -7قانون املوازنة النهائي  2019املادة  9/1و  10/2أ،ب،ج،د.

http://mof.gov.iq/obs/_layouts/obsServices/DownloadObs.aspx?SourceUrl=%2fobs%2fObsDoc
fFederal+Budget+Law+2019.pdfمجلد+الموازنة+المعتمدةuments%2fEnacted+Budget+Folder+-+%2
8- Bilal Wahab, “Iraqi Kurdistan Chooses a New President, But Internal Rifts Deepen”, The
Washington Institute, May 30th, 2019, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/
view/iraqi-kurdistan-chooses-a-new-president-but-internal-rifts-deepen
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لعام ( 2020حالة متشائمة تفرتض أن متوسط سعر النفط السنوي هو  50دوالراً للربميل لسعر
خام برنت ،وحالة حمايدة تفرتض أن متوسط سعره يبلغ  65دوالراً للربميل ،وحالة متفائلة تفرتض
متوسط سعره  80دوالراً للربميل) .ويفرتض اجلدول ثبات نسبة صادرات النفط من املستوايت
املرتفعة احلالية ،9والزايدات السنوية بنسبة  % 10يف اإليرادات األخرى (اجلمارك والضرائب) وزايدة
النفقات بنسبة ( % 20انظر امللحق األول للحصول على شرح و ٍ
اف لالفرتاضات املستخدمة).
اجلدول  :1موازنة حكومة إقليم كردستان مع عائدات مبيعات النفط املباشرة وحتويالت الرواتب من احلكومة العراقية
توقعات عام 2020
مبيعات النفط املباشرة +حتويالت
الرواتب من احلكومة العراقية
جمموع مبيعات النفط
عدد األايم
صادرات النفط برميل /يوم
عائدات مبيعات النفط (أ) (دوالر)

2018

توقعات عام
2019

حالة التشاؤم

حالة طبيعية

حالة متفائلة

135,424,801

151,284,000

151,284,000

151,284,000

151,284,000

365

365

365

365

365

371,027

414,477

414,477

414,477

404,477

5,655,578,496 7,953,582,456 7,914,746,875

10,194,098,496 7,924,838,496

متوسط السعر دوالر /برميل

58.44

52.57

37.38

52.38

67.38

متوسط سعر خام برينت دوالر /برميل

71.06

65.19

50.00

65.00

80.00

12.62

12.62

12.62

12.62

12.62

1,720,048,480

2,410,205,502

3,100,362,524

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

436,249,206

449,430,634

319,578,032

447,806,408

576,034,784

ختفيضات يف سعر خام برينت
مدفوعات شركة النفط العاملية (دوالر)
مدفوعات شركة النفط العاملية كنسبة مئوية
من عائدات النفط
تعرفة الشركة الرتكية للطاقة (دوالر)

2,418,947,491 2,407,136,306

التعريفات كنسبة مئوية من عائدات النفط

%6

%6

%6

%6

%6

رسوم مبيعات النفط اإلضافية (دوالر)

19,677,501

19,677,501

19,677,501

19,677,501

19,677,501

رسوم قانونية (دوالر)

24,587,158

24,587,158

24,587,158

24,587,158

24,587,158

 -9تقوم حكومة إقليم كردستان بتصدير حوايل  414ألف برميل يف اليوم لألشهر األربعة األوىل من العام (املصادر :أمحد مهدي،
مستشار برتول لشركة  IOCsوجتار النفط يف املنطقة ،وآالن مهتادي من شركة T&S Consulting Energy and
 ،Securityوبن فان هوفيلن من تقرير نفط العراق ،وروبن ميلز من شركة  ،)Qamar Energyوحوايل  530ألف برميل يف
اليوم لشهر أاير (بلومبريغ) .ومع ذلك فإن هذا يعارض اإلنتاج النفطي البالغ  450ألف برميل يف اليوم ،واستهالك املصفاة احمللية
حلوا يل  55ألفاً إىل  75ألف برميل يف اليوم (املصدر :مناقشة مع آالن مهتادي �Alan Mohtadi of T&S Consult
 .)ing Energy and Securityحتقق ذلك من خالل بيع النفط املخزن يف املخازن يف منطقة جيهان لتلبية الطلب القوي
على النفط يف أورواب بسبب انتهاء االستثناءات األمريكية عن صادرات النفط اإليراين ،ومن غري املرجح أن تتمكن حكومة إقليم
كردستان من احلفاظ على هذا املستوى من الصادرات ،على الرغم من زايدة إنتاج النفط احملتمل من  20ألفاً إىل  35ألف برميل
يف اليوم يف عام .2020
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مصاريف تشغيل النفط (ب) (دوالر)

2,902,276,567

3,720,661,967

2,083,891,171 2,912,642,784 2,887,650,171

مدفوعات متعلقة ابلطاقة الكهرابئية (دوالر)

411,417,041

411,417,041

411,417,041

411,417,041

411,417,041

مدفوعات أخرى (الديون على سبيل املثال) (دوالر)

112,493,684

112,493,684

112,493,684

112,493,684

112,493,684

مصاريف غري نفطية (ج) (دوالر)

523,910,725

523,910,725

523,910,725

523,910,725

523,910,725

مدفوعات الديون لشركة الطاقة الرتكية وشركة
النفط الرتكية العاملية ()TPIC

690,000,280

690,000,280

138,000,056

138,000,056

138,000,056

مدفوعات مبيعات النفط اإلضافية (دوالر)

316,921,410

316,921,410

316,921,410

316,921,410

316,921,410

مدفوعات فوائد مبيعات النفط اإلضافية
(دوالر)

20,777,732

20,777,732

20,777,732

20,777,732

20,777,732

475,699,198

475,699,198

475,699,198

جمموع املصاريف (ه= ب+ج+د) (دوالر) 3,083,501,094 4,464,252,631 4,439,260,318

3,901,886,492

4,720,271,890

2,572,077,402

4,022,952,004

5,473,826,606

صايف إيرادات إضافية من اتفاقيات ترخيص
خطوط األانبيب ( PSCز) (دوالر)

868,254,693

868,254,693

868,254,693

868,254,693

868,254,693

مبيعات إضافية (ح) (دوالر)

190,598,002

190,598,002

190,598,002

190,598,002

190,598,002

جمموع العائدات (ط = و+ز+ح) (دوالر) 3,630,930,097 4,548,182,220 4,534,339,252

5,081,804,699

6,532,679,301

إيرادات أخرى (ك)

914,885,714

1,143,607,143

1,257,967,857

1,257,967,857

1,257,967,857

مدفوعات احلكومة األمريكية للبيشمركة (ل)

262,184,874

277,915,966

138,957,983

138,957,983

138,957,983

4,578,151,261

4,578,151,261

4,578,151,261

متويل النفط ومصاريف الدين (د) (دوالر) 1,027,699,422 1,027,699,422

صايف العائدات من مبيعات النفط (و=
أ-ه) (دوالر)

مدفوعات الرواتب من احلكومة العراقية (م)

3,489,329,525 3,475,486,557

4,578,151,261 2,397,478,992

جمموع العائدات (ن= ط+ك+ل+م) (دوالر) 12,507,756,402 11,056,881,800 9,606,007,198 10,547,856,590 8,108,888,832

مصاريف رواتب حكومة إقليم كردستان
(دوالر)
سداد ديون حكومة إقليم كردستان (دوالر)
مصاريف اخلدمات والبضائع (دوالر)
اإلنفاق االستثماري يف حكومة إقليم
كردستان (دوالر)

8,608,403,361 6,668,363,816
500,000,000

690,000,000

1,607,489,748 1,339,574,790
268,072,269

321,686,723

8,884,033,613

8,884,033,613

8,884,033,613

432,000,000

432,000,000

432,000,000

1,928,987,697

1,928,987,697

1,928,987,697

386,024,067

386,024,067

386,024,067

نفقات حكومة إقليم كردستان (س) (دوالر) 11,631,045,378 11,631,045,378 11,631,045,378 11,227,579,832 8,776,010,875

الصايف (ع= ن-س) (دوالر)

-574,163,578 -2,025,038,180 -679,723,242 -667,122,043

876,711,024

الصايف دون حتويل الرواتب من احلكومة العراقية -3,701,440,237 -5,152,314,839 -6,603,189,441 -5,257,874,503 -3,064,601,035

لالطالع على املصادر واالفرتاضات ،انظر امللحق 1

10

 -10ألغراض وضوح البحث ،انظر امللحق ( )1للمصادر واالفرتاضات والتفسريات.
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هناك عدد من املالحظات واضحة من اجلدول  ،1بغض النظر عن املتغريات غري املعروفة:
األول هو اعتماد املوازنة الواضح على مدفوعات رواتب احلكومة العراقية؛ مما سيؤدي غياهبا إىل
زايدة العجز بصورة كبرية كما يتضح من الصف األخري يف اجلدول .وابلنظر إىل استحالة االقرتاض
لتغطية مثل هذا العجز ،11فإن اخليار الوحيد هو ختفيض الرواتب بنحو كبري ،والتخفيض احلاد يف
أي إنفاق على السلع واخلدمات والصيانة ،وكذلك ختفيض إمجايل اإلنفاق على االستثمار يف البنية
التحتيةـ اليت جيب أن تكون يف حدود  % 50من النفقات يف عام  2019وحتت احلالة احملايدة
لعام  ،2020وهي أقرب إىل املستحيل يف تنفيذها دون حدوث اضطراابت اجتماعية كبرية.
فعل
إن القيام بتلك التخفيضات فقط ليست كافية ،فإن الطريقة الوحيدة اليت من شأهنا أن تُ ّ
موازنة حكومة إقليم كردستان هي استخدام املدخرات اليت ُِ
جعت من طريق أتخري دفع الرواتب ملدة
شهر إىل شهرين واستخدام هذه األموال ألغراض أخرى بدالً من ذلك .يف الواقع ،كانت هذه هي
الطريقة اليت عملت هبا حكومة إقليم كردستان منذ  2016إىل الوقت احلايل؛ وما زالت الطريقة
األكثر ترجيحاً للعمل هبا للمضي قدماً ،وحىت مع استمرار حتويالت الرواتب من احلكومة العراقية،
ابلنظر إىل اختالف نسب عائدات أسعار النفط وتقلب مصادر الدخل األخرى .لقد كان هذا هو
الطريق الذي م ّكن حكومة إقليم كردستان يف سداد ديوهنا خالل األشهر الثمانية عشر املاضية؛ إال
أن هذا األسلوب غري مستدام إذ إن سداد الديون حيتاج إىل دراسة كاملة للديون نفسها واخلدمات
ومدفوعات الفائدة ،وخمصصات املوازنة املستقلة.12
املالحظة الثانية هي أن استئناف حكومة إقليم كردستان يف دفع املرتبات كاملة كان ممكناً
مع استئناف دفع الرواتب من احلكومة العراقية من آذار  2018وما بعده؛ ومع ذلك ،مل يصاحب
ذلك تنفيذ حكومة إقليم كردستان اللتزاماهتا الكاملة أو اجلزئية 13جتاه احلكومة العراقية مقابل هذه
 -11انقش الباحث هذه األمور إبسهاب يف تقريره لعام  2018يف قسم «الديون :املتأخرات واالقرتاضات» الصفحات 25-
 ،30والسيما الفقرة الثانية يف الصفحة  28اليت توضح هذا االستحالة.

Ahmed Tabaqchali, “Statehood in the Kurdistan Region of Iraq through an Economic Lens”, The
Institute of Regional and International Studies (IRIS), March 2018, https://www.auis.edu.krd/
iris/sites/default/files/Statehood%20in%20KRI%20through%20an%20Economic%20Lens_%20
FINAL_March2018_0_1.pdf

 -12هناك غموض كبري يف سداد الديون )1( :يتم دفع بعض الديون ابلنيابة عن وزارة املوارد الطبيعية يف حكومة إقليم كردستان
بواسطة جتار النفط على األرجح ،والديون األخرى من وزارة املوارد الطبيعية بنحو مباشر ،وكذلك هوية املدين يف بعض األحيان يتم
الكشف عنها وأحياانً ال يتم ذلك ،يف حني تسدد وزارة املالية يف حكومة إقليم كردستان الديون األخرى مباشرة.
 -13جزئية ألن هذه املدفوعات ال تشكل احلصة الكاملة حلكومة إقليم كردستان من خمصصات امليزانية.
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املدفوعات .ختصص املوازنة االحتادية  4,6مليار دوالر 14لتغطية رواتب حكومة إقليم كردستان،
أو حوايل  % 12,5من إمجايل املخصصات الفيدرالية للرواتب ،إال أن مدفوعات الرواتب الفعلية
حلكومة إقليم كردستان تبلغ  8,8مليار دوالر؛ مما يرفع هذه احلصة من  % 12,5إىل % 21,7
من إمجايل املخصصات االحتادية للرواتبُّ .
ويعد هذا الرقم مرتفعاً جداً كنسبة مئوية من اجملموع
الكلي ،لكنه مرتفع بنح ٍو كبري جداً ابلنظر إىل الثغرة األساسية يف املوازنة االحتادية ،وهي ختصيص
نسبة مئوية عالية للرواتب .وابلتايل ،تضاعف موازنة حكومة إقليم كردستان الثغرات األساسية يف
العجز املزمن يف اإلنفاق االستثماري للموازنة االحتادية ،15إذ إن خمصصاهتا ملدفوعات الرواتب تفوق
املوازنة االحتادية نفسها.
املالحظة الثالثة هي أن اجلدول يفرتض إنفاق مبالغ متواضعة على السلع واخلدمات والصيانة
وكذلك اإلنفاق االستثماري على البنية التحتية ،وكالمها مل يشهدا أي إنفاق منذ األزمة يف أواخر
عام  .2014إن التخصيص العايل للرواتب مقابل قلة اإلنفاق على البنية التحتية أدى إىل زايدة
العجز الرتاكمي يف اإلنفاق على البنية التحتية غري النفطية يف املنطقة ،وهو عجز ازداد سوءاً
نتيجة للتخفيضات خالل سنوات األزمة .وإن هذا النقص املقرتن ابلتخصيص املرتفع للرواتب
غري مستدام ،بل إنه ميثل أكرب عقبة أمام تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ،وهو عجز تتقامسه مع
موسع.
حكومة العراق االحتادية ولكن على نطاق ّ
املالحظة الرابعة هي التكلفة املرتفعة نسبياً إلنتاج وتصدير النفط يف املنطقة ،ويعود ذلك
جزئياً إىل اتفاقيات شركة النفط العاملية إلنتاج النفط املختلفة مع حكومة إقليم كردستان وتلك
املربمة مع احلكومة العراقية ،ولكن يرجع ذلك يف الغالب إىل الطرق امللتوية اليت اتبعتها حكومة إقليم
كردستان يف املاضي لتأسيس عملياهتا املباشرة يف تصدير النفط.16
-14قانون املوانة النهائي املوجود يف موقع وزارة املالية على الرابط التايل:

http://mof.gov.iq/obs/ar/Pages/obsDocuments.aspx
http://mof.gov.iq/obs/_layouts/obsServices/DownloadObs.aspx?SourceUrl=%2fobs%2fObsDoc
fFederal+Budget+Law+2019.pdfمجلد+الموازنة+المعتمدةuments%2fEnacted+Budget+Folder+-+%2
15- Ahmed Tabaqchali, “Iraq’s Investment Spending Deficit: An Analysis of Chronic Failures”,
The Institute of Regional and International Studies (IRIS), December 2018,
https://auis.edu.krd/iris/latest-iris-publications/iraqs-investment-spending-deficit-analysischronic-failures

 -16انقش الباحث هذه األمور إبسهاب يف تقريره لعام  2018يف القسم اخلاص بـ «النفط :األصول واخلصوم واإلنتاج والصادرات»،
الصفحات  ،15 - 4بينما نظر امللحق يف هذه التكاليف مبزيد من التفصيل يف الصفحات  38و  .39انظر الرابط أعاله.
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املالحظة اخلامسة هي قضية اإليرادات والضرائب والرسوم اجلمركية األخرى املذكورة بنح ٍو
مفصل يف امللحق ( ،)1ويفرتض التحليل الوارد يف اجلدول أن حكومة إقليم كردستان ستفرض
هذه اإليرادات وحتافظ على العائدات ،ومع ذلك ،فإن هذا ليس هو رأي احلكومة العراقية وهو
مصدر صراع إضايف بني اجلهتني .ومن الواضح أن عدم وجود هذا الدخل أو اخنفاض مستوى هذا
الدخل سيزيد من العجز.
إن هذه املالحظات وغريها ترى أن الوضع احلايل -حىت لو استمر لوقت أطول -غري مستقر
وأن أزمة املوازنة ستظهر يف مرحلة ما .وعلى الرغم من أن األزمة قد تتولد بسبب صدمات خارجية
مثل التحوالت يف السعر العاملي للنفط أو فرض مشكالت على صادرات النفط 17أو حدوث
صدمات داخلية ،مثل :اخنفاض حتويالت الرواتب من احلكومة العراقية ،أو فقدان السيطرة على
حقول إنتاج النفط .18إال أن األزمة متأصلة يف اهليكل احلايل إليرادات حكومة إقليم كردستان
مقابل النفقات وال ميكن حلها إال عن طريق رؤية جديدة من حكومة إقليم كردستان واحلكومة
العراقية .وجتدر اإلشارة إىل أن هذا التحليل ينطبق على احلدود الرمسية إلقليم كردستان العراق
( ،)KRIويف حال إدراج املناطق املتنازع فسيؤدي ذلك إىل اإلسراع ابنعدام استقرار موازنة
حكومة إقليم كردستان.19
 -17النزاع احلايل يف غرفة التجارة الدولية ( )ICCبني العراق وتركيا بشأن اتفاق خط األانبيب العراقي الرتكي ( )ITPمستمر
منذ سنوات  ،لكن يبدو أن احملكمة اجلنائية الدولية على وشك احلكم حبلول هناية العام كما تشري هذه املقالة .يدعي العراق أن
تركيا انتهكت شروط االتفاقية ابلسماح ببيع نفط حكومة إقليم كردستان مباشرة

Michael Knights, “Iraq-Turkey Pipeline Arbitration: Avoiding a Policy Train Wreck”, The
Washington Institute, March 8th, 2019, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/
view/iraq-turkey-pipeline-arbitration-avoiding-a-policy-train-wreck

 -18آخرها كان قرار شركة نفط الشمال التابعة للحكومة العراقية ابختاذ اإلجراءات القانونية الستعادة قبة خورماال حلقل كركوك
النفطي ،اخلاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان منذ عام  ،2008واليت متثل حنو ثلث إنتاج نفط حكومة إقليم كردستان .القضية
األقدم اليت استمرت لسنوات هي التحدي القانوين للحكومة العراقية لسياسة النفط حلكومة إقليم كردستان املستقلة.
“Iraq’s North Oil Co. sues to take Khurmala back from KRG”, Iraq Oil Report, May 29th,
2019, https://www.iraqoilreport.com/news/iraqs-north-oil-co-sues-to-take-khurmala-back-fromkrg-41268/
“Court signals skepticism in Baghdad-KRG oil case”, Iraq Oil Report, February 27th, 2019
https://www.iraqoilreport.com/news/court-signals-skepticism-in-baghdad-krg-oil-case-37537/

 -19نوقش هذا يف تقرير الباحث لعام  2018بعنوان «الدولة يف إقليم كردستان العراق من خالل عدسة اقتصادية».

https://www.auis.edu.krd/iris/sites/default/files/Statehood%20in%20KRI%20through%20
an%20Economic%20Lens_%20FINAL_March2018_0_1.pdf
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و ّأما ما خيص احلالة النظرية اليت تشمل حصة حكومة إقليم كردستان يف املوازنة االحتادية
على النحو احملدد يف قانون موازنة  2019مقابل تصدير ما ال يقل عن  250ألف برميل يف اليوم
من خالل شركة  ،SOMOوكذلك نقل مجيع اإليرادات الفعلية 20من مبيعات التصدير ،واليت
كانت تقدر ب ـ  164,500برميل/اليوم من كانون الثاين إىل نيسان  .2019تستعني احلالة النظرية
بنفس املعلومات وتتخذ نفس االفرتاضات للحالة السابقة.
اجلدول  :2موازنة حكومة إقليم كردستان مع عائدات حصتها من موازنة احلكومة العراقية
توقعات عام 2020
مدفوعات ميزانية احلكومة العراقية +نقل
صادرات النفط إىل سومو

توقعات عام 2019

حالة التشاؤم

حالة طبيعية

حالة متفائلة

مدفوعات ميزانية حكومة العراق (دوالر)

8,221,030,093

8,221,030,093

8,221,030,093

8,221,030,093

إيرادات أخرى (دوالر)

1,143,607,143

1,257,967,857

1,257,967,857

1,257,967,857

صــايف عائــدات إضافيــة مــن  / PSCاتفاقيــات
ترخيــص خطــوط األانبيــب (دوالر)

868,254,693

868,254,693

868,254,693

868,254,693

مدفوعات احلكومة األمريكية للبيشمركة (دوالر)

277,915,966

138,957,983

138,957,983

138,957,983

إمجايل اإليرادات (دوالر)

10,486,210,627 10,486,210,627 10,486,210,627 10,510,807,896

مصاريف تشغيل النفط (دوالر)

2,418,947,491

1,720,048,480

2,410,205,502

3,100,362,524

مصاريف غري نفطية (دوالر)

523,910,725

523,910,725

523,910,725

523,910,725

8,884,033,613

8,884,033,613

8,884,033,613

دفــع الديــون لشــركة الطاقــة الرتكيــة وشــركة النفــط
الرتكيــة العامليــة ()TPIC

690,000,280

138,000,056

138,000,056

138,000,056

دفع ديون حكومة إقليم كردستان (دوالر)

690,000,000

432,000,000

432,000,000

432,000,000

مصاريف اخلدمات والبضائع (دوالر)

1,607,489,748

1,928,987,697

1,928,987,697

1,928,987,697

386,024,067

386,024,067

386,024,067

مصاريف حكومة إقليم كردستان يف دفع الرواتب (دوالر) 8,608,403,361

اإلنفاق االستثماري يف حكومة إقليم كردستان (دوالر) 321,686,723
جمموع النفقات (دوالر)
الصايف (دوالر)

15,393,318,683 14,703,161,661 14,013,004,639 14,860,438,328
-4,349,630,432

-3,526,794,012

-4,216,951,034

-4,907,108,056

 -20تشري املادة ( 10د) من قانون املوازنة لعام  2019ما أييت «تلتزم احلكومة االحتادية وحمافظات إقليم كردستان عند حصول
زايدة يف الكميات املصدرة املذكورة يف املادة ( – 1أوال – ب) من قانون املوازنة بتسليم اإليرادات املتحققة فعالً حلساب اخلزينة
العامة للدولة» .إال أن املادة مل حتدد ما إذا كانت تقصد إمجايل اإليرادات ،أو اإليرادات صافية من املصروفات مثل رسوم  IOCأو
رسوم النقل يفرتض اجلدول أن القانون يعين إمجايل اإليرادات ابلنظر إىل استحالة حتديد املعىن أو املصروفات املقبولة إذا كان املعىن
هو صايف اإليرادات .يتماشى هذا التفكري أيضاً مع املواقف اليت اختذهتا احلكومة العراقية يف املاضي بشأن عقود النفط يف املنطقة.
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لالطالع على املصادر واالفرتاضات ،انظر امللحق ()1

.21

إن استحالة تشغيل املوازنة يف ظل هذا السيناريو أمر ال جدل فيه ،وهو ما يفسر سبب
عدم قدرة حكومة إقليم كردستان ،حىت لو أرادت االمتثال اللتزاماهتا ،كاملة كانت أو جزئية،
مبوجب هذه املوازنة.
يف حني أن احلكومة العراقية والربملان االحتادي قد جيادالن أبن حكومة إقليم كردستان خمطئة
ألهنا مسحت ملرتبات القطاع العام الكبرية أن تزداد يف املقام األول .ومع ذلك ،فإن إدارات احلكومة
العراقية املتعاقبة ،مبوافقة الربملان ،خمطئون ابلقدر نفسه لألسباب نفسها ،أال وهي وضع مرتبات
عالية للقطاع العام .إذ يستلزم العجز يف الدميقراطية يف كلتا احلالتني ختصيص مبالغ كبرية ملدفوعات
الرواتب لضمان دعم الناخبني املستمر ورضاهم.
فضالً عن ذلك ،فإن الفرق املستمر بني احلكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن
طبيعة وشروط عقود إنتاج النفط يف املنطقة ،يعين أن احلكومة العراقية ال تقبل االلتزامات الناشئة
عن عقود نفط حكومة إقليم كردستان؛ وابلتايل يرتك حكومة إقليم كردستان لتسوية هذه العقود
بنح ٍو مباشرة من حصتها من اإليرادات .أن هذا ينطبق على كامل صادرات النفط حلكومة إقليم
كردستان ،واليت كانت يف الفرتة من كانون الثاين إىل نيسان من عام  2019حوايل 414,500
برميل يف اليوم .وكما يوضح اجلدول ،فإن زايدة أسعار النفط ال تشري إىل ازدايد حصة حكومة إقليم
كردستان يف املوازنة بنح ٍو مماثل ،وابلتايل تقلل من األموال املتاحة لتشغيل املنطقة.
وأخرياً ،يشرتط على حكومة إقليم كردستان املشاركة مبا ال يقل عن  250ألف برميل نفطي
يف اليوم عرب شركة ( ،)SOMOفضالً عن املشاركة أبي إيرادات مباشرة انجتة عن صادرات
النفط اليت تزيد عن  250ألف برميل يف اليوم ،فعلى سبيل املثال :يتضمن طلب اإليرادات من
الصادرات اليت زيدت عن  250ألف برميل /اليوم قبول طرق التصدير املعمول هبا يف حكومة إقليم
كردستان على الرغم من مجيع اعرتاضات احلكومة العراقية .وكذلك ال أتخذ املوازنة ديناميكيات
صدر  250ألف برميل /اليوم بواسطة شركة (،)SOMO
املعاجلات املختلفة للمبلغني ،إذ تُ َ
يف حني أن تصدير ال ـ  164,500برميل/اليوم يتم بواسطة وزارة املوارد الطبيعية يف حكومة إقليم
كردستان .وأخرياً ،ال يُنظَر يف الفرق بني الدخل الناتج من صادرات نفط حكومة إقليم كردستان
والدخل الناتج من التحويالت إىل حكومة إقليم كردستان اليت يبينها اجلدول يف أدانه.
 -21املصادر هي نفسها كما اجلدول ( ،)1ولكن مع بعض التعديالت على بعض االفرتاضات كما هو موضح يف امللحق .1
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اجلدول  :3إيرادات مبيعات نفط حكومة إقليم كردستان مقابل حصة حكومة إقليم كردستان يف املوازنة االحتادية
توقعات عام 2020
عائدات النفط من صادرات نفط إقليم كردستان

حالة التشاؤم

توقعات عام 2019

حالة متفائلة

حالة طبيعية

إمجايل مبيعات ابلنفط

151,284,000

151,284,000

151,284,000

151,284,000

األايم

365

365

365

365

صادرات برميل النفط يف اليوم

414,477

414,477

414,477

404,477

إي ـرادات مبيعــات النفــط يف ظــل خصــم النفــط احلــايل
حلكومــة إقليــم كردســتان خلــام برنــت (أ) (دوالر)

5,655,578,496 7,953,582,456

10,194,098,496 7,924,838,496

6,221,136,346

11,213,508,346 8,717,322,346

إيرادات مبيعات النفط يف خصم نفط أقل خلام برنت (ب) (دوالر) 8,748,940,702
مدفوعات ميزانية حكومة العراق (ج)

8,221,030,093 8,221,030,093

8,221,030,093 8,221,030,093

التأثري الصايف (د = أ  -ج)

-267,447,637

-296,191,597 -2,565,451,597

1,973,068,403

التأثري الصايف (ه = ب  -ج)

527,910,609

496,292,253 -1,999,893,747

2,992,478,253

لالطالع على املصادر واالفرتاضات ،انظر اهلامش

22

يشري التحليل إىل أن حصة املوازنة ال تضاف مقابل مبيعات النفط (يفرتض اجلدول هنا
صادرات النفط الكاملة) ،إذ ال أتخذ يف احلسبان آاثر الفرق بني املبلغني ،أي حصة حكومة إقليم
كردستان من املوازنة االحتادية مقابل إيرادات مشاركاهتا يف صادرات النفط .وإبمكاننا أن نالحظ
أن األرقام تلغي بعضها بعضاً حينما يكون سعر خام برنت  65دوالراً للربميل ،لكن حكومة إقليم
كردستان ستحصل على مبالغ أكرب بكثري مما تشارك به يف احلالة املتشائمة املتمثلة يف اخنفاض
أسعار النفط ،والعكس صحيح يف ظل حالة التفاؤل املتمثلة يف ارتفاع أسعار النفط.

يبي إمجايل الدخل الناتج عن مبيعات نفط حكومة إقليم كردستان.
 -22يقدم اجلدول  ٣افرتاضات اجلداول األخرى نفسها ،إذ ّ
احلالة (أ) سيتم بيع صادرات النفط ابألسعار نفسها كما لو كانت حكومة إقليم كردستان تقوم بتصدير النفط مباشرة ،بينما احلالة
(ب) تفرتض أن املبيعات عرب شركة سومو ستخفض خصم حكومة إقليم كردستان يف خام برنت ،وأن إمجايل اإليرادات سيكون
ميسر ألن احلالة (ب) سرتفع مدفوعات حكومة إقليم كردستان لشركة النفط العاملية.
أعلى بنسبة  .% 10هذا افرتاض ّ
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الطريق حنو املستقبل

23

يتعي على كل من حكومة إقليم كردستان واحلكومة العراقية االعرتاف ببعض احلقائق
بدايةًّ ،
االقتصادية األساسية للمضي قدماً .األول هو االعرتاف املتبادل أبنه على الرغم من أن حصة
حكومة إقليم كردستان من العائدات ُح ِد َدت على وفق حصتها من إمجايل السكان ،وأن املشاركة
بـ ـ ـ  250ألف برميل /اليوم ظهرت ألول مرة يف اتفاقية كانون األول  2014استناداً إىل إنتاج
حكومة إقليم كردستان يف ذلك الوقت ،ولكن هذا اهليكل االقتصادي غري عملي على وفق
التحليل.
واثنياً ،على حكومة إقليم كردستان إدراك أن ازدهارها االقتصادي -أو على األقل الرخاء
الذي تسعى إليه -ال يتوافق مع سعيها إىل احلصول على حكم ذايت كامل أو االستقالل ،دون
وفضال عن
حصوهلا على حصة من املوازنة االحتادية اليت تتجاوز مشاركاهتا اخلاصة بنحو كبريً .24
ذلك ،مل يكن ممكنا حتقيق الرخاء االقتصادي السابق الذي استمر حىت عام  2014من هذه
احلصة غري املتماثلة من املوازنة االحتادية .ومل تكن هذه احلصة هدية من احلكومات العراقية املتعاقبة،
بل كانت عنصراً أساساً يف كون حكومة إقليم كردستان جزءاً ال يتجزأ من عراق احتادي .وأيضاً،
فإن السعي وراء طريقها املستقل احلايل يف تصدير النفط دون حصوهلا على حتويل الرواتب االحتادية؛
سيؤدي إىل عواقب اقتصادية مؤملة على سكان إقليم كردستان العراق .وأخرياً ،ميكن إعادة التفكري
يف أن االزدهار االقتصادي لإلقليم ميكن حتقيقه من خالل دمج املنطقة يف االقتصاد العراقي.25
اثلثاً ،هو أن أتخذ احلكومة العراقية يف احلسبان ديناميكيات حكومة إقليم كردستان ونفقاهتا
وأعماهلا احلالية ،فضالً عن االعرتاف الكامل أبن املنطقة هي جزء ال يتجزأ من البلد؛ وحماكاة أو

 -23الكثري من األفكار عن مصدر الصراع ،وإخفاقات املساومة واألفكار لضمان اتفاقات التنفيذ الذايت وما إىل ذلك بناءً على
الدراسة يف أدانه.

Matthew O. Jackson and Massimo Morelli, “The Reasons for Wars – an Updated Survey”,
December 2009. https://web.stanford.edu/~jacksonm/war-overview.pdf
It was published as a chapter in “The Handbook on the Political Economy of War”, first published
2011.https://www.e-elgar.com/shop/the-handbook-on-the-political-economy-of-war
24- Zhelwan Z. Wali, “Indicators signal Kurdistan Region’s return to economic boom in 2019”,
April 14th, 2019. http://www.rudaw.net/english/analysis/14042019

 -25انقش الباحث هذا املوضوع يف مؤمتر حول «مستقبل الكرد».

Ahmed Tabaqchali, “The Economic Future of the Kurds”, Summary of a presentation at “The
Future of the Kurds”, October 9th-10th, 2018:
http://www.hennerbichler.info/futurekurds/ahmed-tabaqchali-msc.html
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على األقل التعلم من بيئتها األكثر مالئمة لألعمال .وأنه لكي تكون جزءاً من اهليكل االقتصادي
االحتادي ،فإهنا عملية ذات اجتاهني وتتطلب إجراء حوار بني املركز واملناطق ،وال حيركها املركز فقط.
يف حني أن فشل االتفاقات املتتالية بني حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق تقع على
عاتق العراقيني ،إال أن أصحاب املصلحة الدوليني يف العراق أدوا دوراً كبرياً يف هذا الفشل؛ وذلك
ألن تفاعالهتم والتزاماهتم مع كال الكيانني ،والسيما مع حكومة إقليم كردستان ،كانت تنطوي
على غموض ٍ
كاف أو على األقل مسحت بوجود تفامهات خاطئة ،مما ساعد يف فشل املفاوضات
بني اجلهتني ،وفشل يف االلتزام ابالتفاقيات .دفع هذا الغموض إىل االعتقاد أبن أصحاب املصلحة
الدوليني سيقدمون الدعم؛ األمر الذي جعله أكثر جاذبية حلكومة إقليم كردستان لكسر هذه
االتفاقيات بدالً من التمسك هبا ،وهذا الغموض كان األساس وراء استفتاء االستقالل يف أيلول
عام  ،2017إذ كان يعتقد أن تكلفته أقل من املكافآت املتوقعة.
جيب أن يكون مثل هذا االتفاق ذا منفعة متبادلة ،وقابالً للتنفيذ ومستدام حىت يتمكن كال
الطرفني من االعتقاد أبن فوائد االتفاقية اجلديدة تفوق بكثري فوائد عدم وجودها .سيكون ذلك
ممكناً من خالل اتباع هنج متكامل هلذا االتفاق من مراعاة إنتاج الغاز والنفط يف املنطقة ،وتكريرها،
وتوليد الكهرابء ،ومشاركة املوارد املائية كمكوانت أساسية يف صياغة تقاسم ،أو الوصول إىل اتفاق
يف املوازنة.

78

أوراق حبثية ل ُكتاب املركز

احلاجة إىل هنج شامل
طُّور قطاع الغاز يف حكومة إقليم كردستان ،26متاشياً مع قطاع النفط ،لتعزيز سعي حكومة
إقليم كردستان إىل إجياد الوسائل املالية؛ لتمكني أتمني االستقالل السياسي من احلكومة العراقية.
وهذا يعين الرتكيز على تطوير القطاع لتصدير الغاز إىل أورواب عرب تركيا .ومع ذلك ،فقد جاءت
فضال عن العوائق
اخليارات اليت ُوفّرت مع وجود حتدايت لوجستية ومتويلية وسياسية كبريةً 27
التجارية لتسويق الغاز يف سوق الغاز األوروبية شديدة التنافسية 28اليت سيكون هلا أتثري كبري على
اقتصادايت خطط تصدير الغاز حلكومة إقليم كردستان.
وستكون هذه التحدايت على نطاق أصغر وأكثر جدوى من الناحية االقتصادية إذا مت
الرتكيز على تطوير القطاع هبدف تلبية احتياجات الوقود حملطات توليد الطاقة لبقية العراق.29
 -26معظم احتياطيات الغاز يف كردستان العراق هي من نوع الغاز غري املصاحب ،أي إهنا ليست منتجاً اثنويـاً إلنتاج النفط على
عكس معظم إنتاج الغاز يف العراق؛ وهذا يعين أن تنميتها ميكن متابعته بنحو مستقل عن النفط ،مع اقتصادايهتا اخلاصة ابلتطوير
واإلنتاج والتسويق ،فيما يلي طبيعة القطاع والتحدايت املرتبطة به:

“Kurdistan Gas: The Key to Easing Iraq’s Chronic Power Shortages?”, MEES, Volume: 62 issue:
07, February 15th, 2019
https://www.mees.com/2019/2/15/oil-gas/kurdistan-gas-the-key-to-easing-iraqs-chronic-powershortages/474cb250-3144-11e9-b8bc-6b92dd7b2b1c

قدم لنا موقع  PetroWikiأدانه االختالفات األساسية بني الغاز املصاحب وغري املصاحب:

https://petrowiki.org/Associated_and_nonassociated_gas

27- Ahmed Tabaqchali, “Rosneft in the Kurdish Region: Moscow’s Balancing Act”, Iraq in
Context, November 3, 2017, https://www.iraqincontext.com/single-post/2017/11/03/Rosneft-inthe-Kurdish-Region-Moscows-Balancing-Act
28- Alex Barnes, “Competitive European gas markets are a reality”, EURACTIV Network
,September 11, 2018, https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/competitive-europeangas-markets-are-a-reality/

 -29يعود الفضل يف استخدام حكومة إقليم كردستان الحتياطيات الغاز يف إقليم كردستان العراق على االندماج يف العراق
الفيدرايل وهو ما وضحه روبن ميل يف شباط  ،2018كما كتبت شركة ( )MEESتقريراً مفصال عن املوضوع يف شباط 2019
(كال التقريرين أدانه):

Robin Mills, “A New Hope: Iraq Oil’s Way Forward”, Al Bayan Centre, February 15th, 2018,
http://www.bayancenter.org/en/2018/02/1435/
“Kurdistan Gas: The Key to Easing Iraq’s Chronic Power Shortages?”, MEES, Volume: 62 issue:
07, February 15th, 2019
https://www.mees.com/2019/2/15/oil-gas/kurdistan-gas-the-key-to-easing-iraqs-chronic-powershortages/474cb250-3144-11e9-b8bc-6b92dd7b2b1c
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وسيتم تعزيز قابلية مثل هذا التغيري يف الرتكيز على املدى البعيد من طريق النظر يف أن املنافسة
يف األسواق املقصودة مكلفة جداً .وهو وضع سيستمر حىت لو حصل العراق على مجيع الغازات
احملروقة احلالية واملستقبلية ،إذ أن احتياجات العراق املستقبلية من الكهرابء تفوق بكثري إنتاجه
احملتمل من الغاز .30وتتمثل الفوائد اليت تعود على العراق يف حتقيق أمنه مبجال الطاقة ،وإبمدادات
أرخص للغاز ،ويف عملية تعزيز التماسك الوطين للبالد.
سيتم اتباع هنج متكامل من حكومة إقليم كردستان احلكومة العراقية لتطوير قطاع الغاز يف
إقليم كردستان لتصديرها إىل العراق ،ابالشرتاك مع التطوير اخلاص ببيع الكهرابء إىل بقية العراق
بعد تلبية الطلب احمللي .إن قطاع توليد الكهرابء يف إقليم كردستان العراق ليس فقط متطور جداً
بيد أنه يعاين من غياب مواد اخلام املتمثلة
بل إن قدرته على التوليد تتجاوز بكثري الطلب احملليَ ،
يف الغاز31؛ وهذا يعود إىل التحدايت يف تنمية قطاع الغاز الذي يركز على الصادرات إىل أورواب،
وجيب أن تكون الفوائد االقتصادية الناجتة من وجود هنج متكامل لتطوير الغاز واضحة لكل من
إقليم كردستان العراق وبقية العراق.
تكمن ديناميكيات مماثلة يف قدرة قطاع التكرير يف إقليم كردستان العراق على إرضاء املنطقة
وكذلك بقية العراق .وجاء تركيز حكومة إقليم كردستان على زايدة صادرات النفط إىل أقصى
حد مع نتائج غري مقصودة وهي تقليل إمداد سوق التكرير احمللية .وإن وجود اسرتاتيجية منسقة
بني احلكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتصدير النفط من شأهنا معاجلة كل من احلاجة إىل
زايدة الصادرات إىل جانب تزويد قطاع التكرير املتطور بنح ٍو جيد يف إقليم كردستان العراق ،الذي
حمسنة إلمداد النفط كجزء من شبكة خطوط أانبيب النفط الوطنية.
سيشمل تطوير خطوط أانبيب ّ
يف حني أن مشغلي مصفاة كردستان العراق سريحبون مادايً ،وهو ما يطور يف الوقت احلايل القطاع
اخلاص يف املنطقة ،لكنه أييت مع تزويد العراق ابلعديد من املنتجات املكررة اليت تشتد احلاجة إليها،
واليت مل يتمكن قطاع التكرير من توريدها .هذا ألنه يف حني أن القدرة اإلمجالية للتكرير يف العراق
من الناحية النظرية -تليب الطلب احمللي ،إال أن املشكلة تكمن يف عدم تطابق طلب املنتجاتاملكررة مقابل العرض بسبب قطاع التكرير القدمي يف العراق؛ وهو الوضع الذي جيرب العراق على
30- Robins Mills “A New Hope: Iraq Oil’s Way Forward” (above), pages 78-85.
31- “Iraq Power Generation Hits New Heights Despite Stalled KRG Deal”, MEES, Volume:
62 issue: 22, May 31st, 2019. https://www.mees.com/2019/5/31/power-water/iraq-powergeneration-hits-new-heights-despite-stalled-krg-deal/adf63b10-83a7-11e9-a109-03fdad0554ef
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.32استرياد عدد من املنتجات املكررة
أتيت املنفعة النهائية يف قطاع الطاقة مع خطط التطوير املستقبلية للحقول يف حمافظة
 الستئناف الصادرات من2018  ابالعتماد على اتفاقية احلكومة العراقية يف أواخر عام،33كركوك
 وستكون هذه اخلطط لزايدة الطاقة اإلنتاجية حلقل كركوك العمالق (ليس فقط.34هذه احلقول
 بل أيضاً حقل خورماال دوميز،حقلي آفاان واباب دوميز اللذين تسيطر عليهما احلكومة العراقية
 ألف450  من حوايل35ًيوميا/الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان) إىل حوايل مليون برميل
 وابلتايل رحبية، لصاحل كال اجلانبني؛ مما يعين أيضاً حتسني االستخدام2017 اليوم يف عام/برميل
.ًخط أانبيب تصدير نفط حكومة إقليم كردستان الذي قامت بتطويره حديثا
 هو أحد السبل اليت إبمكان-ًكما نوقش آنفا- إن وجود هنج متكامل يف جمال الطاقة
، وطرق النقل، والتجارة، املياه: مثل،كال اجلانبني تطبيقها يف قطاعات أخرى ابلطريقة نفسها
 إذ. توبع بنح ٍو مستقل من كال اجلانبني، هو قطاع مهم-على سبيل املثال-  فاملاء.والسياحة
؛36اتبعت حكومة إقليم كردستان اسرتاتيجية مستقلة متاماً عن بقية البالد فيما خيص أمنها املائي
32- Robins Mills “A New Hope: Iraq Oil’s Way Forward” (above), pages 75-78.
“Iraq’s Downstream Dreams: Back to Square One?”, MEES, Volume: 62 issue: 15, April 12th,
2019.https://www.mees.com/2019/4/12/refining-petrochemicals/iraqs-downstream-dreamsback-to-square-one/449f90d0-5d32-11e9-8650-6b44ae3501ef
33- Huda Majeed & Ahmed Rasheed, “UPDATE 2-Iraq and BP sign deal to boost Kirkuk crude
output -oil ministry”, Reuters, January 18, 2018, https://www.reuters.com/article/iraq-oil-kirkuk/
update-2-iraq-and-bp-sign-deal-to-boost-kirkuk-crude-output-oil-ministry-idUSL8N1PD28U
34- David Sheppard, Chloe Cornish and Anjli Raval, “Iraq resumes oil exports from Kirkuk”,
November 16, 2018, https://www.ft.com/content/1b3347de-e99e-11e8-885c-e64da4c0f981.
35- Iraq oil: Upstream ambitions undimmed, infrastructure remains key”, APICORP Energy
Report, December 2018, http://www.apicorp.org/Research/EnergyReseach/2018/APICORP_
Energy_Research_V03_N15_2018.pdf
36- Kosar Nawzad, “Official: Kurdistan Region needs more dams to ensure ‘water security’”,
Kurdistan 24, January 17th, 2019
https://www.kurdistan24.net/en/news/64cc9204-c991-4810-a95f-df383b9955ba
“Water crisis: Kurdish authorities ignore Iraqi call to cut water intensive crops”, Rudaw, June
19th, 2018. http://www.rudaw.net/english/business/19062018
Baxtiyar Goran, “Kurdistan considers cutting water supplies to Iraq”, Kurdistan 24, June 21st, 2016
https://www.kurdistan24.net/en/news/66faa943-6947-4143-9df3-fba0aea86dcf/Kurdistanconsiders-cutting-water-supplies-to-Iraq“KRG Minister: Flow of Water into Iraq Shall Be Reduced”, Basnews, July 1st, 2017
http://www.basnews.com/index.php/en/news/360888
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عرض بقية العراق خلطر إضايف يتمثل يف األمن املائي من خطط اإلقليم إبقامة سدود على هنر
مما ّ
دجلة مشاهبة للخطط اليت يتبعها جرياهنا على هنري دجلة والفرات .والنتيجة النهائية هي أن كال
الطرفني لديه موقف أضعف بكثري من هؤالء اجلريان .إن العمل معاً على حتقيق األمن املائي الشامل
ومواجهة التحدايت يف البالد له فائدة واضحة يف توفري التكاليف ووجود تطور مرتبط بني اجلهتني
على مستوى البالد .وهناك فائدة إضافية تتمثل يف إضافة حوار املاء مع تركيا كجزء من حوار شامل
حول صادرات النفط عرب تركيا وكذلك الصادرات الرتكية إىل العراق.

استنتاج
يف اخلتام ،أدى «حوار الصم» ،الذي يضم حكومة إقليم كردستان واحلكومة العراقية
وأصحاب املصلحة الدوليني يف العراق ،إىل وضع اسرتاتيجيات للتنمية يف قطاعات حيوية مثل
الطاقة واملياه اليت واجهت حتدايت كبرية تتمثل يف اجلدوى التجارية واملالية ،وحتدايت سياسية
متمثلة يف الصراع بني حكومة إقليم كردستان واحلكومة العراقية .ويزداد هذا الصراع سوءاً بسبب
اجلدال بشأن ترتيبات املوازنة املعيبة.
وعلى الرغم من الضجيج السياسي واالهتامات املتبادلة فإن البيئة احلالية مناسبة إلقامة
اتفاقية مشرتكة بني احلكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان اليت تشمل حصة كردستان العراق من
املوازنة االحتادية ،فضالً عن إنشاء خطة تطوير مشرتكة للطاقة واملياه وغريها من املوارد .وابختاذ
هنج شامل كهذا هو ما سيسهل صياغة اتفاق ذي منفعة متبادلة وقابل للتنفيذ .يف الوقت الذي
ينظر إىل الصراع داخل الكرد 37بشأن تشكيل إدارة جديدة حلكومة إقليم كردستان بنظرة سلبية،
إال إنه مشابه للصراعات بني الشيعة أنفسهم والصراعات بني السنة أنفسهم ،وهو ما يدفع النخبة
السياسية يف البالد على البحث عن اتفاقات قائمة على القضااي وليس على اهلوية كما املاضي.
ونظراً إىل أن القيادة العراقية احلالية 38ال تسعى إىل احلصول على صفقة خاسرة عن النزاع على
خمصصات الرواتب لكردستان العراق ،فإن الوضع احلايل مالئم للتوصل إىل صفقة جديدة بني
احلكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان يرعاها أصحاب املصلحة الدوليون يف البالد.
37- Bilal Wahab, “Iraqi Kurdistan Chooses a New President, But Internal Rifts Deepen”, The
Washington Institute, May 30th, 2019, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/
view/iraqi-kurdistan-chooses-a-new-president-but-internal-rifts-deepen

 -38عبد املهدي :اقليم كردستان مل يسلم بغداد برميل نفط واحد كما نصت عليه املوازنة,قناة السومرية  2حزيران .2019

https://bit.ly/2XNEzUX
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امللحق ( :)1جداول موازنة عامي  2020 - 2019مع شرح كامل
يوضح هذا امللحق اجلداول املذكورة آنفاً يف البحث ،ويوفر تفسريات ومصادر كاملة
لالفرتاضات املطروحة.
اجلدول  :1موازنة حكومة إقليم كردستان مع عائدات مبيعات النفط املباشرة وحتويالت الرواتب من
احلكومة العراقية
توقعات عام 2020
مبيعات النفط املباشرة +حتويالت
الرواتب من احلكومة العراقية

2018

توقعات عام 2019

حالة التشاؤم

حالة طبيعية

حالة متفائلة

135,424,801

151,284,000

151,284,000

151,284,000

151,284,000

365

365

365

365

365

371,027

414,477

414,477

414,477

404,477

5,655,578,496

7,924,838,496

10,194,098,496

متوسط السعر دوالر /برميل

58.44

52.57

37.38

52.38

67.38

متوسط سعر خام برينت دوالر /برميل

71.06

65.19

50.00

65.00

80.00

ختفيضات يف سعر خام برينت

12.62

12.62

جمموع مبيعات النفط
عدد األايم
صادرات النفط برميل /يوم
عائدات مبيعات النفط (أ) (دوالر)

مدفوعات شركة النفط العاملية (دوالر)

7,953,582,456 7,914,746,875

2,418,947,491 2,407,136,306

12.62

12.62

12.62

1,720,048,480

2,410,205,502

3,100,362,524

مدفوعات شركة النفط العاملية كنسبة
مئوية من عائدات النفط

% 30

% 30

% 30

% 30

% 30

تعرفة الشركة الرتكية للطاقة (دوالر)

436,249,206

449,430,634

319,578,032

447,806,408

576,034,784

التعريفات كنسبة مئوية من عائدات النفط

%6

%6

%6

%6

%6

رسوم مبيعات النفط اإلضافية (دوالر)

19,677,501

19,677,501

19,677,501

19,677,501

19,677,501

رسوم قانونية (دوالر)

24,587,158

24,587,158

24,587,158

24,587,158

24,587,158

2,083,891,171

2,902,276,567

3,720,661,967

مدفوعات خاصة ابلطاقة الكهرابئية
(دوالر)

411,417,041

411,417,041

411,417,041

411,417,041

411,417,041

مدفوعات أخرى (الديون على سبيل
املثال) (دوالر)

112,493,684

112,493,684

112,493,684

112,493,684

112,493,684

مصاريف غري نفطية (ج) (دوالر)

523,910,725

523,910,725

523,910,725

523,910,725

523,910,725

مدفوعات الديون لشركة الطاقة الرتكية
وشركة النفط الرتكية العاملية ()TPIC

690,000,280

690,000,280

138,000,056

138,000,056

138,000,056

مصاريف تشغيل النفط (ب) (دوالر)

2,912,642,784 2,887,650,171
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مدفوعات مبيعات النفط اإلضافية
(دوالر)

316,921,410

316,921,410

316,921,410

316,921,410

316,921,410

مدفوعات فوائد مبيعات النفط اإلضافية
(دوالر)

20,777,732

20,777,732

20,777,732

20,777,732

20,777,732

متويل النفط ومصاريف الدين (د)
(دوالر)

1,027,699,422 1,027,699,422

475,699,198

475,699,198

475,699,198

جمموع املصاريف (ه= ب+ج+د)
(دوالر)

4,464,252,631 4,439,260,318

3,083,501,094

3,901,886,492

4,720,271,890

صايف العائدات من مبيعات النفط (و=
أ-ه) (دوالر)

3,489,329,525 3,475,486,557

2,572,077,402

4,022,952,004

5,473,826,606

صايف إيرادات إضافية من اتفاقيات ترخيص
خطوط األانبيب ( PSCز) (دوالر)

868,254,693

868,254,693

868,254,693

868,254,693

868,254,693

مبيعات إضافية (ح) (دوالر)

190,598,002

190,598,002

190,598,002

190,598,002

190,598,002

4,548,182,220 4,534,339,252

3,630,930,097

5,081,804,699

6,532,679,301

إيرادات أخرى (ك)

914,885,714

1,143,607,143

1,257,967,857

1,257,967,857

1,257,967,857

مدفوعات احلكومة األمريكية للبيشمركة
(ل)

262,184,874

277,915,966

138,957,983

138,957,983

138,957,983

4,578,151,261

4,578,151,261

4,578,151,261

جمموع العائدات (ط = و+ز+ح)
(دوالر)

مدفوعات الرواتب من احلكومة العراقية (م) 4,578,151,261 2,397,478,992

جمموع العائدات (ن= ط+ك+ل+م)
(دوالر)

12,507,756,402 11,056,881,800 9,606,007,198 10,547,856,590 8,108,888,832

مصاريف رواتب حكومة إقليم كردستان
(دوالر)

8,884,033,613

8,884,033,613

8,884,033,613

432,000,000

432,000,000

432,000,000

1,928,987,697

1,928,987,697

1,928,987,697

386,024,067

386,024,067

386,024,067

سداد ديون حكومة إقليم كردستان
(دوالر)
مصاريف اخلدمات والبضائع (دوالر)
اإلنفاق االستثماري يف حكومة إقليم
كردستان (دوالر)
نفقات حكومة إقليم كردستان (س)
(دوالر)

8,608,403,361 6,668,363,816
500,000,000

690,000,000

1,607,489,748 1,339,574,790
268,072,269

321,686,723

11,631,045,378 11,631,045,378 11,631,045,378 11,227,579,832 8,776,010,875

الصايف (ع= ن-س) (دوالر)

-667,122,043

الصايف دون حتويل الرواتب من
احلكومة العراقية

-3,701,440,237 -5,152,314,839 -6,603,189,441 -5,257,874,503 -3,064,601,035

-574,163,578 -2,025,038,180 -679,723,242
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املصادر واالفرتاضات:
•صادرات النفط :تصدر حكومة إقليم كردستان حوايل  414,500برميل يف اليوم خالل
األشهر األربعة األوىل من العام ،39وحوايل  530ألف برميل يف اليوم لشهر أاير .40ومع
ذلك ،فإن هذا يعارض إنتاج النفط الذي يرتاوح بني  450ألف برميل يف اليوم واستهالك
املصفاة احمللية حوايل  55ألفاً إىل  75ألف برميل يف اليوم .41وكان ذلك ممكناً من طريق بيع
النفط احملتفظ به يف خمزن يف جيهان لتلبية الطلب القوي على النفط يف أورواب؛ بسبب انتهاء
االستثناءات األمريكية عن صادرات النفط اإليراين ،ومن غري املرجح أن تتمكن حكومة إقليم
كردستان من احلفاظ على هذا املستوى من الصادرات ،حىت مع الزايدة املتوقعة يف إنتاج النفط
من  20ألفاً إىل  35ألف برميل يف اليوم يف عام  .422020يفرتض التحليل أن حكومة إقليم
كردستان ستحافظ على هذا املستوى من اإلنتاج لعامي  ،201٠و.2020
خمفضة تصل ل ـ  12,62دوالراً وهو متوسط سعر
•يُباع نفط حكومة إقليم كردستان أبسعار ّ
اخلصم لعام  .2018وقد ازداد التخفيض بنحو كبري منذ عام 2017؛ الخنفاض اجلودة
(خام أثقل وكربيت أكثر) بسبب فقدان حقول كركوك يف تشرين األول  ،2017ومن احملتمل
أن تكون رسوم النقل يف خطوط األانبيب اليت تتقاضاها شركة ( )Rosenftبعد استثمارها
بقيمة مليار دوالر لزايدة قدرة خط األانبيب من  700ألف برميل  /يوم إىل حوايل مليون
برميل  /اليوم .ومن احملتمل أن يقل هذا اخلصم عام  2020ابلنظر إىل الديناميكيات اجلديدة
لسوق النفط اليت يوجد فيها نقص متزايد يف النفط اخلام بسبب مشكالت اإلنتاج يف فنزويال،
والعقوابت املفروضة على إيران.43
•يُفرتض أن تكون مصروفات تشغيل النفط (ب) لعام  2018هي نفسها لعامي 2019
و2020؛ وهذا يعين النسب نفسها لعائدات النفط ملدفوعات الشركة الدولية للنفط ،وتعريفات
شركة الطاقة الرتكية .TEC

39- Discussions with industry sources: Ahmed Mehdi, a petroleum consultant for IOCs and oil
traders in the region, Alan Mohtadi of T&S Consulting Energy and Security, Ben Van Heuvelen
of the Iraq Oil Report, and Robin Mills of Qaamr Energy.
40- Bloomberg
41- Source: Discussion with Alan Mohtadi of T&S Consulting Energy and Security
42 Source: Discussion with Alan Mohtadi of T&S Consulting Energy and Security
43- Source: Discussion with Ahmed Mehdi, a petroleum consultant for IOCs and oil traders in
the region.
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• يفرتض أن تكون املصروفات غري النفطية (ج) ومصروفات متويل الدين والنفط (د) لعام
 2018هي نفسها لعامي  2019و.2020
•مالحظة على سداد الديون لشركة الطاقة الرتكية ( )TECوالشركة الرتكية للبرتول الدولية
( )TPICولرتكيا :أشار تقرير الباحث لعام ( 442018اهلامش  )80إىل املتأخرات املستحقة
على شركة  TECبقيمة  0.514مليار دوالر بدءاً من كانون األول  .2016وأظهر تقرير
تدقيق شركة ( )Deloitteلشهر متوز -2017كانون األول  2018أن مدفوعات ديون لـ
 TECو  TPICبلغت  0.234مليار دوالر يف عام  ،2017و 0.690مليار دوالر
يف عام  .2018ويفرتض اجلدول استمرار دفعات بقيمة  0.690مليار دوالر لعام ،2019
و  0.138مليار دوالر لعام  2020مببلغ إمجايل  1.62مليار دوالر ،يف حني أن الرقم أعلى
بكثري من الدين لشركة  TECالذي يبلغ  0.514مليار دوالر يف هناية عام  ،2016ق ّدر
تقرير الباحث نفسه لعام ( 2018اهلامش  )80الديون املستحقة للحكومة الرتكية مببلغ 1.4
مليار دوالر حبلول هناية عام  ،2017ورمبا كان جزء منها لصاحل شركة .TPIC
•يُفرتض أن تكون املدفوعات «لصايف العائدات اإلضافية من اتفاقيات ترخيص خطوط أانبيب
( PSCز)» و«املبيعات اآلجلة اإلضافية (ح)» لعام  2018هي نفسها لعامي  2019و.2020
•يُفرتض أن تكون العائدات الصافية اإلضافية من اتفاقيات ترخيص خطوط أانبيب ( PSCز)
واملبيعات اآلجلة اإلضافية (ح) لعام  2018هي نفسها لعام  2019و.2020
•اإليرادات األخرى (ي) .كان آخر رقم مت اإلبالغ عنه هو معدل سنوي قدره  4.7مليار دوالر
لعام ( 2014تقرير البنك الدويل الذي يوضح رقم النصف األول من عام  )45 2014الذي
كان سيتكون من إيرادات الضرائب والرسوم اجلمركية .ابلنظر إىل االنكماش االقتصادي احلاد
عام  ،2014واالهنيار يف أسعار النفط ،وفقدان طرق التجارة يف أعقاب نزاع تنظيم داعش،
يفرتض اجلدول أن هذه اإليرادات ستكون بنسبة  % 20من مستوايت  2014السنوية يف عامي
44- Ahmed Tabaqchali, “Statehood in the Kurdistan Region of Iraq through an Economic Lens”,
The Institute of Regional and International Studies (IRIS), March 2018, https://www.auis.edu.krd/
iris/sites/default/files/Statehood%20in%20KRI%20through%20an%20Economic%20Lens_%20
FINAL_March2018_0_1.pdf
45-The Kurdistan region of Iraq : assessing the economic and social impact of the Syrian conflict
and ISIS”, World Bank Report, April 16th, 2015.
http://documents.worldbank.org/curated/en/579451468305943474/The-Kurdistan-region-ofIraq-assessing-the-economic-and-social-impact-of-the-Syrian-conflict-and-ISIS, table 1.1 page
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.2020  إضافية يف عام% 10  وزايدة،2019  يف العام% 25  بزايدة،2018 و2017
3.2  مبعدل سنوي تقدر ب ـ ـ46 2018 •مدفوعات الرواتب املتوقعة من احلكومة العراقية يف آذار
 ويفرتض اجلدول أن هذا،2019  مليار دوالر يف آذار4,6  ورفع هذا املبلغ إىل،مليار دوالر
.2020 املبلغ سيكون نفسه لعام
/ مليار دينار عراقي26 •من املفرتض أن املدفوعات األمريكية لرواتب البيشمركة اليت بلغت
 مع زايدة املساعدات اإلمجالية2019  يف عام% 6  قد زادت بنسبة،2018 الشهر يف عام
 مبا يتماشى مع اندماج البيشمركة يف قوات2020  لعام% 50  وختفيضها بنسبة،للبيشمركة
 بسبب عدم رضاها2017  مل جتدد الوالايت املتحدة املدفوعات يف صيف عام.األمن العراقية
.47عن خطط االستفتاء
 قدمت حكومة إقليم،2016 •مصاريف رواتب حكومة إقليم كردستان حبلول هناية عام
 يف.كردستان خطة لتوفري الرواتب اليت تضمنت ختفيضات كبرية يف الرواتب يف مجيع الدوائر
 عكست جزءاً من هذه التخفيضات وافرتضت مدفوعات مبعدل سنوي قدره،2018 آذار
2016  مليار دوالر بدءاً من عام5,9  مليار دوالر مقابل معدل سنوي سابق قدره7.23
 ألغت كل هذه التخفيضات لتفرتض معدل دفع سنوي قدره،2018  ويف آذار.ًفصاعدا
46- Raya Jalabi and Ahmed Rasheed, “Iraq sends money to pay Kurdish salaries for first time
since 2014”, Reuters, March 19th, 2018, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraqkurds/iraq-sends-money-to-pay-kurdish-salaries-for-first-time-since-2014-idUSKBN1GV0T1
“Baghdad-Kurdistan oil disputes flare up in Parliament”, Iraq Oil Report, May 24th, 2019
https://www.iraqoilreport.com/news/baghdad-kurdistan-oil-disputes-flare-up-inparliament-41105/
47- Jack Detsch, “US stops paying Peshmerga amid Kurdish Independence Backlash”, AlMonitor and reproduced in Iraq Business News, October 11, 2017,
http://www.iraq-businessnews.com/2017/10/11/us-stops-paying-peshmerga-amid-kurdishindependence-backlash/ “US to send Erbil $365 million to pay Peshmerga salaries, KRG minister
confirms”, Rudaw, February 24th, 2018. http://www.rudaw.net/english/kurdistan/240220181
Kurt T, “Peshmerga to receive $290 million from the US in 2019”, May 26th, 2018
https://thenewsrep.com/103759/peshmerga-to-receive-290-million-from-the-us-in-2019/
Jack Destch, “Iraqi Kurdish fighters dealt setback in Pentagon budget”, Al Monitor, April 2nd, 2019
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/04/iraq-kurdistan-region-peshmerga-fighterssetback-pentagon.html
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 8.9مليار دوالر .48يفرتض البحث أن السعر اجلديد يدفع بدءاً من شهر نيسان من كل
عام ،وهو ما يفسر الفرق بني األرقام املذكورة آنفاً ،واألرقام املقابلة يف اجلدول .ويفرتض هذا
الرقم السعر السنوي الكامل  8.9مليار دوالر لعام  ،2020على الرغم من أن حكومة إقليم
كردستان هتدف إىل خفض الرواتب العامة؛ من أجل توفري مبلغ سنوي قدره مليار دوالر .ومع
ذلك ،ال يُفرتض هذا التوفري يف اجلدول نظراً لصعوبة تطبيق هذا اإلجراء يف الوضع احلالية.
•ديون حكومة إقليم كردستان:
•الحظ وزير مالية حكومة إقليم كردستان يف تشرين الثاين  2018وآذار  2019أن 49حكومة
إقليم كردستان دفعت للبنوك األهلية  500مليون دوالر يف عام  ،2018و  220مليون
دوالر حبلول آذار  ،2019وخططت لدفع املزيد هلذه البنوك مببلغ  10مليون دوالر شهرايً إىل
هناية عام  .2019وأشارت التقارير إىل أن حكومة إقليم كردستان اقرتضت مليار دوالر من
البنوك يف أعقاب أزمة تنظيم داعش ،إال أن هذه األرقام أقل بكثري مما ذكر يف وقت سابق.
وفضالً عن ذلك ،سددت حكومة إقليم كردستان ملقاويل القطاع اخلاص  200مليون دوالر
حبلول آذار  ،2019وستلتزم بوعد مت التعهد به يف عام  2018لدفع  20مليون دوالر
شهرايً .وأشار التقرير إىل أن حكومة إقليم كردستان لديها حوايل  2,5مليار دوالر على
شكل قروض مستحقة للمقاولني .ويفرتض اجلدول أنه يف عام  2019ستدفع حكومة إقليم
كردستان للمقاولني  20مليون دوالر شهرايً و 10ماليني دوالر شهرايً للبنوك ،بينما ستزداد
هذه املدفوعات الشهرية بنسبة  % 20يف عام .2020
• لالطالع على مراجعة ديون حكومة إقليم كردستان للبنوك ومقاويل القطاع اخلاص ،انظر
القسمني عن «البنك املركزي املستقل والعملة» وكذلك «الديون :املتأخرات والقروض» يف
تقرير املؤلف لعام .50 2018
48- KRG abolishes salary cuts for low-earners, to end it for all ‘soon’”, Rudaw March 28th, 2018,
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/280320181
Hiwa Jamal, “KRG owes $10 billion in back pay to public sector employees”, Rudaw, March
10th, 2019, http://www.rudaw.net/english/interview/10032019
49- KRG repays debts of $500 million to private banks”, Rudaw, November 7th, 2018
http://www.rudaw.net/english/business/0711201
Hiwa Jamal, “KRG owes $10 billion in back pay to public sector employees”, Rudaw, March
10th, 2019, http://www.rudaw.net/english/interview/10032019
50- Ahmed Tabaqchali, “Statehood in the Kurdistan Region of Iraq through an Economic Lens”,
The Institute of Regional and International Studies (IRIS), March 2018, https://www.auis.edu.krd/
iris/sites/default/files/Statehood%20in%20KRI%20through%20an%20Economic%20Lens_%20
FINAL_March2018_0_1.pdf
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•سلع حكومة إقليم كردستان ،اخلدمات والصيانة ،وإنفاق االستثمار :كان آخر رقم مت اإلبالغ
عنه هو معدل سنوي قدره  2.6مليار دوالر لكل من السلع واخلدمات والصيانة واالستثمار
لعام ( 2014تقرير البنك الدويل الذي يوضح أرقام النصف األول من عام .)51 2014
يفرتض اجلدول اإلنفاق بنسبة  %50و % 10لكل من السلع واخلدمات واالستثمار يف عام
 ،2017والشيء نفسه للعام  2018مث يزداد بنسبة  % 20يف عام  ،2019و %20يف عام
2020؛ ويعزى ذلك إىل االحتياجات امللحة ملثل هذه الزايدات ابلنظر إىل شدة التخفيضات
منذ عام  ،2014ومنو االحتياجات منذ ذلك احلني.
اجلدول  :2موازنة حكومة إقليم كردستان مع عائدات حصتها من موازنة احلكومة العراقية
توقعات عام 2020
مدفوعات ميزانية احلكومة العراقية+
نقل صادرات النفط إىل سومو

توقعات عام 2019

حالة التشاؤم

حالة طبيعية

حالة متفائلة

مدفوعات ميزانية حكومة العراق (دوالر) 8,221,030,093

8,221,030,093

8,221,030,093

8,221,030,093

إيرادات أخرى (دوالر)

1,143,607,143

1,257,967,857

1,257,967,857

1,257,967,857

صــايف عائــدات إضافيــة مــن / PSC
اتفاقيــات ترخيــص خطــوط األانبيــب (دوالر)

868,254,693

868,254,693

868,254,693

868,254,693

مدفوعــات احلكومــة األمريكيــة للبيشــمركة
(دوالر)

277,915,966

138,957,983

138,957,983

138,957,983

إمجايل اإليرادات (دوالر)

10,510,807,896

10,486,210,627

10,486,210,627

10,486,210,627

مصاريف تشغيل النفط (دوالر)

2,418,947,491

1,720,048,480

2,410,205,502

3,100,362,524

مصاريف غري نفطية (دوالر)

523,910,725

523,910,725

523,910,725

523,910,725

مصاريــف حكومــة إقليــم كردســتان يف دفــع
الرواتــب (دوالر)

8,608,403,361

8,884,033,613

8,884,033,613

8,884,033,613

دفــع الديــون لشــركة الطاقــة الرتكيــة وشــركة
النفــط الرتكيــة العامليــة ()TPIC

690,000,280

138,000,056

138,000,056

138,000,056

دفــع ديــون حكومــة إقليــم كردســتان
(دوالر)

690,000,000

432,000,000

432,000,000

432,000,000

51- “The Kurdistan region of Iraq : assessing the economic and social impact of the Syrian
conflict and ISIS”, World Bank Report, April 16th, 2015, http://documents.worldbank.org/
curated/en/579451468305943474/The-Kurdistan-region-of-Iraq-assessing-the-economic-andsocial-impact-of-the-Syrian-conflict-and-ISIS, table 1.1 page 20.
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مصاريف اخلدمات والبضائع (دوالر)

1,607,489,748

1,928,987,697

1,928,987,697

1,928,987,697

اإلنفــاق االســتثماري يف حكومــة إقليــم
كردســتان (دوالر)

321,686,723

386,024,067

386,024,067

386,024,067

جمموع النفقات (دوالر)

14,860,438,328

14,013,004,639

14,703,161,661

15,393,318,683

الصايف (دوالر)

-4,349,630,432

-3,526,794,012

-4,216,951,034

-4,907,108,056

االفرتاضات نفسها مطروحة هلذا اجلدول كما يف اجلدول ()1

امللحق  :2جداول عامي  2018و 2017مع الشرح
يوضح هذا امللحق اجلداول لعامي  2018و 2017اليت اُستخدمت كأساس لعمليات
االستقراء اليت متت لعامي  2019و .2020وقد مت حتقيق ذلك بفضل تقارير شركة ()Deloitte
بشأن إنتاج النفط يف إقليم كردستان وتصديره واستهالكه وإيراداته لعامي  2017و.522018
إن االفرتاضات ومصادر النفقات ومصادر الدخل األخرى هي االفرتاضات نفسها الواردة
يف امللحق .1
جتدر اإلشارة إىل أن عملية تدقيق شركة ( )Deloitteاألوىل لتقرير  H1 / 2017مل
تقدم الكثري من البياانت الدقيقة عن مجيع النفقات أو الدخل (مثل مدفوعات الديون أو مدفوعات
التعريفة اجلمركية أو غريها من مصادر الدخل) ،ولكن التقارير املتعاقبة وفرت املزيد من البياانت
الدقيقة ،ولكن دون معلومات كافية لفهم الصورة كاملة.
وجتدر اإلشارة إىل أنه نظراً لغموض موازنة حكومة إقليم كردستان ،فضالً عن معلومات
أخرى غري مكتملة ،فإن التحليل يصور ديناميكيات التشغيل حلكومة إقليم كردستان املالية لعامي
 2018و 2017بدالً من رسم صورة دقيقة للوضع املايل.

-52تتوفر تقارير شركة ( )Deloitteلـ  H1 / 2017و  H2 / 2017و  Q1 / 2018و  Q2 / 2018و  Q3 / 2018يف املواقع أدانه:
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=010000&l=12&a=56305
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=010000&l=12&a=56996
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=12&a=57041
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=12&a=57395
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=12&a=57589
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=12&a=57842
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اجلدول  :3إيرادات مبيعات نفط حكومة إقليم كردستان مقابل حصة حكومة إقليم كردستان يف املوازنة
االحتادية
Q1/2018 A

Q2/2018 A

Q3/ 2018 A

A 2018

Q4/2018 A

جمموع مبيعات النفط

30,462,232

29,355,258

35,842,393

39,764,918

135,424,801

عدد األايم

90

91

92

92

365

صادرات النفط برميل /يوم

338,469

322,585

389,591

432,227

371,027

عائدات مبيعات النفط (أ) (دوالر) 7,914,746,875 2,149,809,755 2,262,409,784 1,838,818,555 1,663,708,781
54,62

62,64

63,12

54,06

58,44

متوسط السعر دوالر /برميل

متوســط ســعر خــام برينــت دوالر 66,81 /
برميــل

74,50

75,22

67,71

71,06

12,19

11,86

12,10

13,65

12,62

مدفوعات شركة النفط العاملية (دوالر) 459,263,330

549,528,356

616,149,067

782,195,553

2,407,136,306

مدفوعــات شــركة النفــط العامليــة كنســبة 28%
مئويــة مــن عائــدات النفــط

30%

27%

36%

30%

98,673,309

108,094,863

135,581,373

436,249,206

التعريفــات كنســبة مئويــة مــن عائــدات 6%
النفــط

6%

5%

6%

6%

رسوم مبيعات النفط اإلضافية (دوالر) 8,990,721

5,075,227

3,001,580

2,609,973

19,677,501

ختفيضات يف سعر خام برينت

تعرفة الشركة الرتكية للطاقة (دوالر)

رسوم قانونية (دوالر)

93,899,661

20,000,000

24,587,158

4,587,158

مصاريف تشغيل النفط (ب) (دوالر) 582,153,712

653,276,892

731,832,668

920,386,899

2,887,650,171

مدفوعــات متعلقــة ابلطاقــة الكهرابئيــة 115,816,288
(دوالر)

70,953,536

64,597,595

160,049,622

411,417,041

11,512,112

93,878,415

112,493,684

70,953,536

76,109,707

253,928,037

523,910,725

مدفوعــات الديــون لشــركة الطاقــة 100,000,000
الرتكيــة وشــركة النفــط الرتكيــة العامليــة
( )TPIC

200,000,060

115,000,060

275,000,160

690,000,280

مدفوعــات مبيعــات النفــط اإلضافيــة 428,760,513
(دوالر)

-201,654,971

181,385,298

-91,569,430

316,921,410

مدفوعــات فوائــد مبيعــات النفــط 4,740,715
اإلضافيــة (دوالر)

4,138,383

4,595,539

7,303,095

20,777,732

مدفوعــات أخــرى (الديــون علــى ســبيل 7,103,157
املثــال) (دوالر)
مصاريف غري نفطية (ج) (دوالر)

122,919,445
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متويــل النفــط ومصاريــف الديــن (د)
(دوالر)

533,501,228

جممــوع املصاريــف (ه= ب+ج+د)
(دوالر)

726,713,900 1,238,574,385

صــايف العائــدات مــن مبيعــات النفــط
(و= أ-ه) (دوالر)

2,483,472

300,980,897

190,733,825

1,027,699,422

4,439,260,318 1,365,048,761 1,108,923,272

425,134,396

784,760,994 1,153,486,512 1,112,104,655

صــايف إي ـرادات إضافيــة مــن اتفاقيــات 223,455,047
ترخيــص خطــوط األانبيــب ( PSCز)
(دوالر)

135,286,862

311,717,533

868,254,693

104,598,002

86,000,000

190,598,002

197,795,251

مبيعات إضافية (ح) (دوالر)
جممــوع العائــدات (ط = و+ز+ح) 648,589,443
(دوالر)

4,534,339,252 1,182,478,527 1,393,371,376 1,309,899,906

إيرادات أخرى (ك)
مدفوعــات
للبيشــمركة

احلكومــة
(ل)

3,475,486,557

914,885,714
262,184,874

األمريكيــة

2,397,478,992

مدفوعــات الرواتــب مــن احلكومــة
العراقيــة (م)
جمموع العائدات (ن=
ط+ك+ل+م) (دوالر)

8,108,888,832

مصاريــف رواتــب حكومــة إقليــم
كردســتان (دوالر)

6,668,363,816

ســداد ديــون حكومــة إقليــم كردســتان
(دوالر)

500,000,000

مصاريف اخلدمات والبضائع (دوالر)

1,339,574,790

اإلنفــاق االســتثماري يف حكومــة إقليــم
كردســتان (دوالر)

268,072,269

نفقــات حكومــة إقليــم كردســتان (س)
(دوالر)

8,776,010,875

الصايف (ع= ن-س) (دوالر)

-667,122,043
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اجلدول ( :)4موازنة حكومة إقليم كردستان لعام 2017
H1/2017
جمموع مبيعات صادرات النفط

100,167,897

H2/2017
86,980,610

2017
187,148,507

عدد األايم

181

184

365

صادرات النفط برميل /يوم

553,414

472,721

502,736

عائدات مبيعات النفط (أ) (دوالر)

4,069,634,337

3,853,777,857

7,923,412,194

متوسط السعر دوالر /برميل

40,63

44,31

42,47

متوسط سعر خام برينت دوالر /برميل

51,64

53,38

52,51

ختفيضات يف سعر خام برينت

11,01

9,08

10,04

مدفوعات نفط كركوك

62,000,000

30,000,000

مدفوعات شركة النفط العاملية (دوالر)

658,871,171

624,998,472

مدفوعات شركة النفط العاملية كنسبة مئوية من عائدات النفط 16%

16%

تعرفة الشركة الرتكية للطاقة (دوالر)

233,940,615

رسوم مبيعات النفط اإلضافية (دوالر)

78,034,998

رسوم قانونية +تسوية قانونية (دوالر)
مدفوعات أخرى (دوالر)

742,694,946

14,592,100

مصاريف تشغيل النفط (ب) (دوالر)

1,463,566,117

981,566,185

مدفوعات متعلقة ابلطاقة الكهرابئية (دوالر)

154,782,107

مدفوعات البلدية األخرى

15,515,310

تسوية قانونية (دوالر)

518,169,127

مدفوعات غري نفطية (ج) (دوالر)

688,466,544

مدفوعات الديون لشركة الطاقة الرتكية وشركة النفط الرتكية
العاملية ()TPIC

233,940,615

مدفوعات مبيعات النفط اإلضافية (دوالر)

513,179,291

121,200,706

مدفوعات فوائد مبيعات النفط اإلضافية (دوالر)

16,786,387

13,193,138

متويل النفط ومصاريف الدين (د) (دوالر)

529,965,678

368,334,459

جمموع املصاريف (ه= ب+ج+د) (دوالر)

1,993,531,795

2,038,367,188
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صايف العائدات من مبيعات النفط (و= أ-ه) (دوالر)

2,076,102,542

1,815,410,669

3,891,513,211

مبيعات إضافية (ز) (دوالر)

1,252,108,577

183,825,333

1,435,933,910

جمموع العائدات (ح= و+ز) (دوالر)

3,328,211,119

1,999,236,002

5,327,447,121

مدفوعات احلكومة األمريكية للبيشمركة (ط)

196,638,655

إيرادات أخرى (ي)

914,885,714

جمموع العائدات (ك=ح+ط+ي) (دوالر)

6,438,971,491

مصاريف رواتب حكومة إقليم كردستان (دوالر)

5,929,411,765

مصاريف اخلدمات والبضائع (دوالر)

1,339,574,790

اإلنفاق االستثماري يف حكومة إقليم كردستان (دوالر)

268,072,269

نفقات حكومة إقليم كردستان (ك) (دوالر)

7,537,058,824

الصايف (ل=ي-ك) (دوالر)

-1,098,087,333
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براءة ذمة
ُّ
تعد تعليقات أمحد الطبقجلي وآراؤه وحتليالته آراءً شخصية ،هتدف إىل أن تكون ألغراض
إعالمية ومصلحة عامة فقط ،وجيب أال تفسر على أهنا نصيحة استثمارية فردية ،أو توصية ،أو
دعوة لشراء أي مورد مايل أو بيعها أو االحتفاط به ،أو اعتماد أي اسرتاتيجية لالستثمار .وال
وجعت املعلومات الواردة يف هذه املادة
تشكل هذه اآلراء مشورة قانونية ،أو ضريبية ،أو استثماريةُ .
من مصادر يُعتقد أهنا موثوقة ،ولكن مل تُقدم أي ضمان لصحتها ،ويتم تقدميها كما يف أتريخ
النشر ،وقد تتغري دون إشعار مسبق وليس املقصود منها إجراء حتليل كامل لكل حقيقة مادية فيما
خيص العراق ،أو املنطقة ،أو السوق ،أو االستثمار.
نبذة عن الكاتب
أمحد الطبقجلي ،هو خبري يف أسواق رأس املال ،يتمتع خبربة ألكثر من  25عاماً يف أسواق
الوالايت املتحدة ،والشرق األوسط ،ومشال أفريقيا ،وهو كبري مسؤويل االستثمار يف صندوق
العراق لشركة ( .)AFC Catipalوهو أيضاً زميل أقدم يف معهد الدراسات اإلقليمية والدولية
( ،)IRISوأستاذ مساعد يف اجلامعة األمريكية يف العراق .وهو املدير التنفيذي السابق لبنك إن
يب كي كابيتال ،ومستشار اخلدمات املصرفية االستثمارية لبنك الكويت الوطين ،والعضو املنتدب
ورئيس املبيعات املؤسسية الدولية يف ( .)WR Hambrecht + Coواملدير اإلداري يف
( )KeyBancيف لندن ورئيس أسواق املال واملبيعات املؤسسية يف ( )Jefferies Int’lيف
لندن .حصل أمحد الطبقجلي على شهادة املاجستري يف الرايضيات من جامعة أكسفورد يف
اململكة املتحدة ،وشهادة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف ،الصف األول) يف الرايضيات من جامعة
( )Victoriaيف ولنجتون بنيوزيلندا ،وبكالوريوس يف الرايضيات من جامعة ()Canterbury
يف نيوزيلندا.

95

مقاالت مرتمجة

مقاالت مرتمجة

اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل يضع الوجود التركي
في العراق تحت األضواء
مانويل النجندورف *

2019-8-1
بقي الوجود الرتكي يف العراق حتت دائرة الضوء منذ اغتيال الدبلوماسي الرتكي يف مدينة أربيل
عاصمة إقليم كردستان.ولطاملا كانت أربيل مالذاً آمناً ألولئك الذين حياولون اهلروب من العنف يف
مسلح الدبلوماسي الرتكي
بقية العراق؛ إال أن هذا ّ
تغي مؤخراً ،ففي وقت سابق من هذا الشهر قتل ٌ
عثمان كوس بعد وقت قصري من وصوله إىل مطعم مع موظف يف القنصلية الرتكية ،وأدان الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان اهلجوم ،قائالً :إن أنقرة تعمل مع السلطات العراقية للعثور على اجلاين.
وبعد عدة أايم من احلادثة ،صرحت قوات األمن الكردية أهنا ألقت القبض على الرجل
“الذي خطط لالغتيال” ،وذكرت التقارير أن املشتبه به الذي حددته إحدى أجهزة األمن الكردية
ابسم مظلوم داغ ،هو شقيق عضو حزب الشعوب الكردي الدميقراطي ديرسيم داغ ،الذي أدان
اهلجوم.ونقالً عن مصدر أمين ،ذكرت رويرتز أن تركيا قتلت من يقف وراء اهلجوم يف غارتني جويتني
مشال العراق.
وجاء االغتيال بعد أسابيع من الغارات اجلوية الرتكية على حمافظة السليمانية يف إقليم
كردستان اليت أدت إىل مقتل عدة أشخاص كجزء من محلة تركية ضد حزب العمال الكردستاين،
املصنف من قبل تركيا ،والوالايت املتحدة ،واالحتاد األورويب مجاعة إرهابية.
وأدى تورط تركيا يف مشال العراق إىل اختالف اآلراء يف دوائر السياسة العراقية ،فبعد
الضرابت اجلوية يف السليمانية ،أصدرت وزارة اخلارجية العراقية بياانً أدانت فيه اهلجمات ودعت
أنقرة إىل وقفها.
وتعود العمليات العسكرية الرتكية يف مشال العراق إىل عقود من الزمن ،ويشك الكثريون
* كاتب وحمرر يركز يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
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يف تواجد قيادات حزب العمال الكردستاين فيها .وخيوض حزب العمال الكردستاين واحلكومة
الرتكية النزاع منذ عام  ،1984وأدى هذا الصراع إىل مقتل أكثر من  40ألف شخص.وقد أجرى
أردوغان حماداثت سالم مع حزب العمال الكردستاين يف أواخر عام 2012؛ ولكن املفاوضات
ووقف إطالق النار اهنارا يف عام .2015
وعلّق أستاذ التأريخ العاملي ابجلامعة األمريكية يف العراق السليمانية ابرين كااي أوغلو قائالً:
“فيما يتعلق مبحاربة حزب العمال الكردستاين يف أعقاب عملية االغتيال يف أربيل ،فإن أنقرة
ستصبح أكثر صرامة لكنها كانت ابلفعل قاسية على هذه اجلبهة ملدة ليست ابلقليلة” ،ويضيف
كااي أوغلو إنه ال يتوقع “تغيرياً خطرياً يف هنج تركيا جتاه العراق أو حكومة إقليم كردستان”.
وقال الباحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط أمين الفيصل إن احلزب الدميقراطي
الكردستاين -الذي أدان عملية االغتيال -يتشاور مع تركيا “لتبادل املعلومات بشأن تواجد حزب
العمال الكردستاين يف األراضي العراقية”.
لقد تدهورت عالقات أنقرة مع حكومة إقليم كردستان بنحو كبري بعد إجراء استفتاء بشأن
االستقالل يف إقليم كردستان يف أيلول عام  ،2017إذ وصف أردوغان االستفتاء أبنه “خيانة”،
ووفر التصويت دعماً لعالقة أنقرة مع بغداد ألن كلتيهما رفضت االستفتاء.
جاء االنقسام يف العالقات مع حكومة إقليم كردستان بعد سنوات من التعاون بني أربيل
وأنقرة ،وسع من خالهلا اجلانبان العالقات التجارية وتعاوان يف قتال حزب العمال الكردستاين ،ويف
الوقت نفسه تبادال الكراهية جتاه بغداد.
وقال احمللل الرتكي إمري أوزدميري :بعد عدة سنوات مضطربة ،تستأنف تركيا مشاركتها
االقتصادية يف مشال العراق ،الفتاً إىل أن هناك عدة أسباب لذلك ،منها:
– تواجه تركيا أزمة اقتصادية وتريد استعادة سوق مهم ،وذهبت معظم صادرات تركيا إىل
العراق حىت عام  2017إىل إقليم كردستان ،واستثمرت شركات البناء الرتكية مليارات الدوالرات
هناك ،ويضيف أوزدميري أن اإلمكاانت االقتصادية للمنطقة الكردية “ليست عالية كما كانت من
قبل ،لكن تركيا حباجة إليها” .وتعهدت تركيا يف وقت سابق من هذا العام بتقدمي حد ائتماين بقيمة
 5مليارات دوالر للشركات الرتكية العاملة يف العراق.
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– إن تركيا تريد منع حزب العمال الكردستاين من استخدام املناطق اجلبلية يف مشال العراق
للقيام أبنشطة إرهابية يف تركيا.
– ميثل وجود تركيا يف العراق قضية سياسية مثرية للجدلـ ،إذ أدان السيد مقتدى الصدر
الغارات اجلوية الرتكية على األراضي العراقية؛ مما دفع السفري الرتكي يف العراق للرد قائالً إن حزب
العمال الكردستاين منظمة إرهابية.
ويضيف أمين الفيصل أن معظم أعضاء الربملان يصرحون برفض الوجود العسكري الرتكي
يف العراق ،ويقول“ :إهنم يصرحون بذلك لزايدة رصيدهم اإلعالمي لتحسني فرصهم يف إعادة
االنتخاب”.
وقال كااي أوغلو ،على الرغم من اخلالفات ،فإن أنقرة تريد عالقات أفضل مع العراق ،مبا
يف ذلك حكومة إقليم كردستان ،والسيما يف جمال التجارة“ ،لكن العمليات العسكرية الرتكية ضد
حزب العمال الكردستاين ،والسيما عندما تؤثر على املدنيني يف إقليم كردستان ،ستعقد ذلك”.
ويضيف أوزدميري أن هناك مستوى من التبعية املتبادلة بني العراق وتركيا ،وقال إن العراق
حباجة إىل تركيا لتخفيض اعتمادها على إيران ،وإن أنقرة “حتتاج إىل شراكة العراق يف املنطقة بني
إيران وسوراي ،وكذلك يف قتاهلا ضد حزب العمال الكردستاين”.
ويتابع أوزدميري أنه يف حال قامت تركيا بتحسني العالقات مع حكومة إقليم كردستان،
فبإمكاهنا “أتدية دور الوسيط على املدى املتوسط واملدى البعيد بني بغداد وأربيل” ،وتراقب إيران
من كثب ما إذا كان النفوذ الرتكي املتزايد سيؤثر عليها.
املصدر:
https://thearabweekly.com/diplomats-assassination-erbil-putsturkish-presence-iraq-under-spotlight
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مزارعو العراق يعانون على الرغم من وفرة الحصاد
كلوي كورنيش*

2019-9-2
كان مجال خملف انيف وعائلته حيصدون حمصوالً وفرياً -األفضل منذ سنوات -يف إحدى
ليايل شهر أاير يف مشال العراق ،إال أن احتفاهلم بذلك احملصول قد تالشى حينما اندلعت النريان
من حوهلم .إذ اقتحم عناصر داعش احتفال عائلة انيف حبصادهم الوفري وقتلوا مخسة منهم
أصغرهم عمره  18عاماً .وأضرم أفراد التنظيم اإلرهايب النار يف احلقل واآلالت ،مث تفاخروا هبذا
االعتداء على صفحاهتم على اإلنرتنت ،ونشروا صوراً ومقاطع فيديو.
قال السيد انيف“ :لقد كان حصاداً ممتازاً ،لكننا فقدان مجيع منتجاتنا هلذا العام… وأان
خائف جداً من العودة إىل أرضي”.
تسبّبت أمطار هذا الشتاء يف حدوث فيضاانت شديدة ،ولكنها أنعشت تربة العراق اليت
عانت من اجلفاف ملدة طويلة .وحىت مع غياب التحدايت اليت يفرضها تغري املناخ ،فإن احلصاد
الوفري مل يستطع أن يتجاوز املشكالت اهليكلية اليت يعاين منها القطاع الزراعي العراقي -أكرب
قطاع مزود للعمالة الريفية بعد القطاع النفطي -على وفق منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
( .)FAO
ال يتعرض املزارعون يف ريف العراق لسوء املعاملة من املتطرفني فحسب ،بل يقولون إن سوء
اإلدارة يدفعهم إىل حافة اهلاوية.

* مراسلة فايننشال اتميز يف الشرق األوسط.
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مجال خملف انيف ،مزارع فقد مخسة من أفراد أسرته وحصاده يف هجوم داعش

على وفق شبكة املعلومات الزراعية العاملية التابعة للحكومة األمريكية فمن املتوقع أن
ينتج املزارعون أربعة ماليني طن من القمح هذا العام ،بزايدة  32.5%عن العام املاضي .إال أن
مساحات شاسعة من احلقول يف مجيع أحناء العراق وسوراي قد احرتقت؛ مما أدى إىل تدمري املزارع.
مل يتسبب تنظيم داعش -الذي ما يزال لديه خالاي انئمة على الرغم من فقدانه للسيطرة على
املنطقة قبل عامني -بكل تلك احلرائق ،فبعضها سجلت على أهنا فعل متعمد أو حوادث.
ويق ّدر (ومي زوينينربغ) -قائد برامج األمن ونزع السالح املنظمة اهلولندية غري احلكومية
 -PAXأن حوايل  1000كيلومرت مربع من األراضي الزراعية العراقية قد احرتقت هذا العام،
ويرجع انتشار احلريق الضخم إىل وفرة الغطاء النبايت يف احلقول.
لقد مأل اإلنتاج الوفري صوامع الدولة يف مشال العراق؛ مما أدى إىل وجود طوابري طويلة من
الشاحنات .قال السائقون لصحيفة فاينانشيال اتميز إهنم انتظروا أكثر من  20يوماً ومت إبعادهم
عن الصوامع األخرى المتالئها .وعملت صومعة الشرقاط -اليت تعد واحدة من أكرب الصوامع يف
املنطقة -بنسبة  30%فقط على وفق أحد احلراس ،وذلك بسبب عدم إصالح أجهزة التهوية اليت
تضررت يف أثناء القتال لتحرير املنطقة من تنظيم داعش.
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أنتج العراق حمصوالً صحياً على الرغم من تقلص حقول احلبوب يف العراق على وفق بياانت
األمم املتحدة .إذ تقلصت مساحة حصاد احلبوب البالغة  4.6مليون هكتار يف عام 1993
إىل أقل من ثلث تلك املساحة حبلول عام  .2017وتشتمل الشرقاط -الواقعة يف حمافظة صالح
الدين -على عُشر األراضي القابلة للزراعة يف العراق.
قال جون شنيتكر -خبري زراعي ومستشار وزاري سابق -إن املشكلة تكمن يف فشل
احلكومات املتعاقبة يف إدارة الزراعة بنح ٍو مناسب .وأشار إىل ضرورة إعادة جزء كبري من هذه
األراضي إىل زراعتها للحد من التصحر ،إال أن املزارعني ال يتم حتفيزهم إال على زراعة هذه األراضي
وليس احملافظة عليها ،وذلك بسبب طلب احلكومة من املزارعني توفري القمح الالزم يف برانمج
الرعاية االجتماعية.

هاين عطياب :ابئع البطيخ الذي تشرتي عائلته الفاكهة بدالً من أن تزرعها بنفسها

يرتاجع طلب املستهلكني العراقيني على حمصول القمح ،إذ يقول السيد شنيتكر :إن العراق
يستورد حوايل مليوين طن من الطحني عايل اجلودة كل عام -معظمه من إيران وتركيا ،-وهي نسبة
زادت حوايل الضعف منذ عام .2012
واقرتح شنيتكر قائالً“ :إبمكان العراق أن يقدم للمزارعني مدفوعات مباشرة عوضاً عن شراء
حماصيلهم ،مث يتخذ املزارع قرار زراعة أرضه” .وحذر من من عدم بذل جهود للحفاظ على البيئة؛
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كون ذلك سيؤدي ابلعراق إىل أن يكون مثل أمريكا يف ثالثينيات القرن املاضي -إذ سادت املنطقة
الوسطى من الوالايت املتحدة األمريكية حقبة من اجلفاف احلاد امتدت من 1936 - 1930
ويف بعض املناطق حىت .1940-
حيذر املزارعون من هجرة أراضيهم املطرية بسبب األمطار الغزيرة واالرتفاع يف درجات
احلرارة .وقد أصبح الري ابستخدام املياه من هنر دجلة مشكلة بسبب السدود اليت تقيمها تركيا
وسوراي .وإن تالشي اإلعاانت احلكومية يف الوقت الذي تتعرض فيه املنتجات العراقية للمنافسة من
استرياد الفواكه واخلضروات الرخيصة من إيران ،وتركيا ،وسوراي.
وقال هاين عطياب ،ابئع البطيخ ،الذي يبلغ  33عاماً“ :كان والدي يزرع  60فداانً
على ضفاف النهر” .ولكن اآلن من دون مساعدة احلكومة يف شراء البذور وغريها من املدخالت
مثل :األمسدة؛ فإن زراعة احملاصيل ليست مرحبة .وأان اآلن أشرتي هذا البطيخ ابجلملة من املوصل،
وابلطبع لو زرعنا أبنفسنا لكسبنا مزيداً من املال.
بعض املزارعني قد فقدوا األمل ،إذ قال حممد سليم ذو  60عاماً -شيخ إحدى العشائر
ومالك ألرض زراعية يف اجتماع لشيوخ املنطقة -إن ُخس األراضي حول قريته فقط مزروعة اآلن،
وقريباً لن يبقى هناك من يزرع األرض.
وأشار املزارع نزار رمضان البالغ من العمر  65عاماً إىل أن معظم املزارعني قد تراجعت
أرابحهم؛ األمر الذي يدفع املزارعني إىل ترك الزراعة للعمل يف الشرطة أو اجليش .وقد خيتار بعضهم
مساراً مظلماً -لعدم توافر فرص عمل -مثل االنضمام إىل تنظيم داعش اإلرهايب.
املصدر:
https://www.ft.com/content/18a01f6e-b933-11e98a88-aa6628ac896c
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