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عن املركز

عن المركز

مقره الرئيس يف بغداد.
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة ،تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت
ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام ،فضالً عن قضايا أخرى،
ختص العراق بشكل
ّ
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نْ
ّ ّ
ّ
ّ
واألكادميي.
قياساً باألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً ،والتطورات املتالحقة اليت يشهدها
البلد واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت كانت حتاول مالحقة األحداث والقضايا
يف العراق تفتقر إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت ح ّددت
النظرة إىل العراق خالل العقود املاضية .هلذا السبب فإن املركز يسعى لتقدمي وجهات نظر
كز أنشطتَهُ يف البحث
ويوجهُ املر ُ
جديدة تعتمد املوضوعية ،واحليادية ،واملصداقية واإلبداعّ .
ِ
بصائر وأفكا ٍر لصانعي
بتقدمي
والتحليل للتحديات اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط
َ
القرار عن املقرتبات الناجعة ملعاجلتها على املدى القصري والطويل.
ويقوم بتقدمي وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع ،لقضايا
الصراع عرب حتليالت ،وأعمال ميدانية ،وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط
من أجل مقاربة قضايا العراق اليت ختص السياسة ،واالقتصاد ،واجملتمع ،والسياسات النفطية
والزراعية ،والعالقات الدولية ،والتعليم.
مهمة المركز

كز البيان للدراسات والتخطيط أن يكون مصدراً مهماً يف حتليل القضايا العراقية على
يسعى مر ُ
مستقل ،وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق واملنطقة،
حنو
ّ
باإلضافة إىل أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي أيّاً كان موقعُه.
ويتوخى تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والدوائر 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،
وعقد املؤمترات والندوات وورش العمل ،وإقامة دورات تدريبية للمؤسسات احلكومية واجلامعات.
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األهداف

ختص العراق من خالل املسامهة بتحليالت عميقة ومستقلة
• املسامهة الفاعلة يف النقاشات اليت ّ
تعتمد بشكل رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.
• تشجيع احلوار املبين على املعلومات واحلقائق للخرباء بالشأن العراقي ،ومنهم صانعو
السياسات ،والصحفيون ،واألكادمييون ،حول التحديات اليت يواجهها العراق واملنطقة ،وإلنتاج
أفكار جديدة حول مواجهتها.
• تطوير القدرات اإلسرتاتيجية يف صناعة القرار وصياغة السياسات يف العراق.
• هتيئة خرباء يف املؤسسات السياسية واألكادميية مبهارات يف صناعة القرار واإلدارة.
• إقامة صالت حملية وإقليمية مع املؤسسات االقتصادية والتعليمية والسياسية.
• إنشاء مشاريع حبثية اسرتاتيجية وتعزيزها.
اهتمامات مركز البيان للشؤون التالية

	•اجملال االقتصادي( :الطاقة ،النفط ،القطاع املصريف،املوازنة،املصادر غري النفطية ،السياحة،
االستثمار) وغريها من األمور املتعلقة باجلانب االقتصادي.
	•اجملال السياسي( :السياسة اخلارجية ،السياسة الداخلية ،األمن ،الربملان ،احلكومة ،مشاريع
القوانني).
	•اإلصالح اإلداري :يتضمن (منع الفساد ،الروتني اإلداري والبريوقراطية ،إعادة تنظيم وتأهيل
املؤسسات).
	•جمال الرتبية والتعليم :ويشمل ( التوظيف ،املناهج الدراسية ،األبنية املدرسية ،اجلامعات،
نسب اخلرجيني من اجلامعات ،النظام التعليمي ،اجلامعات األهلية).
	•القضايا االجتماعية( :العنف ،التعايش السلمي يف اجملتمع ،النظافة ،املواطنة ،الطائفية،
املشاكل األسرية ،نسب الطالق ،القضايا النفسية).
	•القطاع الزراعي( :االكتفاء الذايت ،الثروة احليوانية ،احملاصيل الزراعية).
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املقدمة

المقدمة

هذه باقة من أزهار (مركز البيان للدراسات والتخطيط) ننشرها بني يدي القارئ اجلاد يف
حقول معرفية متنوعة صاغها حمللون ودارسون وكتّاب ومرتمجون وفق منهجية علمية خلصت إىل
ترست مقدمات أفصحت عن سالمة بنيتها التخطيطية وأهدافها الواضحة.
نتائج سليمة بعد ان مّ
يظن ظناً يكاد يصل اىل اليقني أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي حقه يف
إن املركز ّ
معانقة أيادي القراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست قصرية حبكم الزمن ،مما
يؤدي اىل اعادة الصحبة بني الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا يشكل تالمحاً بينهما سواءً أكان
ذلك يف اعادة قراءة بعض الصفحات أم يف اضافة هوامش على بعض املتون ،أم يف مراجعة
جليس يف الزمان كتاب) حكمة
االصول دون ارهاق ،وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسني ( وخريُ
ً
دالة على أمهية هذه الرفقة.

مركز البيان للدراسات والتخطيط
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دحر الدولة االسالمية ـــ إستراتيجية عسكرية – مالية
بول ريكستون كان *

خالصة:
تعترب داع��ش إح��دى اجملاميع املسلحة ذات التمويل األفضل من بني اجملاميع ال�تي واجهتها
الواليات املتحدة ،وذل��ك من خالل هتريب النفط ،واخلطف ،واالجت��ار بالبشر ،واالب��ت��زاز ،لذا فا ّن
جتنّب صر ٍاع طويل مع داعش يتطلب إسرتاتيجية عسكرية ومالية أكثر تكامالً لتقويض سيطرة ونفوذ
هذه اجلماعة على املناطق.
يلعب االجرام دوراً حمورياً يف صعوده إىل السلطة ،طاغياً عليه اجلدال حول ما إن كان تنظيم
الدولة االسالمية يف العراق والشام ميثّل دولةً أم ال ،وحول ما إن كان إسالمياً أم ال ،باالضافة إىل
النقاش ح��ول االسرتاتيجية الالزمة “للتفكيك والتدمري” .تضم داع��ش جمرمني يف صفوفها ،وهي
تشارك يف العديد من الفعاليات االجرامية للحفاظ على مناطقها وتوسيعها ،فصفوفها ممتلئة باجملرمني
السنّة الذين مت
الذين أطلقهم الرئيس السوري بشار األسد ،فمن أعضائها مدانون سابقون من
أهل ُ
()1
ٍ
بلدات ومدن عراقية  ،وباالضافة إىل
إطالق سراحهم من السجون عندما سيطرت داعش على
ذلك ،فا ّن داعش تشارك يف عدد من الفعاليات االجرامية للحصول على أرباح غري مشروعة ،وبدالً
من االعتماد فقط على الدعم املقدَّم من املتربعني األغنياء يف بلدان اخلليج ،تنتج داعش اجلزء األكرب
من أمواهلا عن طريق الفعاليات االجرامية مثل االبتزاز والنهب واخلطف واالجت��ار بالبشر والتهريب
فانا قد حصلت على  8ماليني دوالر عن طريق االبتزاز حىت قبل سيطرة
( ،)2وحسب أحد التقارير ،هّ
اجلماعة على املوصل ( .)3وحالياً ،حتصل اجلماعة على مليون إىل مليونني دوالر يف اليوم من أرباحها
يف حقول النفط اليت استولت عليها ( ،)4وبتجميع ثروة كهذه تعتقد وزارة اخلزانة األمريكية أ ّن من
بني املنظمات االرهابية اليت واجهناها ،وباستثناء بعض املنظمات االرهابية املمولة دولياً ،داعش
هي األكثر متويالً (.)5
وع��ن طريق االعتماد على املشاريع االج��رام��ي��ة ،ف��ا ّن داع��ش قد جعلت نفسها منظمةً مرنةً
وقابلة للتكيّف بشكل كبري ،حبيث ال ميكن اكتساحها بسهولة يف أرض املعركة ،وبارتكاب األفعال
االجرامية ،تكسب داعش املال بسهولة لغرض التسليح والتدريب والتجنيد ،وال تعتمد على رعاية
* بروفيسور يف الكلية العسكرية للجيش األمريكي  -معهد الدراسات االسرتاتيجية للجيش األمريكي
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ك��ب�يرة م��ن قبل دول��ة خ��ارج��ي��ة ،وه��ي ال تعتمد على نقل األم���وال امل��ش��روع��ة ع�بر احل���دود ع��ن طريق
مؤسسات مالية معرتف هبا ،وهبذا تعزل نفسها عن العديد من االج��راءات املالية املضادة التقليدية
مثل العقوبات االقتصادية وحجز األم��وال وتضييق اخلناق على اجلمعيات اخلريية املتعاطفة ،وإ ّن
إنعزاالً كهذا يعين أنّه من املمكن لداعش أن تستخدم املخططات املشروعة لتمويل عملياهتا احلالية
مع احتمال توسيع معاركها يف مناطق أخ��رى( .)6وبسبب الدور البارز الذي تلعبه اجلرمية يف سلطة
داعش ،حتتاج الواليات املتحدة إىل إسرتاتيجية مالية وعسكرية أكثر تكامالً لتقويض سيطرة ونفوذ
هذه اجلماعة يف املناطق.
داعش وإدارة اجلرمية
كما هو احلال يف املنظمات االرهابية والتمردية األخرى ،كان على داعش أن حيدد طبيعة
تعامله مع اجلرائم يف املناطق اليت يسيطر عليها ،ف��ادارة اجلرمية ضرورية من أجل البقاء كقوة قتال
فعالة وكسلطة مؤسساتية جديرة ب��أن يُعرتف بوجودها .بالنسبة للمجاميع املتمردة األخ��رى ،مثل
ّ
ال��ق��وات املسلحة الثورية الكوملبية ،واحل��زب الشيوعي ال��ب�يرويف (ال��درب امل��ض��يء) ،وطالبان ،وجيش
والية وا املتحد ،اليت سيطرت على مناطق فقد أدارت عالقتها مع اجلرمية عن طريق مزيج بني اجملاهبة
واالستمالة والتعاون ،وال خيتلف داعش عنها ،فقد إختذ يف توسعه عدداً من اخلطوات جملاهبة اجلرمية
يف املناطق اليت يسيطر عليها ،أوهلا كان إزاحة الشرطة احمللية والسلطة القضائية عن طريق قتل بعضهم
وإجبار الباقني من السنّة على القسم بالوالء للجماعة ،وثانيها كان إعالن داعش تطبيق أقسى شكل
ٍ
كقانون للسلوك ،وبعد إكمال تلك اخلطوات فا ّن آخر حركات داعش
من أشكال قانون الشريعة
كانت باظهار سلطته عن طريق جعل شرطته اجلديدة املوثوقة وحماكمه تفرض أحكام اجللد وبرت
األطراف واالعدامات حسب حدة اجلرمية (.)7
لقد سعت جم��م��وع��ات مسلحة أخ���رى ،مثل اجل��ي��ش اجل��م��ه��وري اآلي��رل��ن��دي وجبهة التحرير
الوطين ،إىل مواجهة اجلرمية عرب اغتيال الشرطة وتأسيس قوانني قضائية سرية يف املناطق اليت نشطت
فيها ،يف حني سعت جماميع أخرى ،مثل القوات املسلحة الثورية الكولومبية وطالبان إىل فرض أطُر
ٍ
بشكل مباشر ،لكن رغم ذلك ،فا ّن اجلماعات املسلحة
مؤسساتية لتطبيق القانون والنظام القضائي
قد أشركت املؤسسات غري املشروعة جلماعات اجلرمية املنظمة ،ومن املفارقات ،فانّه يف الوقت الذي
أخ��ذت ه��ذه اجلماعات على عاتقها تطبيق القانون وال��ن��ظ��ام ،ف��انهّ��ا أي��ض��اً ق��د ارتكبت العديد من
اجلرائم من نفس النوع الذي ارتكبه أولئك الذين أمستهم يف السابق “فاسدين” .لقد عمل داعش
وفق هذا النمط ،وأصبح هذا جلياً منذ البداية يف املناطق اليت سيطر عليها داعش يف سوريا ،فقد
ك��ان��ت احلكومة ال��س��وري��ة مشرتكة بشكل متكرر يف االجت���ار غ�ير امل��ش��روع يف امل��خ��درات واألسلحة
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والبضائع االستهالكية والبشر ،وباشتعال احلرب األهلية يف البلد“ ،وختلّت احلكومة عن هيمنتها
على القطاع غري املشروع لصاحل املنظمات التمردية وجماميع التهريب” ( ،)8واستحوذ داعش أيضاً يف
سوريا والعراق على برامج اجلرمية املنظمة ،مثل االبتزاز واخلطف مقابل الفدية ،من السلطات الفاسدة
السابقة أو الشخصيات اجملرمة اليت كانت تنشط يف املنطقة .ويف عدة حاالت “هي نشاطات جلمع
املال تشبه تلك اليت تقوم هبا منظمات املافيا” ( ،)9مثالً ،داعش يجُ رب أصحاب األعمال التجارية
على دفع أموال إىل اجلماعة من أجل احلماية ،وإذا ما رفضوا فأ ّن مشاريعهم تكون عرضة للضرر أو
أن يتم ضرب املالكني وخطفهم واحتجازهم حىت تدفع عوائلهم الفدية (.)10
باالضافة إىل جماهبة وإشراك عصابات اجلرمية املنظمة ،قامت اجملاميع املسلحة األخرى ،مثل
القوات املسلحة الثورية الكولومبية والدرب املضيء وطالبان وجيش والية وا املتحد واجليش اجلمهوري
االيرلندي ،بالتعاون مع الروابط االجرامية املنظمة عن طريق الفعاليات التعاملية اليت تتضمن حرية
ال��وص��ول إىل املناطق ( ،)11وأح���دث شكل شائع للتعامل ه��و “ف��رض ال��ض��رائ��ب” على الشحنات
والبضائع اليت متر يف املناطق اليت يسيطر عليها املسلحون ،واستعمل داعش أراضيه قرب تركيا ولبنان
والعراق بنفس الطريقة ليُبقي خزائنه ممتلئة .وتسلل داعش إىل داخل شبكات هتريب املنطقة ،اليت
ُوج��دت منذ التقسيم الفرنسي-الربيطاين لالمرباطورية العثمانية عقب احل��رب العاملية األوىل ،واليت
حصلت على قوة إضافية خالل فرتة فرض العقوبات النفطية ضد صدام حسني ،وخالل الفوضى
اليت حصلت مباشرة عقب حرب العراق ( ،)12ومن خالل هذه القنوات ،يشرتك داعش مبخططات
تعاملية ،فهو يسمح لبعض اجملاميع غري القانونية باالستمرار بنشاطاهتا ،لكنه يفرض ضرائب أو
املهربني يف نقاط التفتيش داخل وخارج املناطق اليت يسيطرعليها .وهنالك ما هو
صدقات دينية على ّ
أبعد من فرض الضرائب عند داعش ،فهو يعمل يف املناطق احلدودية مع العصابات االجرامية املاهرة
يف هتريب السالح والنفط والبشر ،فمنطقة احلدود الرتكية هي منطقة لطاملا مت هتريب النفط فيها من
مناطق داعش ،ولطاملا مت هتريب املقاتلني األجانب واألسلحة منها إىل داخل مناطق داعش (.)13
ويبقى احتمال أن يكون داعش قد سيطر أيضاً على إنتاج وهتريب املخدرات ،حيث إنّه يسيطر اآلن
على مناطق من سوريا لطاملا متت صناعة وتوزيع املخدرات فيها (.)14
عقلية قطاع الطرق ومعضلة اجملرمني
إ ّن استخدام اجملاهبة واالشراك والتعاون كوسائل الدارة اجلرمية فوائد ألي جمموعة متردية ،لكن
رغم ذلك ،فا ّن لالشراك والتعاون تبعات قليلة على اجملاميع نفسها ،وداعش تواجه نقاط الضعف
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وتوسع املناطق اليت تسيطر عليها.
هذه عندما تدمج ّ

عندما تبدأ مجاعة متمردة باالعتماد على املشاريع االجرامية يغلب نوع من عقلية قطاع الطرق
على أف��راد اجلماعة ( ،)15فاالعتماد على االجت��ار غري املشروع لغرض التمويل جيعل اجلماعة أكثر
ملزمني فيها
عُرضة الحتمالية أن يصبح أفرادها أكثر إجنذاباً وجذباً جملموعة متمردة أخرى ال يكونون َ
على إظهار االلتزام جتاه األهداف الفكرية للحركة ،ويصبحون ذوو أمهية ألهنم يُظهرون إمكانيةً على
توليد الربح غري املشروع البقاء اجلماعة عاملة ،فاجلماعات األخ��رى ،مثل القوات املسلحة الثورية
الكولومبية والدرب املضيء ،اليت بدأت باالعتماد على واردات املخدرات من أجل التمويل ،تدهور
متاسكها وجتنيدها عندما أصبحت االعتقاالت السياسية أقل (.)16
عقلية قطاع الطرق بدورها تؤدي إىل معضلة اجملرمني اليت “حيتاج فيها اجملرمون إىل شركاء أيضاً
جمرمني ،لكنهم لن يكونوا حمل ثقة” ( ،)17باختصار ،على اجملرمني أن يثقوا بأناس غري جديرين بالثقة
بطبيعة احلال وأن يبادلوهم الثقة باملقابل ،ويف حالة تشبث جمموعة متمردة باجلماعات االجرامية،
تكون قيادة اجملموعة غري متأكدة ح��ول ما إن ك��ان األف��راد ملتزمني باهلدف السياسي أم باألرباح
املوعودة ،يف حني يكون األفراد غري متأكدين حول ما إن كانت القيادة تستخدمهم الحراز تقدم
يف القضية أم من أجل زيادة ثراء القيادة الشخصية ،فالرفاق الذين يتشاركون يف قضية معينة ميكن
أن يصبحوا بسرعة زبائن يريدون حتقيق مطالبهم .عندما حتفِّز عقلية قطاع الطرق معضلةَ اجملرمني،
ميكن أن حتصل انقسامات جزئية يف اجلماعة ،ومن املتوقع أن تكون أجزاء من داعش تعاين من هذه
الظاهرة ،فبحسب التقارير ،هنالك إحدى كتائب داعش يف سوريا يقودها صدام اجلمال يهتم فيها
رجاله بالنهب الذي يوفره هلم أكثر من اهتمامهم بقضيتهم السياسية وهذا أجربه على التعامل مع
املزيد من اجلماعات االجرامية ،وكما وصف أحد قادة وح��دات احلماية الكردية كتيبة مجال ،فا ّن
اجلهاديني ليسوا أقوياء كما تظنون ،ولديهم الكثري من املشاكل ،خاصة فيما خيص متويلهم وهم
حي��اول��ون احلصول على أي وسائل للتمويل ،هنالك بعض االنقسامات القوية يف الصفوف العليا
وهنالك الكثري من اخلالفات اليت تسببت هبا هذه اجملاميع اجلدد يف وسطهم( .)18ويف أمثلة أخرى،
فا ّن داعش قد ذهب بعيداً يف اعدام افراده الذين وجدهم مذنبني بارتكاب جرائم من أجل منفعتهم
الشخصية (.)19
االجرام واستمرار الصراعات
للوهلة األوىل ،تبدو عقلية قطاع الطرق ومعضلة اجملرمني كنقاط ق��وة يف نظر أولئك الذين
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حياولون أن يهزموا داعش ،لكن الفوضى الداخلية حول أهدافها واجل��داالت الداخلية حول غنائم
العمليات االجرامية تبدو أنّا نقاط ضعف ميكن أن يستغلها معارضوا داعش اليصال الصراع مع هذه
اجلماعة إىل النهاية ،لكن رغم ذلك ،فا ّن الصراعات اليت تكون فيها اجلماعات املتمردة متشابكة
مطولة ( ،)20فكما يشري باول كوليري“ ،لكي تبدأ حركة
مع املخططات االجرامية ،لطاملا لوحظ هّأنا ّ
()21
فانا حتتاج إىل املظلومية ،ولكن لكي تستمر ،فهي حتتاج إىل اجلشع”  ،والصراع مع داعش
مترد ،هّ
ٍ
ٍ
يُظهر دالالت أولية على صراعات إجرامية طويلة أخرى.
تستمر اجملاميع التمردية يف كولومبيا وبريو وأفغانستان وتركيا وميامنار حبمالهتا رغم حماوالت
الستغالل نقاط ضعفها املتمثلة بعقلية قطاع ال��ط��رق ومعضلة اجمل��رم�ين ،وم��ع��روف��ة ه��ذه اجلماعات
املتمردة مبجاميعها االجرامية بقدر ما هي معروفة بأهدافها الفكرية ،ففي هذه الصراعات تصبح
األه���داف السياسية واالج��رام��ي��ة للمجموعات املسلحة م��ع��ق��دة ،وال��ك��ث�ير م��ن اجل��م��اع��ات املسلحة
“خسرت ليس فقط بعض مثالياهتا املعروفة ،ولكنّها أيضاً حتولت بنحو متزايد إىل التهريب وغريها
من األفعال االجرامية” ( ،)22فا ّن التزام مجاعة الدرب املضيء بالرؤية املاوية حلياة سياسية يف بريو
أصبح أم��راً مظلماً يف التسعينات بسبب اش�تراك اجلماعة الفعال وامللتزم بزراعة الكوكا (ال�تي تعترب
مصدراً للكوكائني) ،وكان أفرادها يهربون بشكل روتيين كلما كانت واردات املخدرات منخفضة،
وكانوا يتطوعون مرة أخرى عندما تعود أرباح الكوكائني مرة أخرى(ّ ،)23أما اجلماعة املتمردة األفغانية
(احل��زب االس�لام��ي) بقيادة قلب الدين أصبحت منظمة كاملة العضوية يف ع��امل التهريب( .)24إ ّن
مجاعات كهذه أصبحت منظمات متكاملة وماهرة يف العنف السياسي واألفعال االجرامية(.)25
يف الصراعات األخ��رى اليت تشرتك فيها اجملاميع املسلحة يف النشاطات غري املشروعة بقوة،
أصبحت احل��رب سلطة سياسية أكثر من كوهنا إم��ت��داداً للسلطة السياسية ،فاحلرب والعنف حتوال
إىل حالة طبيعية لألمور ال�تي ال ميكن التفاوض فيها ح��ول املصاحل بسهولة ، ،ومب��رور الوقت ،برز
ع��دد متزايد م��ن أص��ح��اب امل��ص��احل ال��ذي��ن أصبحوا معتمدين على االق��ت��ص��اد االج��رام��ي امل��م ّ��ول عن
طريق الصراع املستمرة ،فنشاطات التهريب ،على سبيل املثال ،تعود بالنفع على سائقي العجالت
وال��ش��رك��ات األم��ن��ي��ة وجت���ار امل��ع��دات وجم��ه��زي امل���واد ال��ن��ادرة ،فمن امل��ع��ل��وم أن وك���االت ف��رض القانون
وسياسيي ال���دول اجمل���اورة يستفادون م��ن أدواره���م كقنوات لتجارة امل��خ��درات ع�بر ب��ل��داهن��م ،وبعض
احلكومات اجمل��اورة اعتمدت على التجارة لتحقيق مصاحل أخرى تتعلق باألمن الوطين ،على سبيل
املثال ،لطاملا استخدمت وكاالت املخابرات الباكستانية وحلفاؤها مهريب املخدرات بشكل روتيين
للمساعدة يف شحن األسلحة إىل العديد من اجملاميع املتحاربة يف املنطقة( ،)26وبالنتيجة ،تعمل
الضغوطات الرمسية وغري الرمسية على منع الكفاحات املسلحة (.)27
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وبشكل مشابه ،قد يصبح الصراع مع داعش ممانعاً للحل بسبب اعتماده على اجلماعات
اجمل��رم��ة ،فالوسطاء اجمل��رم��ون وال��ق��وات ال��ك��ردي��ة يف ال��ع��راق ق��د س��اع��دت داع��ش يف هت��ري��ب وب��ي��ع نفط
داع��ش ( ،)28أم��ا املستفيدون اآلخ���رون م��ن هتريب داع��ش للنفط فهم س��واق الشاحنات وشركات
النقل واملصايف وجتار النفط واألصحاب البنوك( ،)29وعندما يدس داعش نفسه بني شبكات التهريب
وس���ع ع���دد أص��ح��اب امل��ص��احل خ��ل��ف احل����دود ال��ذي��ن ي��س��ت��ف��ي��دون من
االق��ل��ي��م��ي��ة امل���وج���ودة ي��ك��ون ق��د ّ
النشاطات االجرامية للجماعة.
وباالضافة إىل احتمال استمرار الصراع مع داع��ش ،ف��ا ّن سيطرة ه��ذه اجلماعة على مناطق
واس��ع��ة م��ن دول��ت�ين يزيد م��ن ق��درهت��ا على فعل امل��زي��د م��ن األع��م��ال االج��رام��ي��ة ،األم��ر ال��ذي ال يشبه
ال��ص��راع��ات ال�تي ام��ت��دت يف ح���االت اجل��م��اع��ات املسلحة األخ���رى ،وب���دالً م��ن جم��رد عمل م�لاذات
فعال ج��زءاً كبرياً من احل��دود بني
آمنة له يف دول��ة عرب ح��دود منطقة ال��ص��راع ،ألغى داع��ش بشكل ّ
حبرية بني الدولتني يعطي اجلماعة مرونة أكرب ليس فقط يف عملياهتا
سوريا والعراق ،فامكانية التنقل ّ
العسكرية ،بل أيضاً يف أفعاهلا االجرامية ،على سبيل املثال ،خطف داعش عدداً من النساء والفتيات
وباعهن كعرائس ورقيق يف سوريا ( ،)30وقد يستمر هبذا النمط يف استحصال البضائع غري
يف العراق،
ّ
ليجهز السوق يف مناطقه يف دولة أخرى ،وقد يستخدم أيضاً املناطق يف
املشروعة من مناطقه يف دولة ّ
دولة باملزيد من األعمال االجرامية يف الوقت الذي يتستخدم فيه هذه املبالغ املستحصلة للعمل على
تقوية مؤسسات حكمه يف مناطق الدولة األخرى .ونتيجة لذلك ،قد يتحول داعش ،مبرور الوقت،
إىل تنظيم متكامل اخلدمات يف حد ذاته ،وكباقي اجلماعات ،يستطيع داعش أن يغطي على أفعاله
االجرامية بالتسرت بآيديولوجيته ليحافظ على الشرعية ويستمر يف استحصال الربح غري املشروع .إ ّن
القدرة على السيطرة على مناطق من دولتني ،إضافة إىل ارتباطات داعش بشبكات غري مشروعة
عرب احلدود ،تزيد من أعداد أصحاب املصاحل الذين ينتفعون من استمرار أفعال داعش االجرامية،
وبالتايل يسامهون يف امكانية استمرار الصراع.
حنو اسرتاتيجية متكاملة
إن حماولة إحباط فعاليات داع��ش االجرامية سوف تضيف القليل إىل اهل��دف االسرتاتيجي
احل��ايل الرامي إىل تفكيك وتدمري اجلماعة عن طريق الضربات اجلوية ودع��م الوكالء على األرض،
وكما ذكرنا سابقاً ،إ ّن إمكانية اجملاميع املسلحة األخرى على متويل نفسها عن طريق الفعاليات غري
املشروعة مع القليل من االعتماد على الدعم اخلارجي أو املنظومة املالية العاملية جتعلها أكثر عزلة
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عن حم��اوالت التهديد امل��ايل املضاد .ولقد أق ّ��ر مسؤول رفيع املستوى يف إدارة أوباما ب��أ ّن “هنالك
صعوبات واضحة ،فهذه املبيعات ال تتم عن طريق قنوات معرتف هبا” ( ،)31على العكس من ذلك،
فا ّن الضربات اجلوية والقوات اليت حتارب بالنيابة ال ميكن أن حتقق سوى القليل لتقليل أفعال داعش
االجرامية ،فالقوة اجلوية ليست قوة شرطة بقدر ما أ ّن امليليشيا هي قوة شرطة حملية.
حالياً ،تضم مناطق داعش تعداداً سكانياً يق ّدر بثمانية ماليني نسمة يف كال الدولتني ميثلون
��دود واضحة ملا ميكن أن حتققه الواليات
خزاناً عميقاً من فرص االستغالل االجرامي ،وهنالك ح ٌ
املتحدة والتحالف من دون السيطرة على األراضي اليت بيد داعش ومسكها .وإ ّن الرتويج لفعاليات
داعش االجرامية كجزء من محلة (التسمية والتشهري) لن تُق ّدم الكثري لتتسبب يف ترك أفراده له أو
فمعلومات مثل هذه ميكن أن تُك ّذب على هّأنا إشاعات
لتثين املتعاطفني معه عن االلتحاق بصفوفه،
ٌ
العدو ،واألكثر من ذلك هو أ ّن أفراد داعش ،كما هو حال أفراد اجملاميع املسلحة األخرى ،ميكن
يسوغوا أفعاهلم االجرامية “فالغاية تربر الوسيلة” ،فا ّن أفعاالً كالتهريب واالجتار بالبشر تُكسبهم
أن ّ
كل من سوريا والعراق.
أمواالً ختدم قضيتهم وتعمل على تقويض سلطة احلكومة يف ٍّ
مبشرة ،فلقد ضاعفت تركيا قواهتا احلدودية
إ ّن حماولة حتجيم عمليات هتريب النفط قد تكون ّ
لتأخذ على عاتقها أمر املهربني ،وكذلك قد بدأت حكومة إقليم كردستان مبتابعة التدفقات التجارية
إىل أراضيها ٍ
حبزم أكرب ،وقام التحالف مبهامجة منشآت االنتاج النفطي اليت تقع حتت سيطرة داعش يف
سوريا ،وقد ظهر أ ّن مجيع هذه االجراءات قد قلّلت بعضاً من أرباح داعش( ،)32وسيحتاج التحالف
أيضاً إىل أن يتعامل مع املنشآت النفطية يف العراق لتقليل عائدات داعش من هتريب النفط ،وجيب
أن جتعل الواليات املتحدة والتحالف إعادة سيطرة القوات العراقية عليها من أوىل أولوياهتا .ومن أجل
ٍ
عقوبات على
معاجلة الشبكة األكرب من املهربني االقليميني ،ه ّددت وزارة اخلزانة األمريكية بفرض
()33
جهود
أي أفر ٍاد يشرتكون يف االجتار بنفط داعش الذي استولت عليه من سوريا والعراق  ،وهذه
ٌ
قيّمة ميكن أن يُعمل املزيد العطائها قوة إضافية.
على سبيل امل��ث��ال ،بسبب أ ّن داع��ش يكسب األم��وال حملياً بشكل كبري ويتعامل باألموال
يف الغالب نقداً ،على ال��والي��ات املتحدة والتحالف أن يركزوا على ط ٍ
��رق حلظر نقل وخ��زن وحتويل
الكميات الكبرية من النقد ،إحدى طرق معاجلة حتويل األموال غري املشروعة هو أن تقوم احلكومات
الداعمة بتدريب مسؤويل البنوك العراقيني على آخر تقنيات تتبّع األموال ،حيث بقيت عدة مصارف
تعمل يف وقرب مناطق تقع حتت سيطرة داعش.
يف الشهور األخ�يرة ،كان للضربات اجلوية للمنشآت النفطية اليت يسيطر عليها داع��ش يف
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سوريا تأثرياً قليالً لوحدها ،فحسب حتقيق مكثّف قامت به صحيفة فاينانشيال تاميز ،أفاد سوريون
حمليون أن داعش حيصل على اجلزء األكرب من أمواله النفطية عن طريق هتريب النفط اخلام (عوضاً
عن النفط املكرر) إىل وسطاء أت��راك وعراقيني وسوريني يقومون بتكريره حملياً يف مناطق ال يُسمح
باستخدام الضربات اجلوية ض ّدها( ،)34لكن رغم ذلك ،يف الوقت الذي حققت فيه الضربات اجلوية
فانا قد سامهت ،بالتزامن مع اهلبوط احل��اد يف أسعار النفط العاملية ،يف
جناحاً حم��دوداً حبد ذاهت��ا ،هّ
ينص أحد تقارير اجمللس األطلسي أ ّن التأثري الكلي قد قلل عائدات
تقليل تدفق إيرادات داعش.
ّ
اجلماعة من النفط مبقدار سبعني إىل مثانني باملائة تقريباً( ،)35وأكثر من ذلك ،لكي يرضي أولئك
الذين يعيشون يف مناطقه بقرب حلول فصل الشتاء ،كان على داعش أن يوفّر نفطاً مكرراً بسع ٍر
منخفض جداً لكي يستخدمه الناس يف مناطقه من أجل التدفئة والطاقة ( ،)36وهذا أيضاً قلل من
خزائن اجلماعة.
على الرغم من ذلك ،جيب أن يُنظر حبذر إىل العمليات العسكرية ،مثل الضربات اجلوية،
تدمر املنشآت النفطية واملمتلكات األخرى اليت تدعم هتريب النفط  ،فهنالك عمليات عسكرية
اليت ّ
ميكن أن تدعم يف احلقيقة إج��رام اجلماعة .وجيب على الواليات املتحدة وشركائها ،إذا ما أخذنا
حمددات االسرتاتيجية احلالية ،أن تتجنب تنفيذ أي عمليات ميكن أن تزيد الفرص االجرامية لداعش،
فاحلملة اجلوية ضد العراق عام  2003تضع أمامنا قصة حتذيرية ،فالضرر الذي حلق بشبكة الطاقة
العراقية مسح للمجاميع االجرامية بانزال أسالك الطاقة وفصلها عن النحاس وبيع املعدن املطلوب
بشدة ملشرتين متلهفني يف املنطقة ( ،)37لذا فا ّن على البلدان املشرتكة يف احلملة اجلوية احلالية ضد
يشجع
داع��ش أن يكونوا حذرين من االض��رار بالبىن التحتية الرئيسية ،األم��ر ال��ذي من املمكن أن ّ
على إجي��اد املزيد من فرص السوق السوداء اليت من املمكن أن يستخدمها داع��ش للحصول على
املزيد من األم��وال ،صائداً بذلك املزيد من اجلرائم يف نسيج األراض��ي اليت تقع حتت سيطرته .على
سبيل املثال ،ميكن أن تحُ فِّز مهامجة املنشآت النفطية سوقاً سوداء ملواد مطلوبة يف عمليات إصالح
املنشآت النفطية.
إ ّن إسرتاتيجية متكاملة بشكل أكثر تربط بني الفعاليات املالية والعمليات العسكرية ميكن أن
تكون أكثر فائدة يف حتجيم قوة داعش ،أحد األمثلة على االسرتاتيجيات املتكاملة من العمليات
العسكرية والضغوطات املالية اليت استُخدمت يف صراع طويل أمثر فيما بعد كان األمن الدميقراطي
الكولوميب وسياسة الدفاع ،فبدءاً يف عام  ،2002طبّقت احلكومة الكولومبية إسلوباً منسقاً ملعاجلة
اجملاميع املسلحة املتعددة ،بضمنها القوات املسلحة الثورية الكولومبية ،اليت كانت تتح ّدى الدولة
الكولومبية ،بتوسيع وجود الدولة الحتواء اجلماعات املسلحة ،وحلماية السكان عندما كانوا حتت
20

دراسات مرتمجة

مولت
سيطرة اجلماعات املسلحة ولتستهدف ،بشكل مباشر)38(،جتارة املخدرات غري املشروعة اليت ّ
اجل��م��اع��ات املسلحة وس��امه��ت يف من��و الفساد واجل��رمي��ة  .لقد ك��ان املخطط ال��ع��ام لالسرتاتيجية
الكولومبية هو أن:
تستعيد احلكومة بشكل تدرجيي وجود الدولة وسلطة مؤسسات الدولة ،بدءاً باملناطق املهمة
إسرتاتيجياً ،وحاملا تقوم القوات املسلحة والشرطة الوطنية باستعادة السيطرة على منطقة ما ،حتافظ
الشرطة واجليش على األم��ن وحتمي السكان املدنيني ،وه��ذا مي ّكن دوائ��ر الدولة وسلطات التحقيق
اجلنائي من العمل يف املنطقة ( .)39لقد ّأدت االسرتاتيجية إىل تفكيك عدد من اجلماعات املسلحة،
وإىل حمادثات سالم مع القوات املسلحة الثورية الكولومبية ،وإىل اخنفاض مصاحب لذلك يف األفعال
االجرامية ويف زراعة املخدرات (.)40
مث��ت مسألة ص��ارخ��ة وه��ي م��ن سيطبّق أس��ل��وب��اً ك��ه��ذا يف غ��ي��اب رغ��ب��ة ال��والي��ات امل��ت��ح��دة أو
التحالف بتوفري تواجد أرضي هلم ،فالعراق لديه مؤسسات دولة ضعيفة ،وإمكانية اجلماعات املتمردة
السورية املعتدلة ،ليس فقط على إستعادة األراض��ي من داع��ش ،بل أيضاً على إسقاط األس��د هو
مسألة طويلة األمد .سيتوجب على الواليات املتحدة وأولئك الذين يدعمون اجملاميع املتمردة السورية
املعتدلة أن يعملوا املزيد ليتفحصوا انتمائهم ويطالبوا بتعهدات بالتخلي عن األفعال االجرامية ،واذا
لرد على أفعال داعش والفرص املغرية
امللحة لعدة بلدان للتحشيد ٍّ
ما أخذنا بنظر االعتبار احلاجة ّ
مهمة صعبة.
للربح غري املشروع ،فا ّن فحص اجلماعات املتمردة ّ
ح�تى ب��وج��ود ع��وائ��ق السياسة األم��ري��ك��ي��ة احل��ال��ي��ة ،ف���ا ّن ج���زءاً م��ن أس��ل��وب كولومبيا ميكن أن
ٍ
تكامل تُضعف مؤسسات داعش االجرامية ،على سبيل املثال ،جيب
يُستخدم لرسم إسرتاتيجية أكثر
ضم موظفي املالية مع واضعي اخلطط العسكرية ملنع العمليات اليت تدعم الفرص االجرامية لداعش،
ويف نفس الوقت يتم البحث عن طرق لتجفيف متويل اجلماعة .إ ّن إنشاء مراكز إنصهار خمابراتية
بني وزارة الدفاع ووزارة املالية ميكن أيضاً أن يدعم تكامل العمليات ،فاملالية األمريكية ترى أ ّن إجياد
طٍ
��رق لزيادة الضغط امل��ايل على اجلماعة سيجعل توسيع العمليات واحلفاظ على ما كسبته مكلفاً
لداعش( .)41لقد حصل الضرر الرئيسي للحالة املالية لداعش بسبب خطوات اجلماعة اخلاطئة يف
حماولتها الدارة اقتصاد ،فلقد أساءت التعامل مع التضخم املتفشي للبضائع األساسية مثل الطعام
وزيت الطبخ والكريوسني الذي كان أحد أسبابه ابتزازها املنتشر لألعمال التجارية.
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توصيات
لكي تتم االستفادة من أخطاء داع��ش ،جيب أن تكون العمليات العسكرية ضد اجلماعة
قوية مبا فيه الكفاية خللق مصروفات إضافية وتعقيدات مالية للجماعة ،فاستبدال املعدات ،وجتنيد
احات ُمكلفة بالنسبة لداعش .واجلماعة تعمل أيضاً
اجملنَّدين ،واحملافظة على إقتصاد حملي مجيعها إقرت ٌ
سك عملتها النقدية اخلاصة هبا ،واليت من احملتمل جداً أن تؤدي إىل آالم أكرب يف الرأس بالنسبة
على ّ
لداعش ،أل ّن العملة ستُقيّم بالذهب والفضة والنحاس ال�تي ستُستخدم لعمل العمالت املعدنية،
ويتوقع اخلرباء أن النقص يف هذه املعادن سيؤدي إىل قيام اجلماعة بطبع نقود ورقية ،وبالتايل حتصل
ضغوطات تضخم أكثر(.)42
بالتايل ،جيب توجيه املزيد من اجلهود حنو تعطيل تزويد الذهب والفضة والنحاس لتسريع
الفشل النقدي للجماعة ،وباالضافة إىل ذلك ،جيب أن تستهدف العمليات العسكرية األشخاص
املعنيني بالتمويل يف اجلماعة باالضافة إىل األشخاص العسكريني ،مع استهداف خمازن العملة الصلبة
بطرق تُعطّل عملياهتا التمويلية,.وجيب توجيه العمليات األخ��رى حنو توفريمعلومات خمابراتية أكثر
()43
تلوى داعش أكثر من األمل لتوفري
حول األعمال الداخلية لألفعال االجرامية للجماعة  .كلّما ّ
القانون والنظام من أجل الشرعية السياسية مع اختيار اجملموعات االجرامية والتعاون معها من أجل
مكاسب إقتصادية ،كلما زاد اجلهد على اجلماعة ،لكن رغم ذلك ،إذا ما مت تبين هذا االسوب،
بشكل يشبه ما فعله األمن الدميقراطي الكولوميب وسياسة الدفاع ،فا ّن النجاح يتطلّب وقتاً.
إ ّن استيعاب صعوبة التقليل اجلوهري لوحشية داعش يف األمد القصري ال يُ ّربأ الواليات املتحدة
وشركائها من واجبهم يف إجياد إسرتاتيجية أكثر تكامل تربط العلميات العسكرية والفعاليات املالية.
وقد تنجح االسرتاتيجية احلالية يف عمل اهنيار اقتصادي يف املناطق اليت تقع حتب سيطرة داعش،
لكن من غري الواضح ما سيعمله شركاء الواليات املتحدة بعد ذلك وما إن كان ذلك سيؤدي إىل
تسليم داع��ش للمناطق .االسرتاتيجية احلالية ،يف نواحي كثرية هي متناقضة ،فاالسرتاتيجية املالية
لكن اسرتاتيجية مالية أقوى سوف تتطلّب
ُوجدت لتساعد يف فك قبضة داعش من على املناطقّ ،
أن يكون للواليات املتحدة وشركائها احلرية يف دخول لتلك املناطق ،ومن دون إسرتاتيجية متكاملة
وشركاء على األرض يرغبون بتطبيق هذه االسرتاتيجية ،قد جيد التحالف والواليات املتحدة أنفسهم
منغرزين يف صراع طويل آخر.
املصدر:
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نهر الفرات في أزمة
قنوات التعاون لنهر مهدد
نوار شموط وغالدة الهن*
امللخص
إ ّن لنهر الفرات أمهية بالغة للمياه والغذاء وأمن الطاقة يف كل من تركيا وسوريا والعراق ،و
يتدفق النهر حنو جنوب الشرق ملا يقرب من  2700كيلومرتا من شرق تركيا إىل اخلليج الفارسي ،ويدعم
أكثر من  60مليون شخص  ،ولدى النهر ،جنبا إىل جنب مع هنر دجلة الذي جيري تقريبا بالتوازي
معه،تاريخ غين فيما يتعلق باحلفاظ على احلضارة يف سهول بالد ما بني النهرين.
تواجه هذه املوارد املائية الشاسعة أزمة شديدة،وان تدهور النهر من جراء االستغالل املفرط ،
والنمو السكاين  ،والتلوث ،والعوامل األخرى يعد مشكلة خطرية واجهها النهر لسنوات عديدة ،وقد
زادت احلرب ،واالضطرابات العنيفة يف سوريا والعراق الوضع سوءا ،إذ هددت هذه األحداث البنية
التحتية الرئيسة ،ومنعت التعاون يف جمال السياسة .من دون االهتمام السريع ،فان إضافة ضغوط على
موارد النهر سيزيد من األزمة اإلنسانية الكارثية اليت نتجت بسبب النزاع .على املدى الطويل ،سيكون
التنسيق عرب احلدود أمراً ضرورياً إذا أريد احملافظة على النهر ،و اإلبقاء على دوره احليوي يف املنطقة.
هتديدات متعددة
وقد اجتذب هنر الفرات االهتمام الدويل منذ  2013يف الوقت الذي تنافس فيه املقاتلون يف
سوريا والعراق من أجل السيطرة على املراكز احليوية فيه ،سعى داعش للسيطرة على معاقل إسرتاتيجية
على طول النهر ،وقد وقعت أقسام خمتلفة من النهر يف يد العديد من اجلهات احلكومية وغري احلكومية،
وهناك من يطمح للسيطرة على السدود الكربى ،ويف كثري من األماكن ،فإنه من غري الواضح من الذي
ميتلك سلطة على النهر.
إ ّن انعدام األمن وعدم وضوح السلطة أدى إىل تفاقم التحديات املائية اليت سبقت الصراعات
احلالية ،ففي الواقع إن هنر الفرات قبع حتت ضغط جدي قبل وقت طويل من اندالع األزمة السورية
يف عام  ،2011إذ غريت التنمية السريعة وغري املنسقة يف دول النهر (تركيا وسوريا والعراق) نظام تدفق
النهر،مما تسبب يف احلد من  45 - 40يف املائة من تدفق مياه النهر منذ أوائل السبعينيات .يف السنوات
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ال  50املاضية ،مت بناء  32سداً وقنطرةً على النهر ،عاث هذا البناء جنبا إىل جنب مع النمو يف الزراعة
املستخدمة للمياه ،واستخدام املبيدات ،والصناعة فسادا يف نوعية مياه النهر والبيئة.
يعد النهر املصدر الرئيس للمياه حلوايل  27مليون شخص يف البلدان الثالثة ،مع عشرات املاليني
من الذين يعتمدون على املواد الغذائية والطاقة اليت يوفرها  ،إن تدهوره مع اجلفاف يف العقد املاضي  ،دفع
السكان إىل اهلجرة اجلماعية من املناطق الريفية احمليطة بنهر الفرات يف سوريا والعراق ،ويف جنوب العراق،
تسبب التملح والتلوث احلاد يف خسائر مرضية وزراعية لإلنسان ،يف سوريا ،زادت الضغوط السكانية
احلضرية وتكاليف الغذاء من التوترات االجتماعية.
إن الضغوط املتزايدة املتعلقة بالنمو السكاين والصناعة واهلندسة املائية هتدد التنمية البشرية على
نطاق واسع يف مجيع أحناء منطقة الفرات  ،خصوصا القلق من استمرار خطط بناء السدود ،وبناء البنية
التحتية .إن ملشروع جنوب شرق األناضول يف تركيا (- )GAPالذي تطور كثريا على هنري دجلة والفرات
وروافدمها لتوليد الطاقة الكهرومائية والري الزراعي  ،والذي بدأ يف السبعينيات  -أمهية خاصة  ،إذ يهدف
املشروع إىل دعم التنمية االقتصادية يف جنوب شرق تركيا،ولكن لدى العديد من السوريني والعراقيني
خماوف خطرية بشأن تأثري املشروع على إمدادات املياه.
متوسط

هناك حتديان شامالن يتعلقان جبميع البلدان ،احدمها هو تغري املناخ الذي أدى إىل ارتفاع
درجات احلرارة وزيادة حدوث الظواهر اجلوية املتطرفة .على سبيل املثال ،يتوقع معهد املوارد العاملية أن يف عام
 2025سوف يعتمد على املياه على طول هنر الفرات بشكل يصل إىل مثاين مرات أكثر مماكانت عليه يف 2010
ومصدر القلق اآلخر هو ضعف قدرة دول النهر على الرد إما بشكل فردي أو بشكل مجاعي على زيادة
التحديات اليت تواجهها ،إذ مت استنزاف القدرات املؤسسية بسبب الصراع يف سوريا والعراق  ،وليست
هناك آلية لتبادل املعلومات أو االستجابة حلاالت الطوارئ يف مجيع أحناء حوض النهر ،ومع ذلك  ،فإن
احتمال حدوث أحداث تتطلب مثل هذا الرد ،من اجلفاف إىل التدمري املتعمد للبنية التحتية ،آخذة يف
االزدياد.
ان احلاجة إىل تنسيق السياسات بني دول النهر وأصحاب املصلحة اآلخرين أصبحت أكرب.
ال يقل عن  ٪40من تدفق نهر
الفرات إلى دول المصب قد فقد
بسبب اإلفراط في االستغالل منذ
عام 1972
الحصص من الموارد المائية المتجددة التي
تعتمد على المياه المتدفقة من بلدان أخرى
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التاريخ املضطرب للعالقات املائية
ويناقش هذا البحث التحديات اليت تواجه الفرات واليت ال ميكن مواجهتها من قبل دولة تعمل
لوحدها .والواقع يشري إىل أن تاريخ ضعف التنسيق بني دول النهر هو بالضبط أحد العوامل اليت مسحت
بتدهور حالته  ،على الرغم مما يقرب من قرن من املفاوضات الرمسية ،إال ان االتفاقات اليت مت التوصل إليها
حمدودة .وقد اتسمت املفاوضات بانعدام الثقة ،وضعف التواصل ،وعدم وجود بيانات مشرتكة موثوق هبا.
وتكشف مقابالت املؤلف مع  25شخصية يف تركيا وسوريا والعراق من الذين شاركوا سابقا ،يف
مفاوضات املياه العابرة للحدود أو كانوا قريبني من املشاركة ،ومراجعة األوراق ،عن ثالثة عوامل رئيسة
أعاقت التعاون ،أوال،إن تاريخ التنافس اإلقليمي منع مفهوم تقاسم املياه بدال من السيطرة عليه ،إذ ال
توجد هناك معاهدة شاملة أو طويلة األمد بني تركيا وسوريا والعراق بشأن تقاسم املياه ،ورفض تركيا
التفاقية اجملاري املائية الدولية لعام  1997مينع تطبيق املبادئ الدولية هلذه القضية .ثانيا ،قد أعاقت مركزية
صنع القرار يف السلطة من فرص التفاوض ،ثالثا ،معظم املناقشات كانت ثنائية ،على الرغم من أن النهر
جيري من خالل ثالثة بلدان ،هذا مييل إىل هتميش الطرف الثالث واستبعاده يف كل املفاوضات.
ما الذي ميكن عمله؟ يقدم هذا البحث عددا من التوصيات استنادا إىل أهداف قصرية األجل
وأخرى طويلة األجل ،وبالنظر إىل الوضع األمين يف سوريا والعراق ،وقطع العالقات بني تركيا وسوريا
،وانتشار داعش ،فان استئناف احملادثات بني دول النهر غري وارد يف الوقت احلاضر ،ومع ذلك  ،فان
بناء رؤية مشرتكة بني اخلرباء املعنيني لتمهيد الطريق للتعاون يف هناية املطاف ال ينبغي أن يكون غري وارد
حاليا ،وعالوة على ذلك ،وعلى الرغم من حمدودية الربوتوكوالت الثنائية اليت أقيمت بني تركيا والعراق،
وبني تركيا وسوريا ،بني عامي  2008و  ،2010فإن جتربة التعاون بني أحواض األهنار الدولية الناشئة،
بإمكاهنا أن توفر األساس إلتباع هنج أكثر إجيابية.
سوريا

العراق

التحديات العابرة
للحدود
الحصص من الموارد المائية المتجددة التي
تعتمد على المياه المتدفقة من بلدان أخرى
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بناء رؤية مشرتكة للتعاون
على املدى القريب ،ينبغي اغتنام الفرص للتنسيق بني الدول بشأن تدابري مؤقتة ملعاجلة االحتياجات
اإلنسانية امللحة .وبصرف النظر عن هذا ،ميكن إنشاء فريق عمل من اخلرباء من داخل دول النهر ومن
خارجها لرصد األحداث اليت تؤثر على سالمة النهر ،وميكن هلذا الفريق ان يوصي السلطات املسؤولة
واملنظمات اإلنسانية بشأن قضايا متعددة مثل إمدادات املياه ،والصرف الصحي ،والفشل أو النشر
املفاجئ للمياه من السدود.
عندما تتحسن الظروف السياسية ،ينبغي تشكيل جلنة هنرية رمسية ،ومن شأن هذه اللجنة ان تضم
جمموعة متنوعة من األطراف املعنية ،والباحثني ،وصانعي السياسات مع تفويض ،واليت من شأهنا بناء
الثقة ،وتؤدي إىل زيادة القدرة على إدارة مجيع الدول املتشاطئة .وميكن أن تشمل أولويات عمل اللجنة:
بناء قواعد بيانات جلميع االتفاقات واخلالفات املوجودة املتصلة باملياه ،وجتميع كل املعلومات
املتاحة عن هيدرولوجيا النهر واألرصاد اجلوية يف كل والية.
حتديد االحتياجات املائية واملطالب املتوقعة من كل دولة ،مع الرتكيز على حتديد املناطق املستهدفة
لتحسني الكفاءة.
تطوير اتفاق دائم بشأن تقاسم املياه ،بدال من الرتكيز على تقسيم التدفق ،وهذا ميكن أن يركز
أكثر على األدوار واملسؤوليات املشرتكة وعمليات حمددة لنزع فتيل التوترات وحل النزاعات.
بناء نظام إنذار مبكر للتنبؤ باحلوادث املناخية الشديدة يف حوض الفرات ،للتمكني من إعداد
خطة ملواجهة اجملاعة والفيضانات.
تشجيع االستثمار اإلقليمي عرب املشاركة يف مشروع  ،GAPمما يساعد على التخفيف من حدة
املخاوف من أصحاب املصلحة يف سوريا والعراق.
تعزيز الرتابط االقتصادي على نطاق أوسع بني الدول ،والذي ميكن أن ينطوي على تصدير
إمدادات النفط والغاز من العراق يف مقابل الطاقة الكهرومائية من تركيا،وجتارة األغذية بني البلدان الثالثة.
مراجعة التشريعات املتعلقة باستخدام املياه وإدارهتا يف دول النهر الثالثة  ،من أجل توحيد
األنظمة ،وإجياد أفضل املمارسات ،وبالنظر إىل القيود املفروضة على تطبيق األحكام يف مجيع هذه
البلدان ،قد متلي الواقعية أن يتم تطبيق هذه اجلهود من حيث املبدأ ،بدال من القانون الدويل.
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الشكل  :1خريطة حلوض هنر الفرات
املصدر UN-ESCWA (:و،)BGR 2013حصر املوارد املائية املشرتكة يف غريب آسيا،بريوت.
املقدمة
يق����������ع الف����������رات يف قل����������ب منطق����������ة ذات تاري����������خ طوي����������ل م����������ن احلض����������ارات النهري����������ة الكب�����ي����رة
(انظ����������ر امللح����������ق  ،)1وه����������و م����������ورد حي����������وي للمجتمع����������ات احمللي����������ة ،وللزراع����������ة ،والصناع����������ة يف
تركي����������ا ،وس����������وريا ،والع����������راق .من����������ذ ع����������ام  2013أصب����������ح النه����������ر ب����������ؤرة للص����������راع ،إذ ص����������ادر داع����������ش
األراضي على طول جمراه ،ويستخدم التنظيم السيطرة على املياه كوسيلة لفرض نفوذه ،ولكن صحة هذا
النهر وروافده كانت مهددة بالفعل قبل بدء األزمة السورية يف عام  ،2011إذ أثرت التنمية السريعة وغري
املنس����������قة على تدفق النهر ،وقد مت بناء  32س����������داً وقنطرًة على مدى السنوات الـ  50املاضية .إن النمو يف
الزراعة ،واستخدام املبيدات ،والصناعة قد ساهم خبلق أزمة على نوعية مياه املصب ،والبيئة.
امللحق  :1مهد احلضارة
كان هنر الفرات دائما مصدراً للحياة لسهول بالد ما بني النهرين وللحضارات اليت نشأت هناك
أ  ،وهذا النهر الذي ينبع من اجلبال املغطاة باجلليد يف تركيا ،يتدفق عرب سهول شبه قاحلة وجافة يف
سوريا والعراق ،وقد شهدت هذه السهول العديد من اإلجنازات البشرية ،من بينها تطوير هندسة الري.
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إن أول معاهدة تصف احلدود بني الدول واحلقوق املائية  -ورمبا األكثر أمهية للتحديات الراهنة – هي
شريعة محورايب يف عام  1790قبل امليالد ،وهو النص القانوين األول يف التاريخ لتنظيم حقوق الري ب ان
أمهية النهر يف حياة الشعوب ينعكس أيضا يف قيمتها ملقدسة املمنوحة له يف اإلسالم واملسيحية واليهودية
ج،ومن املثري لالهتمام ،ان كل دين يعد استنزاف الفرات مبثابة إشارة إىل يوم احلساب د.
آلالف السنني ،كان العراق املستفيد املهيمن للمياه من الفرات ،إذ كان يسمى “بأرض السواد”
يف إشارة إىل النباتات اخلضراء الداكنة اليت تغطي البالد ،إال أن هذا قد تغري يف القرن  20مع اهنيار
اإلمرباطورية العثمانية وإنشاء دول ذات سيادة يف سوريا ،والعراق ،وتركيا بني عامي  1918و .1923
وألول مرة منذ قرون ،مت تقسيم السيطرة على هنر الفرات بني ثالث حكومات وطنية.
أ  .بالد ما بني النهرين هي التسمية املطلقة علي العراق يف اليونانية.
ب .حامتي ،وجليك“ ،P. (1994( ،التسلسل الزمين للصراع على املياه يف األساطري ،واخلرافات،
وتاريخ الشرق األوسط القدمي” يف“املياه واحلرب والسالم يف الشرق األوسط” .البيئة ،اجمللد ،36 .رقم
 ،3ص  .6-42واشنطن :هيلدريف للنشر.
ج .اإلسالم (احلديث من صحيح مسلم ،اجلزء  18ص  )186واملسيحية واليهودية (سفر
التكوين ،الفصل  ،2اآلية .)14
د .اإلسالم (احلديث من صحيح مسلم ،احلديث رقم  )2894واملسيحية واليهودية (سفر الرؤيا ،الفصل ،16
اآلية .)12
إن الضغوط الدميوغرافية ،وتطورات اهلندسة املائية ،وتغري املناخ تبدو كمجموعة أخرى تؤثر على
تدفق النهر ،ومنطه املومسي ،ونوعية املياه ،مع اآلثار املرتبطة هبا على األراضي الزراعية ،والبيئة الطبيعية.
على وجه اخلصوص ،تستعد تركيا الستكمال األعمال الرئيسة يف كل من الفرات ودجلة وروافده يف
السنوات الـ  10املقبلة .مشروع جنوب شرقا األناضول أو  GAPقد أضاف  12سدا (مثانية منها على
هنر الفرات) وأكثر من  5000ميغا واط ( )MWمن سعة الطاقة املائية منذ عام  .1977ومن املقرر
إضافة ثالثة سدود أخرى كبرية لتوليد الطاقة الكهرومائية ،جنبا إىل جنب مع توسيع قنوات الري لألراضي
الصاحلة للزراعة 1.وقبل األزمة األمنية احلالية يف سوريا والعراق ،خططت احلكومات يف كال البلدين أيضا
.1ويتكون مشروع  GAPمن  13مشروعا فرعية تتألف من السدود الطاقة الكهرومائية وخطط الري حلوايل  1.8مليون هكتار من األراضي
( 18000كيلو مرتا مربعا) .ال يغطي هذا مجيع السدود على هنر الفرات .املديرية العامة للدولة األشغال اهليدروليكية ( )DSIاملوقع يف www.dsi.gov.
trصفحة  GAPالرمسية يف.http://www.gap.gov.tr/dosya_ekleri/gap_son_durum/index.htmlو»،)DSI (2009Aامل��ي��اه و
،DSIوزارة الغابات وشؤون ا ملياه ،املديرية العامة للدولة األشغال اهليدروليكية ،بالرجوع إليه يفhttp://www2.dsi.gov.tr/english/water-and-
،/ dsi/index.# / 1ص34 .؛ ،)DSI (2009Bتقرير املياه تركيا،املديرية العامة للدولة األشغال اهليدروليكية،بالرجوع إليه يفHttp://www2.dsi.
. gov.tr/english/pdf_files / TurkeyWaterReport.pdfللمزيد من املعلومات من منشورات باللغة الرتكية›،)DSI (2013،احلالة األخرية
من ،GAP،2013مديرية األشغال الدولة اهليدروليكية،يرجي بالرجوع إليه يفhttp://www.gap.gov.tr/dosya_ekleri/gap_son_durum/
index.html
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على زيادة استخدام املياه على طول هنر الفرات ،على الرغم من أن هذه اخلطط قد انقطعت.
دون تنسيق اإلدارة،وامتالك تدابري تكيف ،فان التغريات يف تدفق النهر ستجلب املشقة للمجتمعات
الزراعية يف مجيع أحناء املنطقة ،إذ ان اخنفاض توافر املياه السطحية ميكن أن يقوض األمن الغذائي ويتسبب
يف هجرة غري خمطط هلا ،وذلك الذي حدث يف أجزاء من العراق وسوريا .ومن شأن زيادة التنافس على
املوارد ان يزيد من انعدام الثقة بني البلدان ،و يقلل التماسك االجتماعي الداخلي ،ويف حالة سوريا،
إضعاف احتماالت إعادة األعمار بعد احلرب.
ولكن إذا كان التعاون احلكومي الدويل أمراً ضرورياً ،فان وسيلة حتقيق ذلك غري ممكنة .منذ
تشكيل هذه الدول القومية الثالث ،فقد طالبت كل حكومة حبقها يف النهر .يبني استعراض املفاوضات
يف هذا البحث أن اجلهود املتقطعة لالتفاق على مدى القرن املاضي قد كانت ثنائية ،وكثريا ما انتهت بان
تكون أحادية ،ومل ِ
تأت بأي اتفاق لتقاسم النهر بشكل عملي .إن الفرص اليت أتيحت يف الستينيات و
يف بداية السبعينيات للتنسيق الفين الرمسي  ،و اليت كان بإمكاهنا أن جتنب العديد من املشاكل اليت نراها
اليوم،قد خرجت عن مسارها بسبب السياسة  ،إن اآلثار املرتتبة على هذه اإلخفاقات جتتمع اآلن مع
الصراع العنيف الذي يهدد بتآكل ترتيبات اإلدارة اإلقليمية بشكل دائم ،وقد تضررت البنية التحتية احليوية
على طول النهر ،واألسوأ من ذلك هو احتمالية ازدياد عدائية داعش من خالل زيادة قواته،وال ميكن هلذه
النتيجة ان تؤدي إىل املزيد من االنقطاع يف تدفق املياه(الذي سيكون كارثيا) وتدمري السدود واملنشآت
األخرى ،ولكنه يثري أيضا إمكانية أن أجزاء من النهر قد تصبح غري قابلة للحكم إىل أجل غري مسمى.
بغض النظر عن كيفية تغري اجلغرافيا السياسية يف األشهر والسنوات القادمة ،ال تزال هناك حاجة
للتفكري على املدى الطويل ،ستحتاج السياسات إىل تطوير،ليس فقط للتخفيف من آثار اإلفراط يف
االستغالل وسوء اإلدارة ،ولكن لضمان استدامة النهر مستقبال.
بغض النظر عن كيفية تغري اجلغرافيا السياسية يف األشهر والسنوات القادمة ،ال تزال هناك حاجة
للتفكري على املدى الطويل ،ستحتاج السياسات إىل تطوير،ليس فقط للتخفيف من آثار اإلفراط يف
االستغالل وسوء اإلدارة ،ولكن لضمان استدامة النهر مستقبال .يهدف هذا البحث إىل إبالغ تلك
العملية،و يقدم البحث نفسه بوصفه موردا للخرباء والدبلوماسيني والسياسيني ،إذ أنه يوفر األساس
للحوار :حصر أمهية النهر إىل تركيا وسوريا والعراق على التوايل ،فضال عن التهديدات اليت يواجهها النهر
بوصفه موردا مائيا .وتستند النتائج والتوصيات على دراسة مدهتا ستة أشهر لعمليات التفاوض بشأن
الفرات ،باالعتماد على الوثائق املتاحة ،ومقابالت مع خرباء يف املنطقة  ،2واملناقشات اليت جرت يف ورشة
عمل على مستوى عال يف حزيران .2014
.2وأجريت املقابالت يف الفرتة مابني شهري تشرين الثاين وكانون األول  2013يف لندن،و بريوت،واسطنبول،وأنقرة .اختار األشخاص الذين أجابوا على املقابالت
عدم الكشف عن هويتهم.
.3ورش��ة العمل ‹ -ال��ف��رات حتت الضغط :حنو تعاون ثالثي إلدارة النهر « -نظمته مؤسسة تشاتام ه��اوس البحوث بالتعاون مع جلنة األم��م املتحدة االقتصادية
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حيدد القسم  2من هذا البحث جغرافيا وتقسيم النهر بني الدول الثالثة ،ومدى االعتماد يف كل
بلد على النهر ،وتطور البنية التحتية اليت تؤثر على تدفق املياه،ويناقش القسم  3التغريات اجلسدية اليت
طرأت على الفرات على مدى السنوات ال  50املاضية من حيث التدفق واجلودة ،ويناقش القسم 4
التحديات املستقبلية احملتملة وقدرة كل دولة على إدارهتا.
أخريا ،يقدم القسم مخس توصيات لتعاون واقعي من الناحية السياسية ،ويستند هذا القسم على
تاريخ العالقات املائية العابرة للحدود ،واخلربة الدولية المتالك رؤية لكيفية حتقيق التعاون بشأن حوض
النهر يف املستقبل .ويقرتح التقرير أيضا اإلجراءات املؤقتة اليت ميكن اختاذها للتحضري هلذا التعاون واحلفاظ
على قنوات احلوار الثالثية املفتوحة.
خصائص الفرات والبنية التحتية

تقسيم هنر الفرات

الفرات هو أطول هنر يف غرب أسيا  ،4إذ جيري النهر حوايل  2700كم عرب تركيا،وسوريا،والعراق،وإىل
اخلليج الفارسي عرب شط العرب .كما هو مبني يف الشكل ،2ميتد حوض النهر على مدى ست دول:
العراق وتركيا وسوريا واململكة العربية السعودية والكويت واألردن (يتم سرد الدول هنا يف ترتيب منطقة
احلوض ،من الكبري والصغري).

الشكل  :2نظام ماء الفرات (اجملرى الرئيس،والروافد،واألحواض الفرعية)
املصدر :مشوط،استنادا إىل اإلسكوا ()2013؛املسح اجليولوجي األمريكية وخرائط جوجل أرض ،وصور األقمار الصناعية

5.

واالجتماعية لغريب آسيا (اإلس��ك��وا) ،واألم�ير ال��دويل لالستدامة وح��دة ( )ISUيف  09-10حزيران  ،2014وضمت خ�براء حمليني،وصناع قرار،ومنظمات غري
حكومية،وخرباء دوليني عاملني يف املنطقة،وجرت مناقشات حتت إشراف تشاتام هاوس.
.4غرب آسيا يشري إىل تركيا وسوريا والعراق وإيران ودول اخلليج ،اليت تعد جزءا من حوض الفرات يف هذا البحث ،كما يضم كذلك لبنان وفلسطني واألردن وإسرائيل.
.5اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (اإلسكوا) (،)2013حصر املوارد املائية املشرتكة يف غريب آسيا،األمم املتحدة االقتصادية،
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ويبني شكل  2أن تركيا تزود  89يف املائة من جمموع تدفق هنر الفرات ،مما جيعلها املساهم الرئيس
يف النهر ،وسوريا هي ثاين أكرب مساهم ،وهو ما ميثل  11يف املائة من جمموع النهر( 6تركيا ترفض ذلك
الرقم ،مدعية أن املسامهة السورية تأيت جزئيا من املوارد داخل احلدود الرتكية ).ال يساهم العراق يف
تدفق النهر ،كذلك ال تساهم البلدان اليت التشاطئ النهر وتقاسم حوض الفرات ،وهي اململكة العربية
السعودية ،واألردن،والكويت،يف تدفق النهر.
تتشارك تركيا،وسوريا،والعراق أيضا يف بعض روافد هنر الفرات،على النحو املبني يف اجلدول .1
احلوض
تركيا%

احلوض
سوريا%

احلوض
العراق%

الطول
(كم)

والقناطر

ساجور

3.1

2860

40

60

-

108

2

غري معروف

البليخ /
جالب

3،8-4،4

13600

62

38

-

196

غري مذكور

303,000

اخلابور

29.3

36200

28

66

6

388

3

404000

النهر

منطقة
متوسط
التدفق(م\3ثا) احلوض(كم)2

السدود

األراضي
املروية(هكتار)

اجلدول  :1روافد الفرات يف سوريا
املصدرESCWA 2013 :

الوضع املائي يف الدول املتشاطئة الثالثة
هناك طرق عدة لفهم مدى اعتماد كل بلد على النهر ،احدها هو أن ننظر يف نسبة االعتماد:
مؤشر يعرب عن النسبة املئوية من إمجايل املوارد املائية املتجددة يف البالد اليت تنبع من خارج حدودها،
هذا ال يعكس التخصيصات اليت حتددها الدولة من املياه لدول املصب ،أي عن طريق االتفاقات
املتبادلة7وتظهر نسب االعتماد لرتكيا وسوريا والعراق يف الشكل.3
الشكل  :3اعتماد تركيا وسوريا والعراق على املوارد املائية العابرة للحدود
http://waterinventory.org/sites/waterinventory.org/files/00-Information-brochure-Water-Inventory.web.pdf
.6هذايأيت من هطول األمطار واألهنار الصغرية كما مبني يف الشكل .2
.7التعريف الكامل من نسبة االعتماد،على النحو احملدد من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (،)FAOمتاح يف معلومات املاء العاملية ومنظمة األغذية
والزراعة على شبكة اإلنرتنتhttp://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm،منظمة األغذية والزراعة،
منظمة األمم املتحدة (،)FAOمت االطالع عليه يف تاريخ  19أيار .2014
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املصدر :شبكة بيانات FAO (2015)، AQUASTATالتقديرات لعام 2012

8

على هذا املقياس ،تعد سوريا األكثر اعتمادا على املوارد املائية العابرة للحدود،ومع ذلك ،فان
الوضع املائي الكلي لدولة ما ال يقتصر على االعتماد على مياهها فقط ،الن عوامل مثل كفاءة إدارة املياه
وندرة املياه مهمة أيضا .مت تقييم الوضع املائي يف بلدان ( )MENAمنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
يف دراسة يف أواخر ، 2012واليت استخدم خالهلا الباحثون عددا من املؤشرات اليت تبني فقر املياه( انظر
للملحق أ) لتقييم ندرة املياه استنادا إىل التوفر املادي للماء ،فضال عن جدول االحتياجات االجتماعية
واالقتصادية يف البالد9.يلخص جدول  2نتائج هذه الدراسة لرتكيا وسوريا والعراق.
جدول  :2مقارنة ملؤشرات ندرة املياه
البلد

نسبة فالكينمارك *

احلرجية *

املؤشر االجتماعي لندرة املياه *

تركيا

ال إجهاد

ال إجهاد

وراء احلاجز

سوريا

نادرة

عالية جدا

وراء احلاجز

العراق

ال إجهاد

منخفض

وراء احلاجز

*انظر للملحق أ للتعاريف
املصدر :مقتبس من مجايل وسلوفيان .2012
اجلدول  :3مؤشرات خماطر املياه للشركات التجارية واملستثمرين
.8منظمة األغذية والزراعة (،)2015موقع ،AQUASTATمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (،)FAOمت االطالع عليه يف  19أيار .2014
.9مجايل،وسوليفان»،)C. (2012،التحليل املتعدد ألبعاد فقر املياه يف منطقة الشرق األوسط”،أحباث املؤشرات االجتماعية،اجمللد ،115
العدد ،1ص .http://link.springer.com/journal/11205،253-77
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البلد

خطر املياه الشامل

اخلطر الكلي (اجلودة)

خطر اإلجهاد املائي خط األساس
*
( =1األدىن و =5األعلى)

خطر املياه األساسي،
منطقة الفرات

تركيا

منخفض إىل متوسط

متوسط إىل مرتفع

3.02

منخفض إىل متوسط

سوريا

متوسط إىل عايل

متوسط إىل عايل

3.85

متوسط إىل عايل

العراق

متوسط إىل عايل

مرتفع

3.48

متوسط إىل عايل،عايل

*يستخدم ورقة عمل معهد املوارد العاملية لعام  2013التعريف التايل“ :ان اإلجهاد املائي يقيس الكميات
الكلية السنوية الستهالك املياه معرب عنها بالنسبة املئوية من إمجايل املياه الزرقاء املتاحة سنويا .تشري القيم
العالية إىل املزيد من املنافسة بني املستخدمني .وردت التصنيفات يف امللحق أ.
املصدر :جاسرت ،وريج ،و لو ،و ماددوكس()2013

10

تشري مؤشرات الندرة إىل أن سوريا تواجه أسوأ حالة فيما يتعلق بتوافر املوارد املائية واستخدامها
والقدرة على التكيف مع اإلجهاد املائي ،ان التحضر السريع والرتكيز يف البالد على إنتاج حماصيل كثيفة
االستخدام للمياه لتلبية أهداف االكتفاء الذايت من الغذاء زاد من اعتماد البلد على املياه .يشكل الفرات
 70يف املائة من موارد املياه السطحية و  50يف املائة من إمجايل املوارد املائية املتجددة يف سورية ،وتعتمد
معظم مشاريع املياه الرئيسة يف البالد على هنر الفرات لتلبية مطالب املاء املنزلية ،على سبيل املثال ،تعتمد
مدينة حلب كليا على املياه من هنر الفرات لتلبية احتياجات سكاهنا ،و السالمية هي مدينة أخرى تعتمد
كليا على املياه من هنر الفرات ،ميد النهر  300000من سكان املدينة وضواحيها باملاء.
تتزايد الضغوط احمللية على أهنار أخرى يزيد أيضا من االعتماد على هنر الفرات .على سبيل املثال،
فقدت دمشق الكربى ،وهي منطقة يعيش فيها حنو  6ماليني نسمة قبل اندالع النزاع ،تدفق املياه من
خالل هنر بردى الذي ينبع على بعد  70كيلو مرتا إىل الغرب ،وتستخدم املوارد املائية للنهر متاما يف تلبية
متطلبات الزراعة وسكان املدينة ،ونتيجة لذلك فان جمرى النهر جف تقريبا ملعظم أشهر الصيف ،وهو
انعكاس لدرجة الضغط على املوارد املائية يف املنطقة .أدت ندرة املياه والطلب املتزايد عليه يف العاصمة إىل
ان تقوم احلكومة السورية باإلتيان خبيار مشروع خط أنابيب رئيس لنقل املياه من هنر الفرات إىل دمشق.
ان العراق بالكاد يف وضع أفضل،على الرغم من حصوله على تصنيف”عدم إجهاد” على أساس
جزء من اجملموع السنوي للماء املتاح لالستخدام البشري،على الرغم من أن املياه يف العراق ال تصنف
بوصفها مورداً شحيحاً على أساس التوافر البدين ،إال أن جودته منخفضة .يقع البلد يف منطقة قاحلة
ذات كميات قليلة من األمطار ،مما جيعله يعتمد تقريبا وبشكل كامل على املياه السطحية من هنري الفرات
.10ج��اس��رت ،وري��غ،ول��و ،وم��اددوك��س )2013( .التصنيف العاملي« ،دول القناطر وح��وض النهر :التجميع املرجح ملكانيا امل��ؤش��رات اهليدرولوجية «،ورق��ة عمل
(واشنطن :معهد املوارد العاملية)،تشرين الثاين -http://wri.org/publication/aqueductcountry،2013
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ودجلة ،ميثل الفرات حوايل  35يف املائة من املوارد املائية يف العراق.

11

مثل سوريا ،شهد العراق زيادة يف النشاط االجتماعي واالقتصادي يف العقد املاضي ،مما أدى إىل
زيادة الطلب على املياه .قللت هذه الزيادة يف الطلب،إىل جانب تدهور البنية التحتية للمياه ،من قدرة
البلد على إدارة املوارد املائية على حنو فعال .كما تأثرت البنية التحتية للعراق بشكل كبري من جراء احلروب
واحلصار االقتصادي .على سبيل املثال ،أسقطت 130,000طن من الذخائر يف العراق يف فرتة  43يوما
يف عام ،1991وأدى هذا إىل تدمري البىن التحتية مثل حمطات الكهرباء ،ومرافق املياه ،واجلسور ،ومسببة
 232,000,000,000دوالر أمريكي من اخلسائر12 .بالرغم من وجود برنامج إلعادة تأهيل السدود
وحمطات الطاقة الكهرومائية ،وقد بطأت قضايا األمن واحلكم تقدمه.
إن الوضع املائي يف تركيا أكثر أمنا مما هو عليه يف سوريا و العراق ،إذ ال توجد هناك ندرة مادية
شاملة للموارد املائية ،على الرغم من أن احلسابات تشري إىل وجود مشاكل يف اجلودة .مقارنة مع جرياهنا
،فإن البالد يف درجة عالية من التطور يف املؤسسات واخلربات يف جمال إدارة املياه .ان االقتصاد الرتكي،
وهو األكرب يف أوروبا الوسطى والشرقية ،يتطور بسرعة ،وسيتطلب قريبا كميات أكرب من املياه ،وبالتايل،
فمن املرجح أن االحتياجات االقتصادية واالجتماعية للبالد سوف تستمر يف حتدي حدود االستدامة
للموارد املائية املتاحة .ويتضح ذلك من خالل مؤشر ندرة املياه االجتماعية يف اجلدول رقم ،2الذي
يدرج تركيا جنبا إىل جنب مع الدول املشاركة للنهر معها“ ،وراء احلاجز” من حيث القدرة االجتماعية
واالقتصادية على التكيف مع اإلجهاد املائي.
ومن بني الدول املتشاطئة الثالثة ،يوجد يف تركيا أكرب احتياطي من املياه املتجددة ،واليت يستهلك
منها مخساً واحداً فقط كل عام ،ويف املقابل ،يستهلك العراق وسوريا على حد سواء أكثر من أربعة أمخاس
من جمموع املياه املتجددة املتاحة هلم .وميثل القطاع الزراعي ما متوسطه  75يف املائة من إمجايل االستهالك
املائي يف البلدان الثالث .يربز العراق بوصفه من البلدان اليت لديها أعلى معدالت استهالك املياه للفرد
هبامش كبري مقارنة مع الدول املتشاطئة األخرى للنهر ،ويعد هذا نتيجة جملموعة معقدة من العوامل اليت
تشمل ضعف البنية التحتية ،واملناطق الزراعية الكبرية ،واألساليب القدمية للزراعة والري،وزراعة احملاصيل
الكثيفة االستخدام للمياه.
ويبني الشكل  4أن تركيا وسوريا والعراق يواجهون اخنفاضاً هائالً يف إمجايل املوارد املائية املتجددة
املتاحة للفرد الواحد ،ويعد النمو السكاين هو السبب الرئيس هلذا االخنفاض املستمر،فضالً عن ذلك،
 .11زاهر و حممد “إحصائيات املياه يف العراق،وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي (( )2007عريب)،
.http://cosit.gov.iq/images٪5Cpdf٪5Cresearches٪20ar٪5C9.pdf
.12ب����ارود»،)2013( .،ال���ع���راق على شفا اهل��اوي��ة :بعد م��رور عقد على غ��زو ‘،ق��ن��اة العربية اإلخ��ب��اري��ة،ش��ب��اط http://www.alarabiya.net/،2013
views/2013/02/15/266366.html
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شهدت دول املصب تغريات هائلة يف تدفق النهر بسبب االستغالل املكثف يف دول املنبع ،وهو جانب
سيتم مناقشته الحقا يف هذا الفصل.
الشكل  :4املوارد املائية املتجددة املتاحة للفرد1962-2014 ،

املصدر13 AQUASTAT :وتقديرات الكاتب.
ومع ذلك ،فإن هذه املقارنة خادعة وذلك الن نوعية املياه يف العراق سيئة ،لدرجة أن األمم
املتحدة تتوقع ان البلد سيكافح من أجل تلبية الطلب على املياه الصاحلة للشرب يف عام  .2015ويف
الوقت نفسه ،من املتوقع توسيع اإلنتاج الرئيس يف قطاع النفط العراقي،والذي سوف يعتمد بشكل متزايد
14
على إعادة حقن املياه،وهي عملية تتطلب ترشيح مياه البحر.
ان املياه من هنر الفرات ليست ضرورية فقط لالحتياجات البلدية،والزراعية،وقطاع النفط،ولكن
أيضا للحصول على الطاقة الكهرومائية – كما هو موضح يف الشكل  ،5وهذه هي مصادر الطاقة
املتجددة السائدة يف تركيا وسوريا والعراق ،وهلذا األمر أمهية خاصة بالنسبة لرتكيا وسوريا بسبب وجود
احتياطيات حمدودة من الوقود ،وختطط الدول الثالثة كلها الستخدام املزيد من القوة الكهرومائية.
الشكل  :5مصادر إنتاج الكهرباء يف العراق،وسوريا،وتركيا بالنسب املئوية
.13منظمة األغذية والزراعة (AQUASTAT،)2015املوقع،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (،)FAOمت االطالع عليه يف  19أيار .2014
.14وكالة الطاقة الدولية (،)2012توقعات الطاقة العاملية،صhttp://www.worldenergyoutlook.org/media/weoweb�،101-102 .
site/2012/iraqenergyoutlook / Fullreport.pdf
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املصدر :وكالة الطاقة الدولية .2011

15

مشاريع اهلندسة املائية احلالية واملستقبلية يف الدول املتشاطئة الثالثة
على مدى نصف القرن املاضي ،مت إنشاء مشاريع هندسة مائية على نطاق واسع على طول هنر
الفرات ،مما أدى إىل حدوث تغيريات يف شكل النهر وتدفقه ،وقد مت بناء 32سداً و قنطرةً ،مع استخدام
واسع للهندسة املائية يف تركيا .ختطط البلدان الثالث مجيعها ملزيد من التنمية على نطاق واسع من املوارد
املائية للري الزراعي ،والطاقة ،واالستخدامات الصناعية والبلدية يف السنوات العشرة املقبلة ،ان هذا العمل
سوف يزيد الضغط على املناطق واجملتمعات اليت تعاين بالفعل من نقص املياه.
بدأ االستغالل احلديث للفرات يف عام  1936عندما أنشأت إدارة دراسات الكهرباء الرتكية
( )ESAشبكة مراقبة للتأكد من اخلصائص اهليدرولوجية للنهر .وكانت املرحلة التالية تشمل دراسة مفصلة
جلدوى بناء سد كيبان وحمطة الطاقة الكهرومائية .يف عام  1954تأسست املديرية العامة ألشغال الدولة
اهليدروليكية املعروفة باسم ،DSIأصبحت  DSIمسؤولة عن الري والزراعة والطاقة املائية .يف حني كان
سد كيبان قيد اإلنشاء  ،بني عامي  1966و  ،1974قام صناع السياسات بالتفكري مبشروع جنوب
شرق األناضول ( ،)GAPيصور هذا املشروع التنمية الكاملة حلوض الفرات ودجلة لعقود عدة (،الذي
تعده احلكومة الرتكية كيانا واحدا) ،إذ تعتزم احلكومة بناء  22سدا و  19حمطة للطاقة الكهرومائية على
األهنار الرئيسة وروافدها ( 12سدا و  80في املائة من سعة الطاقة املائية قد اكتملت حىت هناية ،)2014
ويرتجى أيضا بناء قنوات للري الزراعي ،واليت ستوفر املاء حلوايل  18000كيلومرت مربع من األراضي (حنو
 80يف املائة منها ال تزال قيد بنائها) .وكان القصد ان يتم االنتهاء من  GAPيف  2023لالحتفال
بالذكرى املئوية لتأسيس اجلمهورية الرتكية ،ولكن لوضع عدد من املشاريع يف االنتظار ،أو لتأخر بسبب
الصعوبات املالية والبيئية والسياسية  ،مت تغيري السنة املستهدفة إىل .2047
./http://www.iea.org/statistics.15
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ان مقياس الطموح من  GAPيعكس االحتياجات املائية املتوقعة لرتكيا .وتتوقع احلكومة ان
الطلب على املياه سنويا سريتفع من  50مليار مرت مكعب ( )M3يف  2012إىل  112مليار مرت مكعب
يف عام  .2023ويتوقع التقرير أن املياه السطحية سوف متثل  95مليار مرت مكعب من ذلك اإلمجايل ،يف
16.
حني ان  3مليار مرت مكعب ستأيت من دول اجلوار و  14مليار مرت مكعب من املياه اجلوفية
ان مقياس الطموح من  GAPيعكس االحتياجات املائية املتوقعة لرتكيا .وتتوقع احلكومة ان
الطلب على املياه سنويا سريتفع من  50مليار مرت مكعب ( )M3يف  2012إىل  112مليار مرت مكعب
يف عام .2023
لدى تركيا القدرة الكبرية للسيطرة على تدفق هنر املصب .اعتبارا من عام ،2014سيتم توزيع141

سداً جنوب شرق ،وشرق،ووسط األناضول ،ختتلف هذه السدود يف احلجم والغرض املقصود منها ،وتقع
مباشرة على بعض الروافد الرئيسة لنهري دجلة والفرات ،يف حني أن األخرى تقع على األهنار احمللية
األصغر حجما أو األودية املتقطعة و مناطق مسري املاء .تعطي سعة ختزين البالد فكرة عن قدرهتا على
التعامل مع التقلبات يف تدفق النهر ،لدى تركيا ما يقدر بنحو  90مليار مرت مكعب من القدرة على ختزين
املياه ،وهذا يعين أن البلد قادر من الناحية النظرية على منع ماء هنر الفرات من الدخول اىل سوريا ملدة
سنتني إىل ثالث سنوات (على أساس متوسطالتدفقات السنوية).
الشكل  :6االستغالل الرتكي لنظام مياه هنر الفرات

مالحظة :مل تتم ترمجة األمساء إىل العربية الن البحث عنها سيكون صعبا ،ليس املقصود من هذا الشكل
عكس بيان النظام اهليدرولوجي لنهر الفرات.
مصادر :مشوط،على أساس اإلسكوا ()2013؛املسح اجليولوجي األمريكية .خرائط غوغل األرض،وصور
األقمار الصناعية.
.16املياه و  )DSI (2013منشورات يف مشاريع تلخيص  DSIالرتكية)وزارة الغابات وشؤون املياه،املديرية العامة للدولة األشغال اهليدروليكية)
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يف سوريا ،كان سد الطبقة الذي أجنز يف عام 1973هو أول سد على هنر الفرات،17ويقع على بعد
 40كيلو مرتا من مدينة الرقة،18وهو أكرب سد مليء باملاء يف العامل .يف عام ،1987مت االنتهاء من سد
البعث لتنظيم املياه املتدفقة من سد الطبقة ولتوليد الطاقة الكهرومائية .إن آخر سد بين على هنر الفرات
يف سوريا هو سد تشرين يف عام 1999؛ وهو اآلخر يستعمل أيضا لتوليد الطاقة الكهرومائية .على رافد
اخلابور ،مت إنشاء ثالثة سدود رئيسة للتخزين والري :الباسل وسدود احلسكة الشرقية واحلسكة الغربية،
كما ومت بناء سد أيضا على رافد الساخور ألغراض التخزين يف عام  .2005ومن بني الدول املتشاطئة
الثالثة ،متتلك سوريا أقل سعة ختزين للمياه ،تقدر بنحو  14مليار مرت مكعب.
الرقم  :7االستغالل السوري لنظام مياه الفرات

مالحظة :ليس املقصود من هذا الشكل عكس بيان النظام اهليدرولوجي لنهر الفرات.
مصادر :مشوط،على أساس اإلسكوا ()2013؛املسح اجليولوجي األمريكية .خرائط غوغل األرض،وصور
األقمار الصناعية
ختطط احلكومة السورية لبناء سد جديد ،احللبية ،يف منطقة مشال الغرب مدينة دير الزور،وسيتم
تصميم السد لري  27000هكتار وتوليد  1000ميجا وات من الطاقة الكهرومائية.
يف العراق ،سد حديثة هوالسد الرئيس على هنر الفرات ،إذ يتم استخدامه للري ولتوليد الطاقة
.17سد الطبقة معروف أيضا بسد الفرات أو سد الثورة
 .18تلفظ بالرقة باللغة العربية
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الكهرومائية ،وله قدرة مركبة مقدارها  660ميجا وات وسعة ختزين مقدارها  8.5مليار مرت مكعب ،كما
توجد هناك أربعة عشر سداً صغرياً ومتوسط احلجم لتنظيم تدفق النهر وفقا الحتياجات الري ،تستوعب
هذه املنشآت حمطة أو حمطتني للطاقة الكهرومائية فقط ،كما هو مبني يف الشكل.8
ختطط احلكومة العراقية لبناء  27سداً أخر على هنري دجلة والفرات ،ووفقا للحكومة ،فإن
هذه السدود ستزيد القدرة على ختزين املياه من  115مليار مرت مكعب إىل145مليار مرت مكعب وسيتم
استخدامها لدعم الري ولتوليد الطاقة الكهرومائية.
الرقم  :8االستغالل العراقي لنظام مياه هنر الفرات

مالحظة :ليس املقصود من هذا الشكل عكس بيان النظام اهليدرولوجي لنهرالفرات.
مصادر :مشوط،على أساس اإلسكوا ()2013؛املسح اجليولوجي األمريكية .خرائط غوغل
األرض،وصوراألقمارالصناعية
ماذا حيدث لنهر الفرات؟
التغريات يف التدفق

يتم استخدام ما يقرب من  75-80يف املائة من مياه الفرات يف الزراعة يف تركيا وسوريا
45
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والعراق،19.ومع توسع الري وإضافة سدود جديدة ،اخنفض حجم املياه املتدفقة من تركيا عرب سوريا إىل
العراق ،منذ دخلت السدود الرتكية والسورية حيز التنفيذ يف السبعينيات ،اخنفض التدفق يف العراق بشكل
كبري ،من  700مرت مكعب يف الثانية إىل املستوى احلايل من  260مرت مكعب يف الثانية 20.يبني الشكل
 9مقارنة بني متوسط التدفق املائي يف الفرات قبل مشاريع االستغالل احلديثة وبعدها.
الشكل  :9التغيريات يف نظام تدفق هنر الفرات قبل مشاريع االستغالل احلديثة وبعدها

املصدر.)ESCWA (2013 :
يظهر اجلزء  Aأن النهر كان امتلك لنظام ذوبان الثلوج ،مع موسم تدفق عال (موسم الفيضان)
ما بني آذار ومتوز ،وموسم منخفض التدفق بني آب وتشرين الثاين ،يظهر اجلزء  Bأن نظام تدفق النهر
قد تغري من نظام ذوبان الثلوج إىل نظام التدفق املنظم.
كان هلذا التغيري لفرتة حمدودة أثر إجيايب على القطاع الزراعي يف دول املصب ،يف الوقت الذي
منعت فيه الفيضانات وتدفق املياه اخلاضع للتنظيم .بالنسبة للمحاصيل الشتوية ،فان احلاجة للمياه تشتد
وفضال عن ذلك،يهدد موسم
بني شهري أيلول و تشرين األول ،واليت تكون عادة يف املوسم اجلافً 21،
الفيضان احملاصيل خالل فرتة احلصاد ،وتنظيم التدفق حيد من هذا اخلطر.
لكن،وكما اخنفض التدفق نفسه ،بدأت آثاره السلبية على سوريا والعراق بالتفوق على اإلجيابيات،
توضح املقارنة بني اجلزء  Aواجلزء  Bيف الشكل  9حقيقة مفزعة ،وهي أن النهر قد خسر  40-45يف
املائة من تدفقه منذ أوائل السبعينيات ،عندما مت تأسيس معظم البنية التحتية للسدود الكربى ،يأيت هذا
االخنفاض نتيجة ملرافق التخزين الضخمة اليت مت بناؤها على طول النهر ،ان التغري يف حجم التدفق له تأثري
سليب على بيئة النهر ،كما تبينه ملوحة شط العرب يف العراق (مبني أدناه).
 .19كاراوغلو و ادير (“ )2001القلق الداخلي وصراع املاء على حوض هنري دجلة والفرات “،دراسات الشرق األوسط،اجمللد،37 .رقم ،1ص.41-71 .
.20هذا وفقا التفاقات تنظم تدفق املاء بني تركيا وسوريا (،)1987وبني سوريا والعراق (،)1990على التوايل؛شاهد امللحق.B
.)ESCWA (2013.21
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فضالً عن الضغوط النامجة عن استخدام املياه السطحية استنزف االستغالل املفرط للمياه اجلوفية
االحتياطيات املائية يف سوريا والعراق على مدى العقد املاضي ،وقد مسحت التكنولوجيا اجلديدة مبراقبة
هذه التغريات ،مع صور ناسا من استعادة اجلاذبية وجتربة املناخ (غريس) واألقمار الصناعية تكشف عن
زيادة كبرية يف جفاف الرتبة ،واستنزاف ملستويات املياه حتت األرض بني كانون الثاين  2003وكانون
االول22،2009سجلت أحواض دجلة و الفرات ثاين أسرع معدل فقدان ملخزون املياه اجلوفية اإلقليمية
يف العامل بعد اهلند.
نوعية املياه
إن نوعية املياه يف سورية والعراق تدهورت لدرجة أن نسبة امللوحة يف بعض املناطق هي أكثر
من ضعف معدالت الطبيعي23،ان تفريغ مياه الري يف النهر هي احد األسباب الرئيسة هلذا التدهور،
كما أهنا املسؤولة عن إطالقها املواد الكيميائية اخلطرة مثل األمسدة واملبيدات احلشرية يف النهر .على
سبيل املثال ،ان حجم الري والصرف هو من الضخامة مبكان لقيامه بتغيري نظام تدفق هنر اجلالب من
متقطع إىل مستمر ،ويف الوقت نفسه أثرت هذه التغريات بشكل خطري على نوعية املياه ،حبلول عام
24
،2010ارتفعت نسبة امللوحة بنحو  13يف املائة عن املتوسطيف أواخر التسعينيات.
األمين
ان نسبة األمالح يف اجلزء السفلي من حوض الفرات هي مدعاة للقلق الشديد .ان الوضع 
احلايل يف العراق جيعل عملية مجع معلومات يعتمد عليها صعب جدا،ولكن يف عام ،1995أفادت التقارير
أن  17مليون طن من امللح قد مت غسلها يف اخلليج الفارسي عرب قناة تصريف من صنع اإلنسان تعرف
باسم النهر الثالث ،يهدف إىل استصالح املياه بواسطة التملح 25.على سبيل املثال ،تظهر الدراسات أن
مستوى امللوحة يف منطقة قناطر سدة اهلندية يف جنوب العراق ارتفعت ما ال يقل بأربعة أضعاف منذ عام
،1980إىل مستوى يعد غري مناسب للري الزراعي ،وغري صحي للشرب26.يف الناصرية والبصرة ،أصبحت
مياه شط العرب أكثر ملوحة ،يف الوقت الذي دخلت فيه مياه البحر للنهر من اخلليج عند ارتفاع املد.
.22فوس،فاميجلييت،لو؛ديلينري  ،رودل ،وسوينسون›،)SC (2013،استنزاف املياه اجلوفية يف منطقة الشرق األوسط منجريس مع اآلثار املرتتبة على إدارة املياه
العابرة للحدود يف هنري دجلة والفرات لغرب املنطقة يف إيران،حبوث املوارد املائية،اجمللد،49 .العدد ،2ص ،904-14دوى .wrcr.20078 / 10.1002 :انظر
أيضا لناسا مرصد األرض« ،تقلص خمازن املياه العذبة يف حوض دجلة والفرات 13،آذار http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/،2013
.view.php?id=80613
.)ESCWA (2013.23
.24بناء علىACSADووزارة الري واألرقام الواردة يف اإلسكوا (،)2013حصر املوارد املائية املشرتكة يف غريب آسيا،الفصل ،2
“رواف��د املشرتكة لنهر ال��ف��رات”،صhttp://waterinventory.org/sites/waterinventory.org/files/chapters/Chapter- ،89 .
02-Shared-Tribiutariesof-the-Euphrates-River-web_0.pdf
.25منظمة ا ألغذية والزراعة (،AQUASTAT،)2015ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ( .)FAOمت الدخول إليه يف  19أيار .2014
.26كورنفيلد»،)2014( .،الشرق األوسط :تغري املناخ،انعدام األمن املائي واهلايدرو بومليسي ،فيبريسيفال،؛لني،بريمينيت،)2014(.،قانون البيئة العاملي يف مفرتق
الطرق (ماساتشوستس :إدواردإلغر)،ص .83-100
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إن اخنفاض نوعية املياه يهدد النظام البيئي للنهر ،وحيمل أيضا آثاراً سلبية على اإلنتاجية الزراعية
يف كل من سوريا والعراق 27.تأثرت احملافظات العراقية وخصوصا حمافظة ذي قار واملثىن بشكل خاص
28
باجلفاف واألمراض املتصلة باملرافق الصحية،ووفاة احليوانات ،واخلسائر الزراعية ،والنزوح.
التحديات املشرتكة للمستقبل

التهديد العاملي من تغري املناخ

ويتوقع أن تضيف آثار تغري املناخ إىل الضغوط على هنر الفرات يف املستقبل ،وتشري مناذج املناخ
أنه هناية هذا القرن من املرجح أن تشهد زيادة من  3إىل  4درجات سيليزية يف حوض النهر ،وسيؤدي
هذا إىل زيادة معدالت التبخر ،كما وميكن أن يؤدي إىل اخنفاض  30-40يف املائة يف معدالت هطول
األمطار يف حوض النهر ،29واألهم على اجلزء الرتكي منه ،حيث تنشئ معظم مياه النهر (انظر الشكل
،2صفحة  ،)10إن زيادة التبخر ستفاقم االخنفاض احملتمل يف تدفق النهر.
إن الدراسات اإلقليمية اليت أجرهتا مؤسسة املياه ،وهي منظمة حبث تركية غري رحبية ،للحكومة
الرتكية تعد أكثر تشاؤما ،وتشري األحباث أنه حبلول عام  2020سينخفض تدفق النهر يف تركيا بنسبة
 20 - 15يف املائة مقارنة مع “املستويات العادية” اليت أقيمت بني عامي  1960و 30،1990وقد مت
بالفعل تسجيل اخنفاض يف هطول األمطار يف حمطات األرصاد اجلوية يف حوض الفرات ،احد النتائج
املرتتبة هي أن روافد الفرات يف سوريا تساهم اآلن بشكل أقل بكثري يف تدفق النهر الرئيس مما كانت عليه
يف املاضي ،وبلغ إمجايل مسامهتها بعد أن اخنفضت مبا يقدر ب  8يف املائة يف الثمانينات إىل أقل من
31
 5يف املائة اليوم.
وتشري األحباث أنه حبلول عام  2020سينخفض تدفق النهر يف تركيا بنسبة  20 - 15يف املائة
.27األمم املتحدة يف العراق (« ،)2013املياه يف صحيفة وقائع العراق،موقعا إلغاثة الدولية،مت الدخول إليه يف  20أيار ،2014
.http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Water-Factsheet.pdf
.28املنظمة الدولية للهجرة(،)IOM) (2012املنظمة الدولية للهجرة تقرير خاص عن العراق :ندرة املياهhttp://environmentalmigration.iom.
،.int/iomiraq-special-report-water-scarcity، see pp. 8–9 and 18–19

)IPCC (2013،.29ت��غ�ير املناخ  :2013أس��اس العلوم الفيزيائية .مسامهة فريق العمل األول يف تقرير التقييم اخلامس للفريق احلكومي ال��دويل املعين بتغري
املناخ [ستوكر .،تشني،بالتنر ،تيجنور،ألني ،بوسكامج ،ناوليس ،شيا ،بيكس ،وميدجلي( ،حم���ررون)] .مطبعة جامعة كامربيدج ،كامرب ي��دج ،اململكة املتحدة
ونيويورك .،املرفق األول :أطلس العاملية واإلسقاطات املناخية اإلقليمية،صhttp://www.climatechange2013.org/images/report/،1368 .
. WG1AR5_AnnexI_FINAL.pdf
 .30مؤسسة املياه ()2013؛دراسة غري منشورة من عام  2013أجرهتا مؤسسة اسطنبول للمياه نيابة عن احلكومة الرتكية ومتت املناقشة مع الكاتب يف مقابلة يف
تشرين األول  2013يف اسطنبول.
.)ESCWA (2013.31
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مقارنة مع “املستويات العادية” اليت أقيمت بني عامي  1960و .1990
ترسم دراسة معهد املوارد العاملية لعام ،2013استنادا لسيناريوهات تغري املناخ املقدمة من الفريق
احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ( )IPCCلعام ، 2007آفاق املاء لرتكيا وسوريا والعراق لعام ،2025
وترتاوح تقديرات الدراسة من ‘بشدة’ إىل ‘استثنائية’ واليت هي أكثر شدة من التقييم األساسي لعام
 2010يف مجيع االجتاهات ،ما عدا يف السيناريو األكثر تفاؤال حول االحرتار العاملي ملعهد املوارد
العاملية( ،32 )B1ففي  B1فان معظم املناطق حول هنر الفرات يف تركيا ومشال سوريا ال تزال يف معدل
منخفض مماثل ،أو أكثر جفافا على مستوى معتدل من التوتر،على الرغم من أن املناطق من أنقرة إىل
قيصري يف تركيا هي تقبع حتت ضغط أكرب .حىت يف ظل هذا السيناريو ‘اإلجيايب’ ينظر إىل منطقة الفرات
يف سوريا وخصوصا يف جنوب الرقة باسم”يف غاية الشدة “واملمنوحة للعراق ب” أكثر شدة استثنائيا”
عما ستعنيه هذه التوقعات.
يف التصنيف .يعطي اجلدول  4أدناه فكرة ّ
اجلدول  :4أمهية احلكم لإلجهاد املائي املتوقع على امتداد هنر الفرات يف ظل التغريات املناخية
أكثر شد بقوة «الظروف هي  2.0-2.8مرة أكثر شدة من األساس .ان الوعي يف زيادة اإلجهاد املائي اليت تلوح يف األفق
جيب أن تكون على نطاق واسع ،وينبغي لوكاالت التخطيط ان تنظر إىل نشاطات التكيف التدابري واالستثمارات
ذات الصلة ،فمن دون استثمارات كافية ،قد تواجه اجملتمعات قيوداً جديدة على استخدام املياه و  /أو تعطل
اإلمدادات يف بعض األحيان “.
أكثر شدة
للغاية

«الظروف هي  2.8-8.0مرة أكثر شدة من األساس .تلوح يف األفق تغيريات يف املاء وينبغي أن يكون اإلجهاد
قبل كل املخاوف على رأس األمور املهمة لوكاالت التخطيط ،بدون استثمارات كبرية ،قد تتعطل اإلمدادات يف
املستقبل على نطاق واسع وتؤثر على جوهر االقتصاد”.

أكثر شدة
استثنائيا

«الظروف هي  8.0مرة أكثر شدة من األساس .من احملتمل ان تتعرض اخلدمات األساسية (مثل السلطة،وتوزيع
مياه الشرب) للخطر،وسيتطلب ذلك تدخال كبريا واستثمارات مستدامة رئيسة“ .

املصدر. FAO)2011( :

33

من املرجح أن تزيد التغريات املناخية من شدة موجات اجلفاف وتواترها  ،والفيضانات ،والعواصف
الشديدة يف املنطقة أيضا،على الرغم من أنه ليس من املمكن أن تنسب الظواهر اجلوية الفردية إىل تغري
املناخ ،واألحداث األخرية تتماشى مع األمناط املتوقعة34.عاث اجلفاف من 2010 _2006خراباً يف

.32مشاريع  B1تشري إىل ارتفاع درجات احلرارة العاملية بأقل من  2درجة مئوية حبلول هناية هذا القرن كما يف السيناريو األكثر تفاؤال .انظر للملحق أ.ملخص من
االفرتاضات السيناريو.
.33تعريفات مقتبسة من“ ،)FAO (2011 :حتليالت االستدامة لشركة كوكا كوال للمياه العذبة :إرشادات تفسريية
.http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/Cocacola2011_freshwater_sustainability_analyses.pdf
.34كيليا،موهتادب،كانيك ،س��ي��ج�يرك،ك��وش��ي��ن��رك›،)2015( .،ت���غ�ي�ر امل��ن��اخ يف اهل�ل�ال اخل��ص��ي��ب وآث���ار اجل��ف��اف ال��س��وري م��ؤخ��را،ال��ع��ل��وم ال��ب��ي��ئ��ي��ةPNAS،دوى:
.1421533112/ 10.1073
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الزراعة يف سوريا وجنوب العراق ،وتشري التقديرات إىل أنه حبلول عام ،2009فقد أكثر من 800000

سوري سبل معيشتهم ،مع مئات اآلالف من املهاجرين إىل املدن35.تربط العديد من الدراسات بني
االنتفاضة السورية واندالع احلرب األهلية وهذا اجلفاف وكيف كانت اإلدارة هلذه األزمات سيئة36.ان
التقلبات الشديدة يف الطقس ستضيف املزيد من التحديات،يف عام  2012عانت بغداد أسوأ فيضانات
سجلت يف  30عاما،وكانت دمشق مشلولة بسبب العواصف الثلجية يف كانون األول 37.2013وجلب
شتاء  2014/15األمطار الغزيرة والفيضانات يف كل من تركيا وسوريا.

التحديات الدميوغرافية
يف ظل اإلمرباطورية العثمانية ،كان جمموع سكان تركيا وسوريا والعراق أقل مما هو يف اسطنبول
اليوم،منذ عام ،1923ازداد عدد السكان يف املنطقة إىل ما يقرب مثانية أضعاف ،أي حوايل  130مليون
نسمة ،وهذا التطور أدى إىل اشتداد املنافسة على املياه .يف تركيا ،اخنفض املعدل السنوي للنمو السكاين
اآلن إىل  1.3يف املائة (بيانات  ،)2012ولكن ال تزال األمم املتحدة تتوقع ان عدد السكان يف البالد
سيتجاوز  86مليون نسمه حبلول 38.2030مع معدالت منو بني  2و  2.5يف املائة على التوايل،يتوقع ان
عدد سكان سوريا سريتفع إىل ما جمموعه  79مليون خالل نفس الفرتة،وهذا يعين أن املنطقة ميكن أن
39
تسجل زيادة قدرها  40مليون يف غضون  20عاما.
بالطبع ،ميكن إعادة تكوين هذه التوقعات نتيجة الوفيات النامجة عن الصراع واهلجرة منذ آذار
.35شبكة األن��ب��اء اإلن��س��ان��ي��ة (« ،)2010س��وري��ا :اجل��ف��اف ي��دف��ع امل�لاي�ين إىل ب��راث��ن ال��ف��ق��ر 9 ،سبتمرب http://www.irinnews.org/re�،2010
.port/90442/syria-droughtpushing-millions-into-poverty
 .36كيليا .وآخ����رون‹ ،)2015( .ت��غ�ير امل��ن��اخ يف اهل�ل�ال اخلصيب واآلث���ار امل�ترت��ب��ة على اجل��ف��اف ال��س��وري م��ؤخ��را،ال��ع��ل��وم ا ل��ب��ي��ئ��ي��ة PNAS،دوى10.1073 :
 .pnas.1421533112 /دوش��ات��ي��ل»،)F. (2014،دور اجلفاف وتغري املناخ يف انتفاضة السورية،اسالم كومنتريي 31،كانون الثاين https://،2014
islamicommentary.org/2014/01/francesca-de-chatel-the-role-of-drought-and-climate-change-in-the-s
;/yrian-uprisingبلومر›،)2013(،ساعد اجلفاف يف التسبب باحلرب يف سوريا،سيؤدي تغري املناخ إىل جلب املزيد من مثل ذلك؟ «،واشنطن بوست10 ،
أيلول ،2013
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/09/10/drought-helped-caused-syrias-war./will-climate-change-bring-more-like-it
.37تقرير الكوارث (« ،)2012قائمة الكوارث الطبيعية  27كانون األول  2012يف بغداد أسوأ فيضانات منذ  30عاما يقتل أربعة أشخاص»http://www.،
disaster-report. com/2012/12/ecent-natural-disasters-list-december-27.html
ال��ك��وارث الطبيعية-القائمة كانون الثاين ؛اشكنازي»،)2013( .،م���ن سوريا إىل غزة،عاصفة شتوية تؤثر سلبا»،هآرتس14 ،ك��ان��ون األول http://،2013.www.haaretz.com/news/middle-east/1.563510
.38األم��م املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،شعبة السكان (،)2013التوقعات السكانية العاملية :تنقيح ،2012طبعة DVD،http://esa.
.un.org/unpd/wpp/index.htm
.39املرجع نفسه .فرتة حمددة كما  .2010-30عدد السكان املتوقع هو  165مليون وهو قريب من توقع لألمم املتحدة من  167700000شخص يف هذه
الدول لثالث حبلول عام .2030
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 ،2011ففي شباط  ،2015سجلت مفوضية شؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة  3.8مليون الجئ
سوري،وقد فر معظمهم إىل لبنان واألردن وتركيا 40 .حبلول أواخر  ، 2014كان تعداد الالجئني العراقيني
الفارين من داعش والعنف الطائفي أكثر من  100000يف تركيا وأكثر من  10000يف األردن ،مع أرقام
41
متزايدة وبسرعة.
القدرة على إدارة التحديات اليت يواجهها النهر
املرجح أن تتفاقم أزمة املياه على طول هنر الفرات بسبب تطورات اهلندسة املائية يف املستقبل،
خاصة إذا مل يتم تنسيق هذه املشاريع مع خطط الدول اجملاورة ،فقد زادت مقاييس الطموح ملشاريع
البنية التحتية املخطط هلا من قبل تركيا ،وحيتمل أن تضاف إليها املشاريع يف سوريا والعراق ،املخاوف
بشأن استدامة حوض النهر وتدفق املياه إىل دول املصب ،إذ ال متتلك الدول املتشاطئة أي وسيلة لتنسيق
خططها الوطنية لتطوير الفرات ،وليس هناك من جهة خمتصة للقيام هبذه املهمة ،بدال من ذلك ،مت
السماح للدول باملنافسة لتطوير املشاريع يف أسرع وقت ممكن يف بلداهنم.
استثمرت تركيا بالفعل بشكل كبري يف تنمية حوضا لفرات داخل حدودها ،وقد وضعت البالد
سياسة إدارة املوارد املائية الشاملة اليت تشمل تسخري إمكانات الطاقة الكهرومائية والري ملوارد األهنار
الرئيسة ،ولكن هناك حاجة ملحة ملزيد من التفكري يف آثار املشاريع املنجزة واإلجراءات الالزمة يف
املستقبل.
توقعت دراسات اخلرباء على آثار تغري املناخ،مثل توقعات  IPCCاملعني يف أطلس خماطر قناطر
املياه ،أن القسم الرتكي لنهر الفرات سيكون من بني املناطق األكثر تضررا من تبخر املياه السطحية.
ستتمكن تركيا من االستفادة من دراسة كيفية تعزيز الزراعة وجعلها أكثر مرونة ،وينبغي للدولة أن تنظر
أيضا لكيفية إمكانية احلفاظ على النمو االقتصادي إذا كانتا ملياه شحيحة ،وينبغي هلذه التحليالت أن
تأخذ بعني االعتبار حقوق املشاطئة ،واحلاجة إىل جعل إدارة املوارد املائية يف البالد أكثر مرونة.
يف سوريا والعراق ،ان مشاكل إدارة األهنار تواجه عائقاً كبرياً بسبب النزاع و  /أو السيطرة على
األراضي من قبل اجلماعات املسلحة .يف صيف عام  ،2014أدى هجوم كبري من قبل مجاعة داعش إىل
االستيالء على رقعة شاسعة من حوض هنر الفرات يف سوريا والعراق ،ونتيجة لذلك ،اكتسب التنظيم
.40مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ( « ،)2015االستجابة السورية اإلقليمي لالجئني بني وكاالت املعلومات ذات الصلة»http://data.unhcr.،
.org/syrianrefugees/regional.php
.41مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني(« ،)2014ارتفاع حاد يف عدد الالجئني العراقيني الفارين من داعش إىل األردن وتركيا ،ومذكرات إحاطة املفوضية
باملوضوع ( 23أيلول ،)2014
.http://www.unhcr.org/54214cfe9.html
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درجة من السيطرة على تدفق هنر الفرات يف كال البلدين ،يعطي امللحق  2املزيد من املعلومات حول
سيطرة داعش على النهر ،وتشري اخلريطة يف الشكل  10إىل املناطق اليت يرتكز فيها القتال حول الفرات
ودجلة.
وبالنسبة للعراق فان هذا الصراع ،جنبا إىل جنب مع انعدام النظام الداخلي ،جيعل من تطوير البنية
التحتية مهمة صعبة ،وختطط البالد لبناء حمطات طاقة كهرومائية ،وإعادة احلياة إىل القطاع الزراعي ،ولتحقيق
النجاح يف هذا اجلهد ،حتتاج احلكومة لتحديث قطاع املياه ،ووضع وتنفيذ إسرتاتيجية إلدارة املوارد املائية
القوية.
يف سوريا ،فإن الوضع أكثر تعقيدا ،إذ يتدفق النهر خالل املناطق اليت تقبع حتت سيطرة ميليشيات
خمتلفة ،وال متتلك هذه امليليشيات أي خربة يف إدارة تدفق النهر ،ومما يثري القلق بشكل خاص هو األضرار
اليت حلقت بسد الطبقة ،الذي يعد جزءاً مهماً من البنية التحتية للري يف منطقة حبرية األسد ،ومياه للشرب
يف مدينة حلب ،وقد مت قصف السد خالل القتال ،وأدى ذلك إىل حدوث بعض األضرار للهيكل ،و
إخراج احد توربينات توليد الطاقة الكهرومائية من اخلدمة عن طريق انفجار ،وال يزال السد يف وقت كتابة
هذا البحث حتت سيطرة داعش.
وقد أدى الوضع يف سوريا ،جنبا إىل جنب مع اخنفاض تدفق املياه من تركيا إىل اخنفاض خطري يف
تدفق النهر يف جمراه الرئيس ،يف الواقع ،فقد أفيد يف أيار  2014أن عمق املياه عند نقطة احلدود السورية
يف جرابلس قد اخنفض من  6أمتار إىل مرت واحد 42.احد األشياء املعيقة لإلدارة يف املستقبل هو فقدان
املعلومات من أرشيف املياه وموارد املشروع بسبب احلرب،فقد غادر العديد من اخلرباء والفنيني احملليني
البلد ،وأما البعض اآلخر فقد تويف ،وهذا يعين أن فرص نقل املعرفة إىل اجليل األصغر سنا أصبحت أقل
بكثري .حىت قبل اندالع النزاع يف عام  ،2011افتقرت سوريا إىل رؤية واضحة ملعاجلة تغري املناخ ،أو
إسرتاتيجية فعالة للتعامل مع األزمات ذات الصلة ،مثل اجلفاف والفيضانات.
امللحق  :2املمثل الرابع على النهر؟داعش واستخدامها للمياه كسالح
يف عام  2013و  ،2014متكنت مجاعة داعش من السيطرة على العديد من خزانات املياه ،وعلى
تدفق ،و مراقبة ،وتنظيم اهلياكل على هنر الفرات يف كل من سوريا والعراق .يف سوريا ،سيطر داعش
على سد الطبقة ،وهو أكرب السدود املائية الرئيسة لتخزين وتنظيم تدفق املياه يف القسم السوري من هنر
الفرات منذ أوائل عام  ،2013ومنذ ذلك احلني ،اخنفض منسوب املياه خلف السد بشكل كبري ،وقد
قلل هذا كمية املياه حملافظة حلب وأجزاء من حمافظة الرقة  ،و أدى إىل حرمان أكثر من  5ماليني سوري
.42بناءً على االتصاالت بني الدكتور مشوط و خبري جمهول يف املنطقة،أيار .2014
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من امتالك مياه صاحلة للشرب .وعزت بعض التقارير هذه األزمة إىل تركيا ،متهمة إياها بعرقلة تدفق هنر
الفرات يف مدينة جرابلس ،واهتمت تقارير أخرى داعش حبرمان حمافظة حلب من املاء كعقاب لرفضها
االعرتاف بسلطة التنظيمa.
يف احد إعالناته ،صرح داعش بأنه وضع املتفجرات يف السد ،وأنه مستعد لتفجريه إذا ما تعرض
للهجوم ،وقد أخذت هذه التهديدات على حممل اجلد من جانب كل من احلكومتني السورية والعراقية،
ان تدمري السد سيؤدي إىل موجة فيضان من  11مليون مرت مكعب من املاء،وهذا من شأنه أن يرتفع إىل
األراضي العراقية ،ويدمر املدن يف مساره،ويهدد حياة  3ماليني شخص يف سوريا والعراقb.
يف العراق ،سيطر داعش على منظم الفلوجة ،وقد استخدم التنظيم املنظم بالفعل لوقف تدفق
النهر ،وحرمان احملافظات اجلنوبية من املياه يف حني مت إغراق عدد من املدن قبل املنظم ،مبا يف ذلك أبو
غريبc.يبني هذا احلادث ان داعش مستعد وقادر على استخدام املياه كسالح .
أصبحت البنية التحتية للنهر أيضا حمط تركيز للمجتمع الدويل للتدخل يف الصراع .يف آب 2014

كان هناك قتال عنيف حول سد املوصل على هنر دجلة يف مشال العراق حاول فيه داعش السيطرة على
السد  ،إال ان جمموعة من قوات البيشمركة الكردية والقوة اجلوية األمريكية صدت اهلجوم .برر الرئيس
باراك أوباما الضربات اجلوية األمريكية يف رسالة إىل الكونغرس ،قائال“ :إن فشل احملافظة على سد املوصل
قد يهدد حياة أعداد كبرية من املدنيني ،وموظفي ومرافق الواليات املتحدة  ،مبا يف ذلك السفارة األمريكية
يف بغداد ،ومنع احلكومة العراقية من تقدمي اخلدمات األساسية للشعب العراقي” d.يف  17آب ،2014
استعادت قوات البيشمركة واجليش العراقي السيطرة على سد املوصل ،بدعم من الغارات اجلوية اليت شنتها
املقاتالت األمريكية ،وقاذفات القنابل ،والطائرات من دون طيار.
ويف وقت كتابة هذا التقرير ال يزال القتال بني داعش واجليش العراقي مستمرا يف املنطقة احمليطة
بسد حديثة ،ثاين أكرب سد على هنر الفرات وثاين أكرب مولد للطاقة الكهرومائية يف العراق .يف وقت كتابة
هذا التقرير متكنت قوات األمن العراقية من كبح داعش.
 .aموقع أخبار الوكالة (“ ،)2013املخاطر النامجة عن تفجري سد الفرات»http://www.،
.shahbapress.com/news/521
.bوكالة امليادين اإلخبارية (“ ،)2014معلومات عن نية ميليشيا داعش بتدمري سدي البعث والفرات
على هنر الفرات يف مشال سوريا” 13 ،أيلول http://www.almayadeen.net/ar/،2014
.news
 .cوكالة أنباء قناة ا لعامل (“ ،)2014اجلفاف والفيضانات هي أسلحة جديدة لداعش يف العراق”7 ،
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نيسان .2014
.http://www.alalam.ir/news/1583141
.dنص رسالة من الرئيس إىل رئيس جملس النواب والرئيس املؤقت جمللس الشيوخ،
مكتب السكرتري الصحفي للبيت األبيض  17 ،آب http://www.scribd.com/،2014
.doc/237053437/Iraq
 .eديردين( »،)2014أزمة العراق :ملاذا يعترب سد املوصل مهماً جدا وكيف ميكن أن يقتل نصف
مليون شخص”،املستقلة 19 ،آب عام http://www.independent.co.uk/news/،2014
world/middle-east/iraq-crisis-why-is-the-mosul-dam-so-importantand-how-could-it-kill-halfa-million-people-9677923.html

الشكل  :10التهديدات إلدارة املياه وتوافرها يف أحواض الفرات ودجلة

املصدرUN-ESCWA( :و،)BGR 2013حصر املوارد املائية املشرتكة يف غريب آسيا،بريوت.
الطريق إىل األمام
ان املمارسات اإلدارية غري املستدامة وغري املنسقة للمياه اليت اتبعت من قبل تركيا وسوريا والعراق
حىت اآلن ،جنبا إىل جنب مع التحديات البيئية املتزايدة اليت وصفت يف األقسام السابقة من هذا البحث ،تدفع
الفرات إىل اهلاوية كمصدر مستدام للمياه واملواد الغذائية الزراعية ،وإذا استمر هذا الوضع ،ستخسر مجيع البلدان.
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يف ظل الظروف الراهنة من األزمة السياسية والصراع ،فان العمل احلكومي يف جمال إدارة املياه على
املدى الطويل لن حيدث ،بدال من ذلك هناك حاجة للتنسيق ،حيثما أمكن ،على تدابري قصرية األجل
لتلبية االحتياجات العاجلة مع فقدان إمدادات املياه والتهديدات للبنية التحتية للنهر .ويف الوقت نفسه،
جيب بذل اجلهود للحفاظ على فتح قنوات للحوار الرمسي وإعداد األرضية التقنية ملثل هذا الوقت الذي
أصبح فيه التواصل بني دول احلوض ممكنا .كما يقرتح جري وآخرون “االنطالق من نقطة منخفضة قد
يعين التفاوض على” رؤية مشرتكة “ ،واليت حتدد هدفا ملستقبل أفضل ،ومن مث تبين معرفة مشرتكة لتوفري
األدلة لتغيري املفاهيم،وحتفيز التعاون” 43.قد تكون هذه فرص مؤقتة لبناء جسر من خالل التعاون الثنائي
يف االستجابة لألزمات على النهر.
يقدم هذا القسم بعض التوصيات احملددة املبنية على اخلربة اإلقليمية ألصحاب املصلحة ،واآلراء،
والبحوث يف تاريخ املفاوضات العابرة للحدود بني الدول اليت مير هبا النهر.
استعراض عملية التفاوض حول الفرات
من أجل البدء يف إنشاء حكم وإدارة مستدامة لنهر الفرات ،فمن الضروري أن نفهم األسباب
اليت أدت إىل عدم التنسيق يف املاضي ،استمرت عملية التفاوض بني الدول القومية فيما يتعلق بتقاسم
الفرات حلوايل قرن من الزمن واىل اآلن ،من االتفاق على تشكيل جلنة لدراسة النهر ،والتفاوض مع تورط
فرنسا وبريطانيا كقوى إلزامية يف العشرينيات ،إىل االتفاقات بني تركيا والعراق وتركيا وسوريا يف عام 2008
و 2009على التوايل .حيلل هذا القسم سلسلة من املفاوضات واالتفاقات الرمسية املنصوص عليها يف
امللحق ب ،مع وجهات النظر من أصحاب املصلحة يف املنطقة على أسباب التقدم احملدود حىت اآلن.
هذه املعلومات مستمدة من دراسة أجريت ملدة ستة أشهر يف عملية التفاوض حول الفرات وتقوم على
املعلومات املتاحة 44 ،ومقابالت مع خرباء  45يف املنطقة .واملناقشات يف ورشة عمل تشاتام هاوس املذكورة
سابقا يف حزيران عام  .2014قد تكون الدراسة مفيدة يف حتديد العوامل اليت أعاقت سري املفاوضات
حىت اآلن ،من اجل جتنب مشاكل مماثلة يف املستقبل.
.43جري،سادوف،وكونورز»،)2009( .،التعاون الفعال على املياه العابرة للحدود :منظور عملي ،للوصول العابرة للحدود
ملحق املياه :النظرية والتطبيق للتعاون الفعال،التقرير ،25معهد ستوكهومل الدويل للمياه (.)SIWI
.44ال��دك��ت��ور لطيف رشيد (كبري مستشاري الرئيس العراقي وال��وزي��ر السابق للموارد ا مل��ائ��ي��ة)،امل��واد ذات ال���ص���ل���ة ./http://latifrashid.iq،مقاالت الدكتور
حسن اجلنايب سفري العراق لدى منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ( )FAOوبرنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة (،)WFPذات الصلة،والكتب،واملواقع
املختلفة؛صهيب ال��راوي(خ��ب�ير حب��وث امل��ي��اه ال��ع��راق��ي��ة ال��س��وري��ة) وامل��ق��االت وال��ك��ت��ب ذات ال����ص����ل����ة .www.watersexpert.se،كيرب اوغ��ل��و.،س��اج��وم��انW،
›،)(2013ت��ط��ور السياسة العابرة للحدود يف دجلة وال��ف��رات،احل��وك��م��ة العاملية،ص 279-305؛امل���وق���ع ال��رمس��ي ل���وزارة البيئة وال��غ��اب��ات ال�ترك��ي��ةhttp://www.،
 .ormansu.gov.trrاملوقع الرمسي لوزارة الشؤون اخلارجية الرتكية .http://www.mfa.gov.tr،وزارة للموارد املائية السوريةhttp://www.irriga�،
 .tion.gov.syوزارة املوارد املائية العراقية/http: //www.mowrgov.iq،
.45وأجريت املقابالت يف الفرتة مابني شهري تشرين الثاين وكانون األول  2013يف لندن،وبريوت،واسطنبول،وأنقرة .اختار األشخاص الذين أجابوا على املقابالت
عدم الكشف عن هوياهتم اختاروا عدم الكشف عن هويتهم.
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احد أكرب املشاكل هو أن املفاوضات كانت ثنائية بأغلبية ساحقة.عقد أول اجتماع رمسي
ثالثي مجع ممثلني حكوميني من الدول املتشاطئة يف بغداد عام  ،1965وتبع ذلك عدد قليل من هذه
االجتماعات منذ ذلك احلني .ترتك قراءة التغطية اإلعالمية هلذه االجتماعات االنطباع بأن إرادة االتفاق
موجودة ومن جانب الدول الثالثة ،إال أن هذه اجلهود تنتهي دائما بالفشل.
مثل أي مفاوضات حول قضايا ينظر إليها على أهنا تتشابك مع السيادة والكرامة الوطنية ،فان
احملادثات بشأن هنر الفرات تأثرت باملناخ السياسي أيضا .خذ بعني االعتبار االتفاق الثنائي املؤقت بني
سوريا وتركيا الذي وقع يف عام  1987حتت عنوان “بروتوكول حول التعاون االقتصادي” ،ومبوجب هذا
الربوتوكول وافقت سوريا وتركيا على ان تطلق األخرية ما يقري من  500مرت مكعب يف الثانية من املياه
عرب احلدود السورية-الرتكية ،وكان االتفاق ردا على هتديد أمين من حزب العمال الكردستاين (،)PKK
الذي كان يعتقد أنه خيطط لتفجري أساسات سد أتاتورك يف تركيا .وتضمنت االتفاقية أيضا مبوجبها
تعهدات أمنية من جانب سوريا ملنع حشود حزب العمال الكردستاين على أراضيها واحلد منها ،لقد
كان الوضع خطريا جدا لدرجة أن املفاوضات جرت مباشرة بني الرئيسني السوري والرتكي (حافظ األسد
وتورغوت اوزال) ورؤساء وزرائهم.
ويرى كثري من املراقبني أن هذا االتفاق قد مت على جناح ،إذ كانت هذه املرة األوىل اليت حتدد
فيها كمية دقيقة لتدفق املياه املشرتكة رمسيا ،ويقول آخرون ان االتفاق احلق ضررا ،ألنه يشكل سابقة يف
استخدام املياه يف مقابل األمن ،بدال من الرتكيز على مفهوم احلقوق أو االحتياجات مشرتكة ،احد عيوب
هذا االتفاق الثنائي الواضحة الذي قررت فيه حصة سورية من تدفق املياه ،وبالتايل حصة العراق كذلك،
هو غياب املفاوضني العراقيني،وقد احتاجت احلكومة السورية إىل ثالث سنوات أخرى إلقناع احلكومة
العراقية لتوقيع اتفاق مماثل لتقاسم املياه بني البلدين ،ونصت االتفاقية عام  1990أن  42يف املائة من
املياه اليت تدخل سوريا من تركيا ستذهب إىل سوريا ،يف حني أن  58يف املائة املتبقية ستستمر إىل العراق،
مل يشر االتفاق إىل االتفاق الرتكي السوري السابق؛ كما أنه مل يشر إىل تدفق املياه املتفق عليها يف تلك
الوثيقة من  500مرت مكعب يف الثانية ،وهو رقم يعده العراق غري مقبول.
وقد اثبت القانون الدويل عدم كفاءته كأداة حلل النزاعات أو لزيادة التعاون ،إذ ال تقبل تركيا
اتفاقية األمم املتحدة لقانون االستخدامات غري املالحية للمجاري املائية الدولية ،اليت دخلت حيز التنفيذ
يف  17آب .2014
ان العقبة أخرى أمام التعاون بني الدول هو أن أي اتفاقات موقعة تفتقر دائما للصكوك الالزمة
لتنفيذها ،على سبيل املثال ،مت االتفاق ثالث مرات منذ عام  1920على إنشاء جلنة إلدارة املياه التقنية
من حيث املبدأ ولكن مل يتحقق أي شيء من هذا بشكل فعال.
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وقد اثبت القانون الدويل عدم كفاءته كأداة حلل النزاعات أو لزيادة التعاون ،حيث ال تقبل
تركيا اتفاقية األمم املتحدة لقانون االستخدامات غري املالحية للمجاري املائية الدولية  ،46اليت دخلت
حيز التنفيذ يف  17آب  .2014وكانت سوريا أول بلد يوقع على االتفاقية (اليت صدقت عليها يف عام
 ،)1998مث انضم العراق إىل االتفاقية عام  ،2001لكنه مل يصدق عليها بعد.
املقابالت والدراسات املنشورة تعزو فشل املفاوضات إىل عوامل نوجزها فيما يلي:
• مينع انعدام الثقة العميقة بني ممثلي الدول من إجراء حمادثات رمسية ذات مغزى ،حيث ال تزال
حكومات تركيا وسوريا والعراق حتمل يف جعبتها قائمة من املظامل ضد بعضها البعض فيما يتعلق بإساءة
االستخدام املزعوم لنهر الفرات،ال تزال سوريا والعراق تتهم تركيا باالستغالل املفرط ،ويتهم العراق تركيا
وسوريا بتلويث املياه باملخلفات السائلة الناجتة عن الري والصرف ،وتتهم سوريا تركيا بكوهنا املصدر
الرئيس لتلوث النهر بسبب النشاط الزراعي الثقيل،وقد حملت تركيا بشكل متقطع أن كال من سوريا والعراق
يعتمدون بشكل جماين على املوارد الرتكية .وفقا لفروح أنيك ،مسؤول تركي رفيع املستوى“ :كل مواطن
تركي يدفع الضرائب للماء ،هذه املياه ليست جمانية .ما الذي حيصل عليه السوريون والعراقيون اآلن؟انه
ماء جماين 47.متيل هذه االهتامات إىل ان تلقي بظالهلا على أي مفاوضات رمسية بشأن املوارد املائية العابرة
للحدود.
• ان التوتر السياسي والصراع يتداخل باستمرار ويتجاوز مفاوضات تقاسم املياه واالتفاقات اليت
يراد إبرامها ،على سبيل املثال ،يف الستينيات و السبعينيات ،كانت العالقات السياسية بني سوريا والعراق
متوترة يف الوقت الذي تنافس فيه جناحي حزب البعث من أجل اهليمنة ،ونتيجة لذلك ،غابت عن
البلدين فرصة هامة إلطالق جلنة فنية مشرتكة ،اليت مت اقرتاحها خالل املفاوضات يف بداية السبعينيات،
يف وقت كانت فيه املنافسة على موارد املياه حمدودة جدا مقارنة مع الوضع املعقد اليوم ( انظر للملحق
ب)،هذا على الرغم من اجلهود املتواصلة للمفاوضني ،الذين التقوا أكثر من ست مرات يف غضون مخس
سنوات.
• كما ذكر ،فان االتفاقات كانت موجودة حىت اآلن من حيث املبدأ ،ولكنها افتقرت إىل أدوات
تنفيذ واضحة أو آليات عمل .وجاءت اللجنة الفنية األوىل للتعاون حول املوارد املائية إىل الوجود بعد
اتفاق  1983بني الدول املتشاطئة الثالثة،وكانت اللجنة الفنية منصة لتبادل البيانات على األقل حىت
اهنيار العالقات بني الدول الثالثة لبناء تركيا لسد أتاتورك يف عام .1990
.46األمم املتحدة ( )1997اتفاقية قانون االستخدامات غري املالحية للمجاري املائية الدولية،نيويورك 21 ،أيار ،1997
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx؟.src=IND&mtdsg_no=XXVII-12&chapter=27&lang=en
.47حقي« ،)2006( ،تركيا واملياه والشرق األوسط :بعض قضايا الكذب إىل األمام»،اجمللة الصينية للقانون الدويل .متوز ،2006اجمللد 5 .العدد ،2ص441- .
.458
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• أن تصرحيات قادة الدول املتشاطئة الثالثة متيل إىل إظهار شعور الصراع بني السيادة وتقاسم
املوارد ،وخاصة فيما يتعلق باملياه .أكدت االتفاقيات املقرتحة ويف العديد من املناسبات على ضرورة عزل
إدارة املوارد املائية العابرة للحدود عن القضايا السياسية األخرى واألحداث اإلقليمية ،ومع ذلك ،فقد
أشار اخلرباء العراقيون إىل أن تركيا استخدمت املياه كأداة سياسية يف عام  ،1991عندما اخنفض تدفق
املياه يف هنر الفرات من  500مرت مكعب يف الثانية إىل  180 - 150مرت مكعب يف الثانية ،وتزامن ذلك
مع الضغط السياسي الدويل على العراق بعد احتالله لدولة الكويت ،و زادت احلكومة الرتكية يف وقت
الحق من تدفق املياه مرة أخرى يف استجابة للرأي العام والنقد السياسي ،ولكن هذا احلادث عكس مدى
تأثري السياسة على إدارة املياه العابرة للحدود.
•ان القيود على سلطة اختاذ القرار من قبل فرق التفاوض يف كثري من األحيان قد أجربهتم على
إهناء االجتماعات يف نقاط حرجة بسبب احلاجة إىل احلصول على موافقات من السلطات العليا ،ونتيجة
لذلك ،مت تأجيل العديد من االجتماعات مرارا ،وقد خسرت األطراف فرصا نادرة لإلمجاع على قرارات
تؤثر على مستقبل مياه الفرات ،وقد أشار العديد من اخلرباء يف مقابالهتم هلذا البحث إىل أن إسناد سلطة
حمدودة للوفود كان تكتيك تفاوض متعمد من جانب قادة الدول الذين رغبوا يف جتنب تعهدات ملزمة.
• وقد تسببت االتصاالت غري الكافية قبل االجتماع لألجندات املتنازع عليها إىل ان تنشأ
مشاكل حول القضايا اليت ينبغي معاجلتها ،على سبيل املثال ،تعد تركيا دجلة والفرات وحدة هيدرولوجية
واحدة ،يف حني أن سوريا والعراق ختتلف مع ذلك ،ان إثارة هذه املسألة خالل املفاوضات ،بدال من
االتفاق على النقاط مسبقا ،كثريا ما أدى إىل نقاشات حادة وعقيمة.
• ان التحضري للمفاوضات مل يكن جيدا مبا فيه الكفاية يف نواح أخرى ،حىت عندما كانت
أهداف املناقشة وشروطها متفقا عليها مسبقا ،إال ان جلنة اإلعداد فشلت يف وقت الحق يف تقدمي
البيانات الداعمة الكافية واملواد الضرورية للتحاور ،يف كثري من احلاالت يرجع هذا إىل عدم الرغبة
السياسية ،على سبيل املثال عندما يتم اعتبار املعلومات املطلوبة مسألة تتعلق باألمن القومي ،وان نقص
اخلربة التقنية والتفاوض أيضا يعد عامال مضعفاً للوفود العراقية والسورية.

• ان التكوين الضعيف للوفود يعد مشكلة بالنسبة للجانبني العراقي والسوري ،إذ اجتهت فرق
تفاوض البلدين لتغيري أفرادها من اجتماع آلخر ،مما تسبب يف ضياع اخلربة واملعرفة ،يف املقابل ،ال يزال
الوفد الرتكي املفاوض مستمراً كما هو بني عامي  1965و  ،1994مما أدى إىل تراكم املعرفة واخلربة.
• ان معاجلة املياه ،قوال وفعال ،بوصفها قضية أمنية حساسة تتشابك مع السيادة حال دون
االندماج الذي ميكن أن يكون مفيداً يف جماالت التعاون بني دولة ودولة .وفقا لدبلوماسي عراقي واحد،
أعطيت أوامر للدبلوماسيني أثناء التفاوض على اتفاقات أخرى (ال متت للماء بصلة) بني الدول املتشاطئة
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الثالثة إىل عدم إثارة موضوع املياه ،خلقت هذه املمارسة انطباعا بأن املياه كانت من احملرمات.
• ينظر املفاوضون السوريون والعراقيون إىل تركيا بأهنا دولة هلا موقف بشأن ملكية املياه العابرة
للحدود املتولدة داخل حدودها.
النهج على املدى القصري :اإلدارة
تأثرت أدوات إدارة النهر وترتيبات اإلدارة اإلقليمية اليت تؤثر على النهر بشكل كبري بسبب األزمة
األمنية احلالية ،منذ عام  ،2013مل تعد سجالت تدفق النهر داخل سوريا متوفرة ،ومل تعد حمطات القياس
إىل اخلدمة منذ ذلك الوقت .وقد أدى ذلك إىل فجوة يف بيانات أمناط تدفق النهر فيما ال يقل عن سنة.
كما هو موضح يف امللحق  2يف القسم السابق ،استمر توغل قوات داعش والردود العسكرية من اجلهات
احمللية والدولية يف تعقيد الوضع .ان مستقبل توازن الطاقة يف املنطقة ال يزال بعيدا عن بعض الواقع .ان
أمهية الفرات إىل املنطقة يف توفري موارد املياه املتجددة تعين أن سوريا والعراق ،على وجه اخلصوص ،عرضة
ملواجهة تدهور يف األوضاع اإلنسانية على أراضيها.
جيب على اخلرباء واألطراف املعنية معاجلة هذه األزمة للتكيف مع الظروف الراهنة،احد االقرتاحات
العملية على املدى القصري ،واليت انبثقت من ورشة عمل تشاتام هاوس يف حزيران  ،2014كانت إلنشاء
فريق عمل ملراقبة األحداث املختلفة اليت تؤثر على سالمة النهر،تتألف هذه اجملموعة من خرباء سواء من
داخل الدول املتشاطئة أم من خارجها (يف تواصل من خالل شبكة من االتصاالت ومراكز االتصال
على األرض) ،وستلعب هذه اجملموعة دورا رقابيا ومترر توجيهات موجزة إىل السلطات املسؤولة والوكاالت
اإلنسانية حبسب احلاجة،أو يف حاالت الطوارئ.
مع التطورات املتسارعة واجلهات الفاعلة املتعددة على أرض الواقع ،كثريا ما كانت التقارير عن
الوضع املائي غري واضحة ومربكة ،وهذا يعوق اختاذ اإلجراءات املناسبة .من خالل تأسيس مسعة لتقدمي
تقارير موضوعية وحتليلية ،قد يساعد هذا الفريق على ختفيف حدة التوتر بني األطراف من خالل تقدمي
معلومات غري منحازة لتجنب انتشار االهتامات التحريضية من خالل وسائل اإلعالم.
فمن املمكن ملثل هكذا فريق ،نظرا للتمويل والدعم الذي ميتلكه ،أن يساعد يف تشكيل جسر بني
(أ) إدارة االحتياجات امللحة يف سياق األزمة األمنية احلالية و (ب) وضع بروتوكوالت إلدارة املياه على
املدى الطويل إذا كانت ظروف املستقبل السياسي مستقرة مبا يكفي للسماح بالتعاون الرمسي .وميكن أن
تشمل إجراءات الفريق العامل إنشاء مناذج لألحداث والعمليات اليت تؤثر على النهر للسماح لإلعداد
والرد على الفشل يف إمدادات املياه .هناك حاجة ملحة لذلك نظرا إلمكانات اإلطالق املفاجئ للمياه من
السدود أو التدمري الكامل للسدود من قبل اجلماعات املسلحة .ان االستجابة السريعة ستكون حامسة،
مع فرصة للعمل من أجل إجالء الناس ،وميكن للنظام أيضا ان يتضمن بيانات حول االستخدام الزراعي
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لشبكات املياه وإلمداداهتا لالمتالك القدرة على التحسب آلثار التهديدات ،وهذا من شأنه أن يساعد
يف إدارة النهر على املدى الطويل.
حلول على املدى البعيد :املؤسسات التعاونية
على املدى الطويل ،فإن الطبيعة احلدودية للتحديات تتطلب خطة إدارية متكاملة للنهر،احدها
تعرتف بالقوة اهليدرولوجية ،وحترتم سيادة الدول املتشاطئة ،وتوظف أفكار مبتكرة لتشجيع الرتابط.
كما اقرتح كوجك مينتوغلو وآخرون ( ،)2010على اخلرباء من الدول الثالث أن يكونوا قادرين
على الوصول إىل حلول مشرتكة ،وجتنب التدخل الدويل ،مع حصول كل بلد على الفائدة املثلى من
املفاوضات العلمية على أساس منوذج مشرتك لنهر الفرات ،على أن تستند هذه املفاوضات إىل البيانات
الفعلية من كل دولة متشاطئة  48ان بعض منصات التواصل والربوتوكوالت وضعت بني تركيا والعراق ،وبني
تركيا وسوريا ،منذ عام  2008ميكن ان تضع األسس هلذا النوع من إدارة األهنار على نطاق احلوض(انظر
للملحق ب) ،وان كان هذا التقدم قد توقف بسبب الصراع املسلح 49 .ومتاشيا مع تطور الفكر الدويل يف
جمال إدارة املياه العابرة للحدود ،فان هذه األفكار تؤكد على استخدام املياه ألغراض التنمية االقتصادية،
واالجتماعية ،و املنفعة املتبادلة ،واستدامة النظام البيئي .هناك تركيز خاص على أمهية إدارة الطلب على
املياه سليما ،إذ ان تبادل اخلربات حول قضايا مثل كفاءة الري والتوزيع البيئي ميكن أن حيقق أرباحاً جلميع
50
األطراف.
إلقامة هذا النهج الشامل يف املستقبل جيب ان يكون هناك التزام ثابت وتنمية مشرتكة يف جمال
املعرفة،...تتطلب املهمة التفرغ ،ومتويل مستدام ،وهيئة متتلك املعرفة الالزمة،ومعرتف هبا وموثوق هبا من
قبل الدول املتشاطئة الثالثة.
إلقامة هذا النهج الشامل يف املستقبل جيب ان يكون هناك التزام ثابت وتنمية مشرتكة يف جمال
املعرفة،وقد أثبتت التجربة حىت اآلن أن وجود جلنة مكونة من عدد قليل من الناس يلتقون مرة واحدة يف
الشهر ،وغالبا دون وجود متثيل من احد البلدان ،ليس كافيا ،تتطلب املهمة التفرغ ،ومتويل مستدام،وهيئة
متتلك املعرفة الالزمة ،ومعرتف هبا وموثوق هبا من قبل الدول املتشاطئة الثالثة ،وميكن تسمية هذه اهليئة
باللجنة أو اللجنة العليا ،التسمية اليت تناسب السياسة يف الدول املتشاطئة ،ولكن هذا البحث سيشري
إليها باسم “جلنة النهر”.
.48انظر،على سبيل املثال،كوجكمينتوغلو،سني،اوزجر»،)2010(،إمكانية حتالف البلدان املتشاطئة عرب نظرية اللعبة ومناذج منطقية»،حبوث املوارد املائية،اجمللد.
،16العدد ،12دوى.2009WR008660 / 10.1029 :
.49انظر أيضا إىل كربوغلو،ساجومنان›،)2013( .،تطور السياسة العابرة للحدود يف هنري دجلة والفرات :وجهات النظر اجلديدة والتحديات السياسية»،احلوكمة
العاملية،)2013( 19 ،ص،279-305 .والسيما ص.289-292 .
 .50سادوف .وغري »،)2002( .،ما وراء النهر :فوائد التعاون بشأن األهنار الدولية»،السياسة املائية،4 ،ص .389-403
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وهناك العديد من األمثلة حول تنسيق مماثل على الصعيد الدويل،فقد حققت جلنة هنر ميكونغ
(الذي جيمع ممثلني من كمبوديا والوس وتايالند وفيتنام) واللجنة الثالثية الفنية الدائمة اينكوماتى
(موزمبيق وجنوب أفريقيا وسوازيالند) جناحا قويا بتقوية عالقات العمل على أساس االحتياجات املتبادلة،
والتهديدات ،والفوائد  .ان لزيادة عدد جلان األحواض النهرية بني حكومات املقاطعات والدول يف
الواليات املتحدة والصني ،فضال عن اإلطار التوجيهي للمياه لالحتاد األورويب ،بإمكانه أيضا أن يوفر
دروسا للبلدان اليت مير هبا الفرات.
واستنادا إىل الدروس املستفادة من املفاوضات السابقة بني تركيا وسوريا والعراق كما هو موضح
أعاله ،يوصي هذا البحث باعتماد املبادئ التوجيهية التالية لزيادة فرص النجاح للجنة النهر املقرتحة:
ينبغي أن تعمل اللجنة وفقا ملبادئ ،ولكن ليس بالضرورة الرسالة والقانون الدويل .نظرا لوجود
املخاوف حول السيادة ،جيب أن تصاغ اختصاصات جلنة النهر لتحقق االستخدام األمثل ملياه الفرات
خالل االجتماع ملناقشة احتياجات الدول الثالثة املتشاطئة مع مرور الوقت .ال ينبغي أن تركز اللجنة
على تقسيم التدفقات ،بل جيب االعتماد على املبادئ والقوانني الدولية املقبولة ،حىت وان مل تكن مجيع
األطراف موقعة على تلك القوانني.
ينبغي تفويض اللجنة السلطة الكافية لتمكينها من أداء واجباهتا،ان إنشاء بنية حكم صحيحة
سيكون حامسا .حتتاج اللجنة إىل أن تقدم تقريرا إىل جملس على املستوى الوزاري يتكون من ممثلني من
الدول الثالثة ،وينبغي أن يسمح هلا بالعمل على االستمرار ،حىت إذا منعت السياسة االجتماعات الثالثية
على أعلى مستوى.
جيب أن تشكل اللجنة بطريقة مرنة مبا فيه الكفاية للسماح هلا بتطوير اختصاصها وهيكلها .يف
حالة عدم وجود اتفاق لتقاسم مياه النهر بني الدول ،ميكن أن تعطى اللجنة وقتا»للتوضيح» يف املرحلة
األوىل،وهذا من شأنه أن يتبع ب «اتفاق التنمية» يف املرحلة الثانية،إذ يتم التوقيع على االتفاق ،و مرحلة
ثالثة «فعالة متاما».
أنشطة اللجنة املقرتحة:
.1توفري أساس مشرتك للتفاهم لتعزيز التعاون الرمسي ودعمه
خالل مرحلة “التوضيح” األولية ،ينبغي للجنة تعزيز العالقات بني اخلرباء العاملني من الدول
الثالثة ،من خالل إعداد املواد لتعزيز الفهم املشرتك للهيدرولوجية واحتياجات الدول املتشاطئة ،وينبغي
هلذه الدراسات ان توضح قضايا اخلالف الرئيسة وأسباب فشل املفاوضات السابقة ،وميكنها ان تتلقى
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مساعدة بوساطة اإلشراف والدعم الدوليني حيثما كان ذلك ضروريا .على سبيل املثال ،ميكن أن تعمل
اللجنة من خالل:
• إنشاء قاعدة بيانات جلميع اتفاقيات املياه القائمة بني الدول الثالثة املتشاطئة ،وتنفيذ هذه
االتفاقات ،والقيود والتحديات .تقوم قاعدة البيانات أيضا بتسجيل التزامات الدول الثالثة املتشاطئة
باملعاهدات واالتفاقيات املتعلقة باملياه العابرة للحدود الدولية.
• قائمة جبميع النزاعات املتعلقة باملياه العابرة للحدود بني الدول الثالثة ،وحتديد أسباب النزاعات،
وتوضيح املواقف احلالية من كل طرف.
• الشروع يف إنشاء قاعدة بيانات هيدرولوجية للنهر ولألرصاد اجلوية يف الدول الثالثة استنادا إىل
البيانات املتاحة ،وحتديد التحسينات الالزمة للبيانات للحصول على صورة حيوية لنظام تدفق هنر الفرات.
• استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واملعرفة احمللية لرسم خريطة للتفاعل النهر مع األراضي الزراعية
والبنية التحتية للطاقة ،وهذا سيكون هبدف متكني نظام لإلنذار املبكر يف املستقبل من حتديد القضايا
ذات الصلة بتغري املناخ ،واألحداث املناخية املتطرفة ،والتدهور التدرجيي لبيئة النهر.
• دراسة حدود ومواصفات حوض الفرات واألحواض الفرعية ،ستمكن هذه الدراسة اللجنة من
معاجلة مسألة مثرية للجدل وهي سواء إذا ما كان الفرات ودجلة يشكالن حوضا واحداً أو حوضني،
وكيف هلذا أن يؤثر على إدارة النهر.
• حتديد االحتياجات املائية للدول املتشاطئة يف القطاعات املختلفة ،جنبا إىل جنب مع الزيادة
املتوقعة يف الطلب على املياه ،ويشمل ذلك حتديد املناطق املستهدفة لتحسني الكفاءة واالحتياجات
املائية احلرجة لكل بلد.
• نشر الوعي يف كل بلد عن التحديات اليت تواجه حوض الفرات بسبب زيادة الطلب على املياه،
وتغري املناخ ،واحلوادث املناخية الشديدة املتوقعة ،وينبغي هلذه احلمالت ان تستهدف اثنني من اجلماهري،
صناع القرار ،واجلمهور العام،وجيب ان يكون هدفهم هو حشد الدعم للتعاون بشأن حوض الفرات ومجع
بيانات عن مهوم الناس وتصوراهتم لقضايا املياه.
.2تطوير اتفاقية تعاون دائم
إذا كانت املرحلة األوىل الناجحة ،ميكن للجنة النهر االنتقال إىل وضع اتفاق دائم لتقاسم املياه
بني الدول املتشاطئة الثالثة ،لن يركز ذلك بالضرورة على تقسيم تدفق املياه بل على األدوار ،واملسؤوليات
املشرتكة ،والعمليات احملددة لنزع فتيل التوترات وحل النزاعات يف املستقبل .ستعرض هذه االقرتاحات على
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أهنا «أداة» لبناء التعاون مع مرور الوقت ،وليس للسيطرة على التنافس على املوارد ،وبالنظر إىل األسس
املشرتكة يف الدراسات التحضريية التقنية السابقة وغريها  ،على اللجنة أن تكون قادرة على تكريس وقتها
أثناء عملية الصياغة الستبعاد االختالفات يف اللغة القانونية ،والنهج الدبلوماسي ،والشكليات.
يف مجيع احلاالت ،جيب على اتفاق تقاسم مياه النهر الشامل بني الدول:
• أن يقوم على مبدأ أن التعاون املستدام بشأن موارد املياه،والذي سيمكن الدول املتشاطئة احلد
من النزاعات املتصلة باملياه،وزيادة التعاون ،وزيادة الرخاء جلميع الناس الذين يعيشون يف املنطقة.
• حتديد حوض النهر بشكل واضح أو األحواض واملوارد األخرى العابرة للحدود ذات الصلة؛
• عرض كافة القوانني واللوائح اليت قبلتها الدول املتشاطئة الثالثة ،وتشكيل األساس الذي بين
عليه االتفاق؛
• تسمية الدول الثالثة املتشاطئة املعنية ،ممثل حمايد من منظمة معرتف هبا من كل األطراف مثل
منظمة املؤمتر اإلسالمي ( ،)OICواليت ميكن أن تعمل لكسر أصوات التعادل واالخنراط يف التحكيم إذا
طلب منها ذلك
• حتديد السلطات املسؤولة عن تنفيذ االتفاق يف كل من الدول الثالثة؛
• حتديد القبول على مبدأ التحكيم يف أي نزاع أو سوء فهم بني األطراف املعنية يف القضايا
املتعلقة باالتفاق؛
• حتديد احلد األدىن من تدفق املياه لكل دولة متشاطئة ،استنادا إىل االحتياجات امللحة للبلدان
والتحقق منها من خالل الدراسات التحضريية؛
• حتديد مقبولية املعلومات بشأن جودة مياه التدفق يف الدول املتشاطئة (مع احلدود املقبولة كوهنا
مرنة ومع األخذ بعني االعتبار العوامل املومسية).
• حتديد أدوار ومسؤوليات كل طرف من األطراف ،مبا يف ذلك جلنة النهر.
.3املساعدة يف ضمان تنفيذ االتفاق
بعد التوقيع على االتفاق الثالثي ،ميكن للجنة النهر الرتكيز على دعم االتفاق لضمان تنفيذه
بنجاح .وميكن أن يشمل هذه:
• احلفاظ على قاعدة بيانات هيدرولوجيا النهر واألرصاد اجلوية وحتسينها ،استنادا إىل املعلومات
املقدمة من قبل الدول املتشاطئة الثالثة وخرباء اللجنة ،يتم استخدام قاعدة البيانات من قبل اللجنة للتنبؤ
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بأية تغيريات يف نظام تدفق هنر الفرات.
• قيادة محالت للتوعية حول كفاءة استخدام املياه يف األنشطة البشرية املختلفة،ينبغي أن تأخذ
هذه محالت يف االعتبار الظروف احمللية لكل دولة متشاطئة ،وميكن أن تدعم التفاهم وحس املسؤولية
على نطاق احلوض بني املستخدمني.
• بناء نظام لإلنذار املبكر للتنبؤ باحلوادث املناخية الشديدة يف حوض الفرات ،وينبغي دعم نظام
اإلنذار هذا عن طريق سيناريوهات استجابة جديدة أو مناذج املناخ اإلقليمي القائمة واملتفق عليها مع
السلطات املختصة يف كل دولة من الدول املتشاطئة .ينبغي للجنة التعاون مع السلطات يف هذه الدول
الثالثة الختاذ قرارات وتدابري التخفيف والتكيف الالزمة للتعامل مع حتديات املناخ يف احلوض بدال من
املستوى الوطين ،ان التخطيط على مستوى احلوض بتقدمي عدد أكرب من اخليارات واحللول املستدامة.
•التنشئة االجتماعية يف مشروع جنوب شرق األناضول،ميكن للجنة أن تلعب دورا مفيدا يف مسح
املنشآت املائية القائمة واملخطط هلا على جمرى النهر ،وذلك هبدف بناء نظام متكامل لالستثمار يف هذه
اهلياكل ،من اجل املنفعة املتبادلة .على سبيل املثال ،تسعى تركيا لتمويل السدود واملنشآت املائية اهلندسية،
يف حني أن العراق وسوريا يشتبهان خبطط تركيا ،ويتخذان اخلطوات الدبلوماسية الالزمة إلحباطها .بدال
من ذلك ،ميكن لرتكيا أن تطلب متويال من الدولتني وتقيم شراكات معهم ،وهذا من شأنه جعل مشروع
جنوب شرق األناضول  GAPأكثر قبوال إقليميا ،وميكنه دعم األمن الغذائي يف العراق واململكة العربية
السعودية ،ومن شأن هذا اإلجناز أن يسهم إىل حد كبري يف خلق مناخ للثقة.
• تعزيز الرتابط االقتصادي على نطاق أوسع ،باالعتماد على جمموعة من خربات التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،وميكن للجنة التفاعل مع املسؤولني والشبكات يف كل بلد لتشجيع املزيد من العالقات
املرتابطة بني الدول املتشاطئة ،سيتم توصيل هذه العالقات مع استخدام املياه  ،ولكن ليس على سبيل
احلصر .وميكن تشجيع التجارة واالستثمار يف إمدادات الطاقة وغريها عرب احلدود .إلعطاء مثال واحد
للتعاون احملتمل ،تود تركيا تعزيز أمن النفط والغاز مع ختفيف اخلسائر احملتملة يف مشاريع الطاقة املائية
املقررة يف جنوب األناضول (اليت من شأهنا أن ختدم بكفاءة املراكز السكانية الرتكية البعيدة) ،ويف الوقت
نفسه ،حيتاج العراق إىل الكهرباء ولديه النفط والغاز لبيعها،وبالتايل ،فان احلل هو تبادل املنفعة ، ،ميكن
أن تقوم تركيا ببيع ونقل الطاقة املولدة املائية ملسافات قصرية للمشرتين القريبني يف مشال العراق ،ويف املقابل
تتلقى إمدادات ثابتة من النفط والغاز العراقي.
• مراجعة التشريعات اليت تنظم استخدام املياه وإدارهتا يف الدول املتشاطئة الثالثة،إن دور اللجنة
هو اقرتاح التعديالت على التشريعات القائمة لتسهيل اإلدارة املتكاملة للموارد املائية املشرتكة .ويف هذا
الصدد ،ميكن للجنة أن تستفيد من جتارب املناطق األخرى ،مثل جهود االحتاد األورويب يف إدارة املوارد
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املائية العابرة للحدود.وينبغي أن تكون هذه اخلطوة مهمة لرتكيا ،على وجه اخلصوص ،نظرا إىل احتياج
تركيا لالمتثال لتشريعات االحتاد األورويب من أجل حتقيق حلمها باالنضمام.
االستنتاج
وقد مشلت خطط التنمية الوطنية على مدى نصف القرن املاضي أنشطة استغالل واسعة النطاق
على هنر الفرات ،واليت غريت بشكل كبري من حجم تدفق النهر والنظام ،أصبح التدهور اليومي ملوارد
النهر عائقا أمام إعادة األعمار والسالم يف املنطقة يف املستقبل.
من املرجح أن يقلل مزيج من الطلب املتزايد على املياه ،وخطط البنية التحتية غري املنسقة ،وتغري
املناخ من تدفق املياه ،وزيادة التنافس على املوارد بني الدول ،وخلق عقبات جديدة يف االستقرار السياسي
والنمو االقتصادي .تصنف سوريا والعراق ببلدان مائية شحيحة ،مع تركيا اليت تعد عرضة لإلجهاد يف
املستقبل ،ومن املتوقع أن تتفاقم حالة املياه يف البلدان الثالثة مع تغري املناخ.
تشكل التغيريات يف تدفق هنر الفرات ،وكرب معدالت التبخر خالل الصيف احلار والظواهر اجلوية
املتطرفة حتديات للحكم للدول الثالثة مجيعها ،ان كيفية معاجلة هذه املشاكل سوف يكون هلا آثار على
املناطق اجملاورة ،وستؤثر املزيد من الكوارث اإلنسانية واهلجرة نتيجة لفشل إمدادات املياه واحلصاد سلبا
على املصاحل االقتصادية لالحتاد األورويب وغرب آسيا.
إن خطر هذه األزمة لن يهدأ إال إذا كانت احلكومات الوطنية واحمللية للدول املتشاطئة راغبة يف
تنسيق أفعاهلم وردودهم وفقا للقواعد الدولية ،وبالنظر إىل الطابع العابر لتحديات حدود املاء اليت تواجهها
املنطقة ،يتعني على السلطات املتشاطئة النظر بعني تعاونية للتخفيف من حدة األزمة واالستجابة هلا،
يرجع ذلك إىل حقيقة بسيطة وهي أن النهر وحدة هيدرولوجية ال يعرتف باحلدود السياسية ،ودولة واحدة
مبفردها لن تكون قادرة على مواجهة هذه التحديات.
هناك حاجة ماسة للتعاون  ،إال ان ما يقرب من قرن من العالقات بني دولة ودولة مل يؤد إىل
عملية فعالة ومستدامة إلدارة موارد النهر ،أصبحت العوامل اليت تعيق االتفاق أكثر تعقيدا بسبب النزاع
املسلح ،والتغريات السكانية ،واملناخ ،وضغوط التنمية .مير كل بلد يف مرحلة خمتلفة من التنمية االقتصادية.
ان التغيريات الدميوغرافية الكبرية ،والنمو االقتصادي ،واالعتماد الكبري على األساليب الزراعية الكثيفة
االستخدام للمياه زاد من حدة التنافس على املياه ،ال تزال حقوق منبع النهر متنازع عليها ،وتتشابك
مع القضايا املثرية ملشاعر السيادة وتاريخ العالقات السياسية املشحونة .حىت إن ابسط أنواع التواصل بني
األطراف قد تعرقل بسبب عدم االستقرار السياسي العميق،وخاصة منذ بداية عام  2011بسبب األزمة
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السورية واالضطرابات ذات الصلة يف مجيع أحناء العامل العريب.
يف ظل املناخ السياسي واألمينالراهن ،يبدو العمل احلكومي الدويل غري وارد ،لكن اإلرادة السياسية
قد تكون موجودة يف املستقبل .عند هذه النقطة ستكون املعرفة متماثلة ،واالتفاق على األولويات بني
املمارسني الفنيني من شأنه أن يسهل احلوار واإلجراءات العملية ،ان النهج القائم على التفاهم املتبادل،
والتعاون ،واملناقشات على أساس النماذج العلمية ،سيساعد على توجيه السياسيني وممثلي الدول الثالثة
حنو احللول االجيابية اليت تعود على اجلميع بالنفع،هذا هو النهج األكثر عقالنية لضمان استدامة املياه يف
املستقبل يف البلدان الثالثة.
يف هذا السياق ،وعلى أساس العديد من احملادثات مع املسؤولني واخلرباء الفنيني من كل بلد،
فقد وضع هذا البحث اقرتاحا بتشكيل جلنة النهر ،وسوف يتم تشكيل هذه اللجنة من خرباء من البلدان
الثالث ،وستكون هلا قوة تدعم التعاون الثالثي ،واقرتح البحث أيضا العديد من الدراسات األولية اليت
ميكن للجنة القيام هبا ،ويشمل هذا منوذجاً على أساس علمي لنهري دجلة والفرات،الذي من شأنه أن
يبدد اخلالف حول ما إذا كان النهران يشكالن حوضا واحداً أو حوضني،وتعيني تفاعال لنهر مع األراضي
الزراعية والبنية التحتية للطاقة.
ميكن هلذه األنواع من األنشطة أيضا متهيد الطريق ملزيد من التعاون السياسي الرمسي ،يتطلب
املضي قدما دراسة متأنية للوقائع على األرض واالعرتاف باألسباب سواء بالنسبة لإلخفاقات املاضية
أو النجاحات ،ولذلك يصب يف مصلحة مجيع األطراف املعنية لدعم خطوط التعاون اإلقليمية ،وزيادة
اجلهود لبناء عالقات قوية بني اخلرباء ،وينبغي أن يكون اهلدف هو تعزيز االستعداد لدعم ختفيف
االستخدام حلوض النهر ،والتكيف ،واستعادة اجلهود املبذولة عندما تسنح الفرصة السياسية.
يف غضون ذلك،فمن الضروري احلفاظ على فتح قنوات احلوار بني خرباء البلدان وممثلي احلكومات
كلما كان ذلك ممكنا ،قد تكون هناك فرص خاصة للتنسيق بني تركيا والعراق حول تدابري قصرية األجل
ملعاجلة االحتياجات اإلنسانية امللحة .فضالً عن ذلك ،إنشاء فريق عامل من اخلرباء لرصد األحداث اليت
تؤثر على سالمة النهر وتقدمي املشورة للسلطات املسؤولة والوكاالت اإلنسانية بشأن حاالت الطوارئ
املتصلة باملياه ،وهذا من شأنه ان يساعد على سد الفجوة يف حالة األزمات.
امللحق أ :املؤشرات واملنهجية
اجلدول :A1أنواع مؤشرات املياه والفقر
املؤشر

مؤشر ازدحام املياه(WCIأو
مؤشر فالكينمارك)

مؤشر النسبة احلرجية
()CRI
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()SWSI
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التدبري

التصنيف

الوظائف

كمية من جمموع املياه السنوي
املتاحة لالستخدام البشري للفرد
الواحد.

M3<500
للفرد سنويا

ندرة مطلقة

>500
<1000
M3للفرد
سنويا

ندرة املياه

>1000
<1700
M3للفرد
سنويا

إجهاد املائي

>1700
M3للفرد

ال اإلجهاد

النسبة املئوية من إمجايل
املسحوبات السنوية النسبية ملوارد
املياه العذبة املتاحة

% 0-10

ال ضغط

% 10-20

ضغط
منخفض

<5

مستدام نسبيا

% 40-20

ضغط متوسط

5-10

إجهاد

٪80-40

ارتفاع الضغط

10-20

نقص

% 100 - 80

ضغوط عالية

> 20

سنويا

يركز على توفري املوارد النسبية
للسكان.

استخدم مؤشر التنمية العاملية
( )WDIمقسوما على مؤشر
التنمية البشرية ()HDI
كبديل عن القدرة على التكيف
االجتماعي لإلجهاد املائي.

ما وراء احلاجز

جدا

يركز على توافر املوارد النسبية
للطلب.

املصدر :مشوط،على أساس إمجايل ()2012
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يهدف لعكس القدرة على التكيف
مع اإلجهاد املائي (يفهم من
خالل توزيع الثروة ،ونظام التعليم،
واملشاركة السياسية) من خالل
الوسائل االقتصادية ،والتكنولوجية،
وغريها

حصاد البيان

قناة إطار خماطر املياه
يأخذ إطار خطر املياه املستخدمة بعني االعتبار أنواع عدة من اإلجهاد ،كما هو مبني يف الشكل
أ-1أدناه.
الشكل أ :-1أطر خماطر املياه

وهتدف مؤشرات للقناطر يف املقام األول إلظهار تعرض الشركات واملستثمرين ملخاطر ذات عالقة
مبجال املياه يف عملياهتا وأصوهلا يف مجيع أحناء العامل،إذ تأخذ بعني االعتبار جمموعة متنوعة من القياسات،
كما هو مبني أعاله ،إذ تتوافر البيانات،ال توجد بيانات للمياه اجلوفية لرتكيا وسوريا،على سبيل املثال.
قد ال تكون عودة التدفق مؤشرا كافيا للتلوث.بدال من ذلك ،فإنه يبحث يف مدى منطقة تعتمد
على البنية التحتية ملعاجلة املياه املعدومة ،فهو يقيس “نسبة املياه املتاحة املستخدمة واملياه اليت يتم تفريغها
يف املنبع كمياه الصرف الصحي .وتشري القيم العليا إىل االعتماد على حمطات املعاجلة ،وحيتمل أن تكون
51
املياه أقل جودة يف املناطق اليت تفتقر إىل البنية التحتية والقوانني األزمة ملعاجلة املاء.
تتعلق خماطر السمعة والتنظيم باآلثار احملتملة على الشركات اليت تستخدم املياه يف البالد .أعرب
إمجايل املسحوبات من املياه سنويا عن تدابري اإلجهاد املائي (البلدية والصناعية والزراعية) كنسبة مئوية
52
من إمجايل املياه الزرقاء املتاحة سنويا .القيم األعلى تشري إىل املزيد من املنافسة بني املستخدمني.
.51ريغ،تشياو،و غاسرت›،)2013( .،اطر القناطر ملخاطر املياه» ،ورقة عمل ،واشنطن ،معهد املوارد العاملية http://www.wri.org/publication/،
. aqueduct-water-risk-framework
.52غاسرت،النديس،الك،ريغ،وتشياو»،)2013( .،خرائط القناطر العاملية ،« 2.0ورقة عمل ،واشنطن ،معهد املوارد العامليةhttp://www.wri.org/،
 .publication/aqueduct-metadata-globalانظر أيضا غاسرت ،ري��غ،ل��وه،وم��اددوك��س›،)2013( .،ق��ن��اط��ر البالد وح��وض هنر :التجميع املرجح
للمؤشرات اهليدرولوجية املتميزة «،ورقة عمل،واشنطن،،معهد املوارد العاملية،تشرين الثا ين http://wri.org/publication/aqueduct-coun�،2013
.try-river-basin-rankings
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اجلدول  :A2خط األساس لقياس اإلجهاد املائي
 : 5 - 4ضغط عايل للغاية( > ) ٪ 80
 : 4 - 3ضغط مرتفع( ) ٪ 80 - 40
 : 3 - 2ضغط متوسط  -عايل ( )٪ 40 - 20
 : 2 - 1:ضغط منخفض متوسط( )٪ 20 - 10
 :1 - 0ضغط منخفض (<)٪ 10

منهجية توقعات اإلجهاد املائي يف املستقبل
ويأخذ التحليل ثالثة سيناريوهات معيارية للتغيري االقتصادي والبيئي اليت استخدمها الفريق
احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ (IPCCالسيناريوهات )A2،B1 A1Bيف تقرير التقييم53.الرابع
واقتبس هذه باختصار أدناه:
اجلدول :A3الزيادة املتوقعة يف االحرتار العاملي يعين (* )C
سيناريوهات 2065 - 2046 2030 - 2011

2099 - 2080

–A2ان النمو االقتصادي لكل فرد بطيء يف الوقت الذي
يستمر فيه النمو السكاين .ان التنمية االقتصادية يف املقام
األول تتوجه توجها إقليميا ،والتغري التكنولوجي أكثر تشتتا
وأبطأ مما هو عليه يف سيناريوهات أخرى

0.64

1.65

3.13

 – A1Bويرافق النمو االقتصادي السريع منو سكان العامل
الذي سيبلغ ذروته يف منتصف القرن احلايل ويرتاجع بعد
ذلك،وتستخدم تقنيات جديدة وأكثر كفاءة يف منظومات
الطاقة ،وسيتوازن هذا التغيري عرب مجيع املصادر وستصبح
ذات معدالت حتسني مماثلة تنطبق على مجيع تقنيات
إمدادات الطاقة واالستخدام النهائي.

0.69

1.75

2.65

، IPCC.53ت��غ�ير امل��ن��اخ  :2007األس���اس للعلوم الفيزيائية .مسامهة الفريق العامل األول يف تقرير التقييم ال��راب��ع للفريق احلكومي ال���دويل امل��ع�ني بتغري املناخ
[سليمانS،تشني،مانينغ.،تشن،ماركيز،افريات،جتنور،وميلر،حمررون)] .مطبعة جامعة كامربيدج ،كامربيدج،اململكة املتحدة ونيويورك، ،الواليات املتحدة األمريكية.
الحظ أن لتقرير التقييم اخلامس (،)AR5وقد اعتمدت  IPCCمسارات الرتكيز التمثيلية (عمليات التشاور اإلقليمي) لنمذجة املناخ والبحوث .انظرIPCC :
،)(2013ملخص لوضع السياسات .تغري املناخ  :2013األساس العلوم الفيزيائية .مسامهةالفريقالعامالألولفيتقريرالتقييماخلامسللفريقاحلكوميالدولياملعنيبتغرياملناخ
[ستوكر .،تشني،بالتنر،جتنور ،ألني،بوسكجانج ،،ناليوس ،شيا،بيكس،وميدجلي( ،حمررون)] .مطبعةجامعةكامربيدج،كامربيدج،اململكةاملتحدةونيويورك،الوالياتاملت
حدةاألمريكية[.
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–B1سريتفع عدد السكان يف منتصف القرن ويرتاجع بعد
ذلك ،ويرتافق ذلك مع التغري السريع يف اهلياكل االقتصادية،
مع ختفيضات يف كثافة املواد ،وإدخال التكنولوجيا
النظيفة،وزيادة كفاءة استخدام املوارد ،وينصب الرتكيز على
حلول عاملية لتحقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ،مبا يف ذلك حتسني حقوق امللكية ،ولكن من دون
مبادرات مناخية إضافية.

0.66

1.79

1.29

* يسجل اجلدول االحرتار العاملي يعين (متوسط التغري السنوي يف درجة حرارة اهلواء السطحي) من مناذج
54
متعددة لثالث مراحل زمنية قريبة  1999 - 1980لكل من السيناريوهات .املصدر)IPCC 2007(:
امللحق ب :تاريخ املفاوضات بني دول الفرات بشأن هنر الفرات
التاريخ

املشاركون

املالحظات

النتائج

سلطات االنتداب:
1920

•فرنسا بالنيابة عن
سوريا

اتفاقية إنشاء جلنة تنسيق لدراسة االستفادة من هنري
دجلة والفرات.

•بريطانيا بالنيابة
عن العراق
1920

•فرنسا بالنيابة عن
سوريا
• تركيا

1921

•فرنسا بالنيابة عن
سوريا
• تركيا

1923

•احللفاء
• تركيا

• تلت اهنيار اإلمرباطورية
العثمانية وهناية احلرب
العاملية األوىل.

التفاوض بشأن هنر كاويك،الذي أشار إىل االستفادة
من هنر الفرات.

معاهدة أنقرة بشأن حقوق الدول املتشاطئة يف استخدام
املياه العابرة للحدود،وحق مدينة حلب يف استخدام مياه
هنر الفرات لتلبية طلبات يف املدينة (املادة .)12
أكدت املادة  109من معاهدة لوزان مبدأ الفصل
بني إدارة املياه العابرة للحدود من أي قضايا سياسية
أخرى،وجيب يف إدارة املياه العابرة للحدود احرتام املنفعة
املتبادلة للدول املتشاطئة ،اعتمدت املعاهدة بوضوح
مبدأ التحكيم.

•كانت معاهدة لوزان
هي املعاهدة النهائية يف
هناية احلرب العاملية األوىل
واليت حددت حدود تركيا
احلديثة.

،) IPCC (2007 .54تغري املناخ  :2007األساس العلوم الفيزيائية .مسامهة الفريق األول العامل يف تقرير التقييم الرابع.
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1926

•فرنسا بالنيابة عن
سوريا

اتفاقية الصداقة وعالقات حسن اجلوار،مع التأكيد
على التزام كال الطرفني لتنسيق خططها الستخدام هنر
الفرات.

• تركيا

1946

•العراق

نصت املادة  3من اتفاقية الصداقة وعالقات حسن
اجلوار بني العراق وتركيا ما يلي:

• تركيا

•أن تثبت تركيا قياس التدفق الدائم على مسار النهر

•كانت سوريا حتت
االحتالل الفرنسي.

•ان تقدم تركيا القياسات وبصورة دورية إىل العراق.

1962

•العراق
• سوريا

اتفاق لتبادل كافة املعلومات املتاحة عن هنر الفرات.
ومشل ذلك:
•دعوة إلنشاء جلنة مشرتكة مسؤولة عن التفاوض نيابة
عن البلدين.
•املعارضة املشرتكة ال خيطط للسيطرة على مياه النهر.

•وكان هذا ردا على
الرسالة اليت بعث هبا
نية تركيا بشأن خططها
لبناء سد كيبان يف عام
.1957
• سادت العالقات
السياسية السيئة بني
العراق وسوريا.
• مل يتم تشكل اللجنة
أبدا.

1965

1967 - 1966

1967

• تركيا

ومشلت القضايا اليت متت مناقشتها:

•سوريا

•تقاسم املياه.

•العراق

•واجلدول الزمين مللئ السد.

•سوريا
•العراق

•سوريا
•العراق

ومشلت القضايا اليت متت مناقشتها:
•تقاسم املياه.
•األراضي املروية والطلب الفعلي على املياه.

يف هذا االجتماع لتبادل البيانات،ادعت سوريا حقها يف
 40يف املائة من تدفق هنر الفرات ورفض العراق ذلك ،و
طلب أن تكون سوريا أكثر كفاءة يف استخدام املياه.
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•كان االجتماع غري
منتج بسبب املواقف
الدفاعية للمشاركني.

•مت عقد سلسلة من
االجتماعات يف دمشق.
•فشل االجتماع األخري
بسبب التحضريات السيئة
ونقص املعلومات الالزمة.
• عقد االجتماع يف
دمشق.
•كانت العالقات
السياسية سيئة.

حصاد البيان

1967

•سوريا
•العراق

اقرتحت سورية مبدأ املوافقة على قاعدة التدفق.
ومبوجب هذا االقرتاح ،حتصل سوريا على  40يف املائة
من التدفق ،والعراق  60يف املائة .ومن شأن أي تدفق
يتجاوز املعدالت األساسية املتفق عليها أن يقسم
بالتساوي .رفض العراق
وعقدت سلسلة من االجتماعات خالل هذه الفرتة.
اقرتح العراق:
•إنشاء مفهوم لتنسيق التفاوض؛

1971-1973

•سوريا
•العراق

•إنشاء احلقوق التارخيية على هنر الفرات (وهو مفهوم
رفضته سوريا)؛
•مجع وتبادل املعلومات بشأن الطلب على املياه يف
كل بلد؛
•قبول قرار جلنة التحكيم السوفيتية.

•تركيا
1971

1973-1974

•العراق

•سوريا
•العراق

مت توقيع بروتوكوالت التعاون التقين يف املادة  3اليت
ذكرت:
•أن كال الطرفني سينسقان خالل ملئ سد كيبان.
•ستجري املفاوضات املباشرة حول املياه املشرتكة ،بدءا
من هنر الفرات.

•عقد االجتماع يف
بغداد.
•كانت العالقات
السياسية سيئة.
•فشل االجتماع كما
رفض العراق املفهوم
املقرتح للمشاركة.

• كانت العالقات
السياسية بني البلدين
سيئة.
•اتفق فريق التفاوض
على ان تكون جلنة
التحكيم سوفيتية ولكن
مت إلغاء هذا القرار من
قبل السلطات املركزية يف
سوريا والعراق.

•عقد االجتماع يف أنقرة.
•كان التنسيق ضعيفاً،
وضرر ملئ سد كيبان
بالعالقات املتبادلة.
• سادت العالقات
السياسية السيئة بني

عقد عدد من االجتماعات بني البلدين لوضع توجيهات
لتدفق هنر الفرات «يف حني ملئ سد كيبان وسد الطبقة.
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سوريا والعراق.
•كان البلدان متجهان
حنو احلرب ،واليت مت
نزع فتيلها من قبل
اجلامعة العربية والوساطة
السعودية.
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توقيع بروتوكول للتعاون التقين واالقتصادي،جاء فيها:
• تركيا
1980

• العراق

•جيب تشكيل جلنة فنية مشرتكة لدراسة التعاون على هنر
الفرات ودجلة.
•ينبغي أن تستعرض اللجنة مجيع القضايا املتعلقة باملياه
العابرة للحدود بني الدول الثالثة.
•جيب اإلبالغ عن النتائج يف غضون سنتني إىل جلنة
وزارية مسؤولة عن حتديد حصة عادلة لكل دولة.
•جيب أن تعاجل ضوابط تلوث املياه العابرة للحدود.
•كان العراق مشارك
يف اللجنة خالل احلظر
االقتصادي لألمم املتحدة
على العراق.

• تركيا
1983

•سوريا

انضمت سوريا لربوتوكول سنة .1980

•العراق

•عقدت اللجنة 17
اجتماعا حىت 1992
ولكن مل تكن قادرة
على حتقيق اتفاق هنائي
لتقاسم هنر الفرات.
• فشلت العالقات خالل
التسعينيات ،بسبب
التنمية يف تركيا ومشروع
GAPوحتديدا سد
أتاتورك.

توقيع بروتوكول للتعاون االقتصادي،جاء فيها:
•تركيا
1987

•سوريا

•ان تقوم تركيا باإلفراج عن متوسط 500مرت مكعب يف
الثانية من الفرات.
•اتفاقية أمنية من شأهنا أن حتد من حركة حزب العمال
الكردستاين على األراضي السورية.
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•وجاء االتفاق بعد فرتة
من التوتر بني البلدين،
وهتديد حزب العمال
الكردستاين بتفجري سد
أتاتورك.

حصاد البيان
•تأخر هذا االتفاق ملدة
 23عاما ،بعد أن متت
مناقشة نفس الرتتيب يف
عام 1967
•سوريا
1990

•العراق

توقيع اتفاق لتقاسم مياه الفرات بني سوريا والعراق:
•إذ حتافظ سوريا على  42يف املائة من مياه الفرات
القادمة إىل أراضيها من تركيا.
•أن تكون 58يف املائة املتبقية من مياه الفرات للعراق.

•ال يعرتف هذا االتفاق
باتفاق التقاسم املوقع
بني تركيا وسوريا يف
عام ،1987والذي
كان اتفاقا مؤقتا ولكنه
استمرت حىت وقتنا
احلاضر.
•طالب العراق بزيادة يف
التدفق من تركيا إىل سوريا
واليت اتفق عليها يف وقت
سابق بني تركيا وسوريا.

•تركيا
2008

2009

•العراق

إنشاء جملس تعاون اسرتاتيجي رفيع املستوى،والذي
أدخل آلية لعقد اجتماعات بني الوزارات املعنية ملناقشة
قضايا املياه العابرة للحدود.

•تركيا

إنشاء جملس تعاون اسرتاتيجي رفيع املستوى،حيث مت
توقيع  50بروتوكول ،أربعة منها املتعلقة باملياه اإلقليمية.
هذه املبني:

•سوريا

•التعاون على أشكال املياه املشرتكة؛
•الرتكيز بشكل خاص على نوعية املياه؛
•التعاون على تطوير حمطات ضخ املياه املشرتكة،
والسدود،والسياسة املائية املشرتكة.

•تركيا
2009

•العراق

توقيع اتفاق للتعاون تضم  48مذكرة تفاهم ،واحد منها
على املاء .وكانت النقاط الرئيسة هي:
•االتفاق على تبادل املعلومات اهليدرولوجية واألرصاد
اجلوية؛
•تبادل املعرفة يف هذا اجملال.
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* عن املؤلف
الدكتور حممد نوار مشوط:
هو مستشار إدارة املياه ،ميتلك  11عاما من اخلربة يف جمال التدريس ،واإلدارة الفنية للمياه،
والتحليل السياسي للعالقات املائية العابرة للحدود ،عمل نوار من  2004إىل  2014كمحاضر يف كلية
إدارة املياه واهلندسة البيئة املدنية يف جامعة دمشق ،كأستاذ مساعد من  ،2004ونائب لعميد الشؤون
اإلدارية والطالب من  2010إىل  ،2013وشارك أيضا كمستشار يف دراسات املياه العملية اليت تنظمها
املؤسسات احلكومية واألطراف األخرى،مبا يف ذلك دويتشه فريغز لشافتز ومسيناربت الدولية ()GIZ
والبنك األورويب لالستثمار ( .)EIBيف أوائل عام  2013مت جتنيده من قبل منظمة الصحة العاملية ،قسم
املياه والصرف الصحي والصحة ( )WASHكخبري للمساعدة يف تطوير نظام رصد نوعية املياه لإلنذار
املبكر للتلوث .يف عام ،2013فاز نوار بزمالة أكادميية يف تشاتام هاوس يف لندن لقيادة مشروع إدارة املياه
العابرة للحدود بني تركيا وسوريا والعراق .حصل نوار على بكالوريوس يف اهلندسة ( )1996من جامعة
دمشق وعلى درجة الدكتوراه يف اهلندسة ( )2003من جامعة مانشسرت.
غالدة الهن:
وهي زميلة األحباث يف قسم الطاقة والبيئة واملوارد يف تشاتام هاوس،منذ انضمامها لتشاتام هاوس
يف عام  ،2004استطاعت إدارة العديد من املشاريع الدولية يف إدارة املوارد الطبيعية ،ومشلت جماالت
أحباثها إدارة قطاع البرتول ،واستثمار املوارد األجنبية اآلسيوية ،وتطوير النفط والغاز يف املنطقة القطبية
الشمالية .عملت على نطاق واسع مع شركاء يف دول اخلليج العريب على قضايا الطاقة واحلفاظ على املياه.
تقوم الهان حاليا مشروعا ملوارد احليوية للتثمني الستخدام تكاليف وحوافز السوق لتحقيق االستدامة
يف جمال الطاقة واملياه والغذاء .يف أوائل  2015انضمت إىل اللجنة املنظمة ملبادرة الطاقة املتحركة ،وهي
شراكة بني أصحاب مصاحل متعددين لتعزيز الوصول إىل الطاقة املستدامة يف األوضاع اإلنسانية .من
 2002إىل  ،2004كانت الهان زميلة أحباث يف مركز اخلليج للدراسات اإلسرتاتيجية ،حصلت الهان
على درجة البكالوريوس يف اللغة العربية والعالقات الدولية ،وعلى درجة املاجستري يف دراسات الشرق
األدىن واألوسط من كلية الدراسات الشرقية واألفريقية يف جامعة لندن.
شكر وتقدير
يود الكتاب التنويه باجلهود الكبرية والدعم املقدم من اجلهات واألفراد املشاركني يف ختطيط،
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وتطوير،وانتاج هذه الدراسة .استفاد العمل من دعم مؤسسة أمري ويلز الدولية للجمعيات اخلريية وجلنة
األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،ومثلت مسامهتهم حجر األساس حللقة
عمل رفيعة املستوى بشأن هنر الفرات واليت عقدت يف لندن يف حزيران 2014؛ وبالشكر جلميع اخلرباء
الذين شاركوا .يود الكتاب شكر مؤسسة األصفري على كرمها يف دعم زمالة األكادميية ،واملوظفني من
أكادميية امللكة إليزابيث الثانية للقيادة يف الشؤون الدولية يف تشاتام هاوس على دعمهم .وقد استضاف
املشروع البحثي من قبل الطاقة والبيئة واملوارد ( )EERقسم تشاتام هاوس،الذين دعموا الدراسة وتقامسوا
األفكار واخلربات مع الفريق .شكر خاص لـ  EERلروب بيلي،و الدكتور روبننبلت ،مدير تشاتام
هاوس؛وجراهاموين ملا قدموه من دعم ال يقدر بثمن .يود الكتاب شكر املعهد الرتكي للمياه ،ومؤسسة
املياه الرتكية ،واملديرية العامة لألشغال اهليدروليكية ( ،)DSIوسعادة األستاذ ياسر ياكيس ،واألستاذ
زكي صن ،واألستاذ أمحد ساتاجي .استفاد البحث من مسامهات والتعاون مع اخلرباء العراقيني ،والسيما
معايل الدكتور عبد اللطيف رشيد ،والطبيعة العراقية بقيادة الدكتور عزام علوش ،كما استفاد البحث من
مداخالت وتوجيهات األكادمييني والباحثني السوريني ،الذين رفضوا نشر أمسائهم .وأخريا ،نود أيضا أن
نشكر احملررين ،وبطبيعة احلال مجيع وجهات النظر اليت أعرب عنها أصحاهبا ،وأي أخطاء موجودة هي
يف مسؤوليتنا.
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العيش المشترك  ...فلسفة وآليات عمل
محمد طاهر الحسيني *

2015/ 8/ 19

ليس مثة تردد يف عد جمتمعاتنا ومنذ زمن سحيق جمتمعاتنا متآلفة ومتعايشة ،دون أن يكون تنوعها سبباً
لألقتتال والتنابذ والتخاصم .
ومل يكن الدين واألختالف يف العرق واملذهب مدخالً لصر ٍاع ٍ
عنيف ومستمر .وإن كان مثة
فرتات وقع فيها ماوقع على خلفية هذا التنوع ،اال انه كان تنازعاً وتدافعاً مؤقتا أقرب إىل اخلصومات
اليومية التفصيلية اليت تقع يف الدائرة اخلاصة .
ولكن ،هل نكتفي باالشراقات اليت متأل فضاءنا التارخيي ،ونغض الطرف عن اخللل الذي يعتور
احلاضر ويهدد املستقبل؟! خصوصاً وأن تناغم اجملتمعات وجتانسها ليس أمراً ثابتاً اليتهدد واليقبل التغيري،
فهل تعرضت جمتمعاتنا – ومنها اجملتمع العراقي – إىل مايهدد هذا التجانس .فماهي املعطيات اليت وقعت
باجتاه النيل من وحدة جمتمع العراق حتديداً ؟
إن أهم هذه املعطيات :
.1ظاهرة األستبداد :
منذ تأسيس الدولة العراقية أخذت تتلبس بثوب االستبداد ،على الرغم من الطابع الدميقراطي الذي أريد
للدولة العراقية أن تتبناه ،ونص عليه الدستور العراقي املوسوم بالقانون األساسي  .ولعل أهم عامل دفع
بالنظام السياسي حنو االستبداد هو الدور الفاعل للقيادات العسكرية يف احلياة السياسية ،ومنذ األيام
األوىل لبناء وتأسيس الدولة .
ويالحظ أن استحواذ املؤسسة العسكرية على سلطة القرار يف الدولة العراقية يف وقت مبكر ،فتح الباب
على مصراعيه للصراع بني املنتسبني هلذه املؤسسة نفسها ،كما ماحصل بالفعل يف حركة بكر صدقي
ماشرع لوسيلة اللجوء إىل اآللة العسكرية للسيطرة على مراكز القرار يف
وجمموعته يف العام  ،1936وهو َ
* حممد طاهر احلسيين ،رئيس مركز ابن إدريس للتنمية الثقافية.
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هذه الدولة احلديثة .ومنذ ذلك الوقت أصبحت املؤسسة العسكرية هي اليت حتَدد شخصية البالد ومصري
أبنائه ،وقد انتهت بالطابع العسكري الذي صبغ العراق ،وخصوصاً بعد العام  ،1991مع استبداد غري
مسبوق يف ضوء رؤية حزبية شوفينية وسلوك إجرامي ،دأب على ترويع املواطنني ومتزيق النسيج اإلجتماعي
إىل أقصى حد.
.2البنية الطائفية للنظام:
مل يعرف الشارع العراقي الصراع الطائفي على الرغم من التعددية الطائفية واملذهبية اليت تعمه ،غري أنه
حيث مارست معظم نخُ به السياسية طائفية معلنة
عرف طائفية سياسية رمسية منذ تأسيس الدولة العراقيةُ ،
تارة ومقنعة أخرى ،بل يدعي بعض الباحثني أهنا ذات منشأ عثماين ورثه العراق قبل أن يصبح برناجماً
بريطانياً فيما بعد.
إن السياسة االقصائية ملكونات أساسية يف اجملتمع العراقي بناءً على مز ٍاج طائفي شكل أهم املعضالت
املميتة يف بنية الدولة العراقية ،وأضرت بسمعة الدولة العراقية ومكانتها يف نفوس العراقيني.
.3املشكلة الـكـردية :
منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية العام  2013أصبح التعدد العرقي مشكلة مستدمية ،خصوصاً مبا خيص
الكرد ،وإن كان لغريهم من الرتكمان واآلثوريني واآلرمن نصيب من اضطراب القرار السياسي العراقي جتاه
غري العرب واإلضرار حبقوقهم ،ومبا أساء إىل العالقة بني هذه املكونات ولغَم مستقبلها ومستقبل البالد،
وانعكس سلباً ىل التعايش اإلجتماعي والتجانس بني هذه املكونات.
مفهوم العيش املشرتك:
ماهو مفهوم العيش املشرتك وماذا نعين به؟! وماهي عالقة هذا املفهوم مبفهوم التعايش
االجتماعي؟ وأي املفهومني اكثر حضوراً يف جمتمعاتنا وحتديداً اجملتمع العراقي؟ أحسب ان مثة فرقاً بني
مفهوم التعايش اإلجتماعي وبني مفهوم العيش املشرتك .واذا توقفنا عند مفهوم عند مفهوم التعايش
اإلجتماعي رمبا يتضح وجه املفهوم اآلخر .وهو فيما اظن – اي مفهوم التعايش – اليتجاوز القبول
باآلخر ،واحرتام خصوصياته ،والتواصل معه .وهو بذلك يكون أقرب إىل املفهوم الذرائعي الذي يقوم على
اعتبارات مرحلية ،ومعطيات قائمة وضرورية ،اذ ان هذه املعطيات والظروف جتعل من التواصل والتعايش
ضرورة وحاجة .ورمبا يكون التعايش استجابة لقرار سياسي تفرضه األنظمة السياسية األستبدادية ولذلك
خييل إىل الشعوب بعد سقوط هذه األنظمة ان وجود هذه األنظمة ضمان للتعايش بني مكونات هذه
الشعوب.
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اما مفهوم العيش املشرتك فهو مفهوم يستند إىل فلسفة حياة ورؤية يف العيش ،وهو بذلك جيمع ويؤلف،
يف الوقت الذي يعرتف فيه باخلصوصيات .وبكلمة اخرى يقوم مفهوم العيش املشرتك على مفهومني
أساسيني :
أوهلما  :كون األختالف حقيقة أزلية على حنو التجوز واألستعارة.

ثانيهما  :اعتبار هذا التنوع واألختالف مدخالً للبناء ال للهدم ،وكيفية االفادة منه  ..وبذلك يتحاوز
مفهوم العيش املشرتك من كونه جمرد توافق اجتماعي إىل كونه منط حياة ومنوذجاً ثقافياً يستوعب اجلميع
ويدفع باملشاركة يف بناء جمتمع ودولة ونظام  ..وبتعبري اخر :إن التعايش اإلجتماعي عبارة عن إحساس
ٍ
ومودة واحرتام ،وهي جزء من ثقافة
وشعور باحلاجة للتعاطي مع النوع االنساين عموماً بتسامح وحنان
اإللفة اليت يستشعر االنسان ضرورهتا ومجاليتها يف آن معاً.
ومتثل ثقافة التعايش اإلجتماعي مرحلة متقدمة من مراحل التقدم حنو ثقافة العيش املشرتك ،ألن
الثقافة األخرية الميكن هلا النجاح  ،والميكن أن تستنبت يف جمتمع ما دون أن تغرس فيه ثقافة التعايش
كمقدمة  ،متهد لربنامج صناعة األنسان من جديد .وبذلك ينتقل اجملتمع اىل ثقافة هلا مدلول عملي
من خالل برنامج عمل يقوم على الثقة املتبادلة والتشارك يف البناء ،وبذلك يعرب عن فهم فلسفي عميق
للحياة ،والتقوم على فهم براغمايت متليه الظروف اإلجتماعية والسياسية واألقتصادية القاهرة .فهو مفهوم
ال يرتكز على اعتبارات مؤقتة وظرفية .وان كان يرتكز عليها – من وجهة نظر البعض – فأنه لن يكون
قادراً على انتشال جمتمعاتنا املأزومة من واقعها السيء ،ولن يزيدها اال أزمة على أزمة.
وبصدد احلديث عن ثقافة العيش املشرتك ويف سياق العمل على جتذير هذه الثقافة يف اجملتمع،
يربز أمامنا تساؤل عن مدى قدرتنا على استنبات هذه الثقافة ،وهل هناك ماحيول دون ذلك يف تراثنا
الفكري والثقايف ،أو يكون نقيضاً ثقافياً ملرتكزات العيش املشرتك!!
وقد اليكون احلديث عن املاضي ضرورياً يف إطار التفتيش عن سبل النهوض باملستقبل من وجهة نظر
البعض ،غري اننا نعتقد بأن الثقافة املتجذرة يف عقول اجملتمع الميكن تغافلها ،ولذلك فانه بات من
الضروري تكريس ثقافة العيش املشرتك ،واستبعاد كل ما هو معوق يف هذا السبيل.
ونظن أن مثة جتارب مبكرة يف تراثنا الثقايف تصلح أن تكون شاهداً على ما نقول ،ولعل يف مقدمها جتربة
مايعرف بصحيفة املدينة اليت كتبها النيب حممد (ص) كدستور ينظم احلياة السياسية والقانونية يف ذلك
الوقت جملتمع املدينة الذي كان يضم املسلمني وغري املسلمني ،يف اشارة واضحة إىل ضرورة تأسيس فضاء
واسع يضم الناس وان اختلفوا يف الدين  ،إن كتابة مايعرف بوثيقة املدينة أو دستور املدينة يتجاوز التعاليم
الرتبوية واالخالقية إىل وضع صيغ قانونية تضع اللبنات األوىل لنمط العيش املشرتك والتأسيس لفلسفة
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البناء املشرتك .وقد ترسخ هذا السلوك يف اجملتمع العريب األسالمي على فرتات طويلة ،وان ختل من حقب
مؤملة ،ولكنها فيما نعتقد أهنا طارئة والتستند إىل ركن ثقايف ركني ،بقدر ماهي سلوك عا ٍر عن املستند
الثقايف املنظم هلا.
وليس يف تراثنا الثقايف – ومنه الديين كونه األكثر حضوراً – مايفيد أن لوناً واحداً وصنفاً فارداً يستحق
احلياة دون غريه ،وليس فيه أيضاً مايفيد أن فكراً ومزاجاً وهوى واحداً ميكنه أن يلغي ماعداه .النظن أن
شيئاً من ذلك جيد عمقه الفكري والعقيدي يف هذا الرتاث ،بل ان تراثنا الفكري الثقايف على تنوعه يكرس
فكرة االميان بالتنوع والوحدة يف آن ،وهي أهم مرتكز من مرتكزات مفهوم العيش املشرتك.
العيش املشرتك  ...آليات عمل :
رمبا الخنتلف كثرياً حول مفهوم العيش املشرتك سبيالً للنهوض والبناء ،غري أن ذلك وحده اليغري
من معدالت نسب عملية النهوض والبناء واليرفع منهما قيد أمنلة ،ألن ثقافة الشعار والكلمة التسهم يف
إحداث تغيريات مهمة يف أي ٍ
جمال من اجملاالت ،مامل يصحبها برنامج عمل ونظن أن هذا الربنامج يقوم
على آليات عمل :
أوالً  :ثقافية .ثانياً  :سياسية  .ثالثاً قانونية.
اآلليات الثقافية :
تعمد الدول املتحضرة إىل إعداد خطط تربوية وثقافية لتأطري السلوم العام لألفراد واجلماعات بإطار
أخالقي اليتناقض مع الوحدة الوطنية واليتجاوز على حقوق األنسان ،مع أهنا دول وجمتمعات تشهد استقراراً
وأمناً اجتماعيني .فكيف بالدول واجملتمعات اليت تعاين من مشاكل تصيب نسيجها اإلجتماعي بالعطب!!

إن مسؤوليات النخب املثقفة واملتعلمة يف هذه الدول واجملتمعات تتضاعف يف هذا اجملال وتكرب ،وتبدو
فرضاً انسانياً وقانونياً والتزاماً اخالقياً ووطنياً .ومهمة من هذا القبيل تنهض هبا :
.1املؤسسات التعليمية والرتبوية  ،احلكومية واألهلية.
.2املؤسسات الثقافية  ،احلكومية واألهلية.
.3املؤسسات االعالمية ،احلكومية واألهلية.
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وتتحمل هذه املؤسسات مسؤولية إشاعة مفاهيم ثقافية تسهم يف تكريس العيش املشرتك ،وتلمس مواطن
االتفاق مع األخر ،وتقبل األخر – كما هو خمتلف – يف رؤاه واعتقاداته ومزاجه وذوقه .ويف الوقت نفسه
السعي اىل جتفيف منابع النزعات العدوانية لدى بعض الناس ،اليت غرست يف نفوسهم على خلفيات
اجتماعية وعقائدية واقتصادية وسياسية.
إن مهمة تغيري ثقافة الناس يف جمال رؤية بعضهم لبعض ،مهمة تربوية وتعليمية يف األساس ،وتكلل
بالنجاح كلما بدأت يف وقت مبكر من عمر األنسان ،كما ستكلل بالنجاح كلما اتسعت رقعة اهليمنة
الثقافية والسيطرة على السلوك العام ،عرب التعليم ومنابر الثقافة والرتبية.
لكن ،هل أن مدارسنا ومعاهدنا التعليمية معنية بغرس ثقافة العيش املشرتك؟! وعالوة على ذلك هل هي
قادرة على تنفيذ مشروع من هذا القبيل ،يف حدود قدراهتا ومالكاهتا العاملة؟! وهل رمست خططاً للتخلص
من ثقافة ترسخت يف مناهجنا التعليمية والرتبوية ..اىل درجة اعترب معها احد النقاد أن مايعرف بديوان
العرب جرثومة الفساد اليت تنمو مع تالميذنا منذ الصغر! وهل متت مراجعة املناهج هلذا الغرض؟! وماهو
دور املعلم يف ذلك كله؟! وهل أعد املعلم للقيام هبذه املهمة؟! ويثور التساؤل نفسه يف ماخيص النخب
واملؤسسات الثقافية ،واالعالمية أيضاً .فهل هلذه املؤسسات برنامج واضح املعامل يواكب التحديات اليوم
 ،وكم هي نسبة هذه الربامج يف وسائلنا االعالمية باملقارنة مع الربامج السياسية والدعائية اليت تقوم على
إذكاء اخلالف والنزاع واالهتامات املتبادلة؟! وتتضاعف مسؤوليات هذه املؤسسات  :الرتبوية والتعليمية
والثقافية واالعالمية بربنامج هذه املواقع البديلة ،وهي تطلع على املواطن العراقي كل صباح ومساء ،تبث
مسوم الفرقة وتلتقط كل مايدعو إىل التشظي واالنشطار واالنقسام!! فماذا أعدت هذه املؤسسات ملواجهة
هذه املواقع وإفشال مشاريعها التخريبية ،وتعرية خمططاهتا يف تفتيت النسيج االجتماعي عن قصد أو
عن غري قصد .حتتاج مؤسساتنا الرتبوية والتعليمية كما املؤسسات الثقافية واالعالمية إىل مراجعة براجمها
وخططها ملواجهة هذه التحديات كي التبدو عاجزة عن إجناز اهدافها وغاياهتا.
فكيف السبيل إىل درس ماخرب – واليزال – خيرب ويفسد مظاهر الود واالحرتام يف جمتمعنا العراقي؟!
وملاذا غابت قيم انسانية وأخالقية ودينية – أيضاً – حلساب قيم التنابذ والتخاصم واالفرتاق والتشظي؟!
أظن أن ثقافة العيش املشرتك مثرة عمل تربوي دؤوب وجاد من شأنه أن يبدد احلاالت النفسية اليت تعتور
الصدور يف اجملتمع الواحد ،ومن دون هذا العمل اجلاد ،لن تولد مثل هذه الثقافة ولن تشيع بني أبناء
اجملتمع الواحد.
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اآلليات السياسية :
ذكرنا أن ابرز االسباب اليت أسهمت يف والدة جمتمع مأزوم يضج بالتشرذم والتمزق ،هيمنة
نظام إستبدادي ،يعمل على االنقسام يف اجملتمع ،ويذكي اإلحرتاب ويعمق اخلصوصيات ،وكبديل للتوحد
واإلنصهار اجملتمعي اإلجيايب .ولعل مت أهم األهداف اليت تسعى لتحقيقها النخب السياسية اجلديدة
عقب التخلص من النظام االستبدادي هي :
تصفية االنشطة السياسية الطائفية والعنصرية والفئوية ،وأمثاهلا من االنشطة املوجبة لتفكيك عرى النسيج
االجتماعي ،بغية تنقية الوالء للوطن ،دون أن يعين ذلك هيمنة ماهو عام على ماهو خصوصي ،لضرورة
أن التوحد والوحدة اليقومان على أنقاض اخلصوصيات ،بقدر ما يقومان على تنمية كل ماهو مشرتك
وكل ماهو موضع ٍ
تالق ووفاق.
وأهم األليات اليت ميكن من خالهلا تصفية الرتكة الثقيلة لسقوط النظام االستبدادي ،أياً كان النظام هي:
 - 1إعادة رسم العالقات بني السطلة واجملتمع :عرب اختيار نظام دميقراطي ،يقوم على توزيع السلطة بعد
ان كانت (غوالً) يرعب الناس ويصادر حرياهتم .وقد انتهج الدستور العراقي لسنة  2005ماحيقق هذا
اهلدف ،من خالل النظام الفيدرايل ونظام الالمركزية االدارية ،لن يكون قادراً وحده على جتاوز مشاكل
النظام القدمي ،مامل يكن مصحوباً بآليات عمل قانونية وثقافية جتعل من هذين النظامني خطوة حنو التوحد
ال االنقسام واالفرتاق ،مبا خيلقه ذلك من مناخ للعيش املشتك والتعايش االجتماعي االجيايب.
فضالً عن ذلك فأن تكريس مبدأ الشراكة يف إدارة البالد وعدم اقتصاره على فئة من فئات اجملتمع كما
هو احلال ماقبل  2003يدفع باحتاه تدعيم العيش املشرتك وحتقيق السلم األهلي.
عدا عن ذلك ،فأن النزوع إىل الدميقراطية والتداول السلمي للسلطة سيسهم ،يف والدة القيم االنسانية
الرفيعة ذات الصلة بالتعايش والعيش املشرتك ،واحنسار املفاهيم األخرى ذات الصلة بالتخاصم والتناكف
والتصارع.
 - 2التنمية املوازية :لعل من أبرز التحديات اليت تسود مرحلة مابعد االستبداد هي مشكلة احلرمان اليت
تعاين منها قطاعات جمتمعية واسعة مل تكن موضع رضا النظام االستبدادي ،وهي مشكلة معقدة مركبة
تتجاوز األرقام احلسابية ،مما يدعو النخب اجلديدة مابعد مرحلة االستبداد إىل إطالق مشروع تنموي
شامل متوازن يدمج من خالله الفئات احملرومة يف اجملتمع من جديد ،من خالل رعاية هذه الفئات واملناطق
املهمشة ،ومبا يرسخ مفهوم املواطنة والوطنية من جديد ،ويردم اهلوة بني ابناء اجملتمع الواحد ،وهو ماكرسه
الدستور العراقي اجلديد يف مواد عديدة ذات الصلة باالدارة وتوزيع الثروة كما يف املواد  106 /و . 112
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 - 3محاية حقوق االنسان :تشكل التجاوزات واالنتهاكات اخلطرية حلقوق االنسان املناخ املثايل لشيوع
ثقافة العنف والتعصب والتشرذم ،ولعلها األداة الفعالة واألهم اليت يتوسلها النظام االستبدادي – أي
نظام – يف تفخيخ اجملتمعات ومتزيقها من الداخل ،بآثار طويلة األمد ،وعصية على االستشفاء.
ونظراً لإلرث الثقيل الذي خلفته انتهاكات حقوق االنسان يف العهد السابق ،فقد أواله النظام اجلديد
عقيب العام  2003اهتماماً كبرياً وملحوظاً حبقوق األنسان ووضع اآلليات املناسبة حلماية هذه احلقوق.
ونظراً للعالقة الوطيدة بني النظام القضائي واحلقوق املدنية لإلنسان أوىل الدستور العراقي النظام القضائي
أمهية قصوى إعادة تشكيالت اجلسم القضائي أم عن طريق عالقته بالسلطات االخرى.

ويف السياق نفسه ،فقد حرص النظام السياسي اجلديد على وضع ضمانات حلماية حقوق االنسان مل
تكن معروفة من قبل ،فتم تشكيل وزارة حقوق االنسان ألول مرة يف تاريخ العراق ،وقد بدأت عملها يف
 3-9-2003والزالت .كما نص الدستور العراقي اجلديد يف املادة  102على تشكيل املفوضية العليا
حلقوق األنسان ،ومبوجبها صدر قانون املفوضية العليا حلقوق األنسان رقم  53لسة  ، 2008ومن اهداف
املفوضية كما ورد يف املادة  3من القانون املشار اليه انفاً يف الفقرة (ثالثاً) ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة
حقوق األنسان .
وفيما يتصل مبوضوعنا فان من الضروري التأكيد على أن ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق االنسان
هي املنجز األهم يف سبيل حتقيق العيش املشرتك ،مبا يضاعف مسؤولية السياسيني يف محاية وإشاعة الثقافة
اليت تتصل هبا وتعميمها يف ضوء قرار سياسي من األعلى ،على املستوى الثقايف فكراً وسلوكاً.
.4العدالة االنتقالية :شاع مؤخراً املفهوم كإجراء عالجي يف اجملتمعات اليت متتلك إرثاً كبرياً من انتهاكات
حقوق األنسان ،وذلك من أجل بناء جمتمع اكثر دميقراطية ولتحقيق مستقبل آمن .ويبدو هذا املفهوم
كإجراء ضروري على املستوى الثقايف والقانوين واإلجتماعي ،فهو خيلق ثقافة املساءلة مكان ثقافة
اإلفالت من العقاب ،كما يعطي إحساساً باألمان للضحايا وللمجتمع حبكم العدالة ويشجع على ثقافة
االعرتاف باخلطأ واخلطيئة لدى الفئات اليت إمتهنت التعدي واالرهاب.
وعلى املستوى القانوين فخو حيقق ثقافة احرتام القانون واللجوء إليه يف حاالت النزاع والتخاصم بعيداً
عن ثقافة اإلنفالت واخلروج على القانون .وعالوة على ذلك فان مفهوم العدالة اإلجتماعية مبا هو
مفهوم يقوم على حتقيق أهداف حمددة وهي  :احلقيقة واحملاسبة والعدالة واملصاحلة ،سيضع حداً للنزاعات
التأرخيية ويغلق النوافذ املطلة على املاضي املؤمل .إن املصاحلة الوطنية كمشروع أخالقي وسياسي وقانوين
يشكل أحد أساسيات عملية البناء يف اجملتمعات الناهضة من االزمات والكوارث الوطنية ،وسوف لن
يكتب له النجاح مامل يرتكز على أسس أخالقية وقانونية ،لئال تكون املصاحلة الوطنية جمرد شعار ميتطيه
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أصحاب النفوذ ويستغله االنتهازيون ،وهو يف هذه احلالة لن يثمر شيئاً على مستوى حتقيق إعادة اللحمة
االجتماعية إىل اجملتمع املنكوب.
اآلليات القانونية:
العيش املشرتك جتربة إنسانية وعمل مستدام ،وهو لن يكون منجزاً مامل يتحول إىل ثقافة يومية
تتجسد يف سلوك األفراد .واذا كانت مثة آليات تسهم يف تكريس هذه الثقافة ،عرب التعليم والرتبية،
وبواسطة القرار السياسي ،فأن للقانون دوراً كبرياً ومؤثراً ،من خالل نظم هذه الثقافة يف إطار قانوين
يُكرس هذا السلوك من جهة وحيميه من جهة أخرى .وعلى املستوى العراقي ،فانه يف الوقت الذي
تضمن الدستور العراقي اجلديد القيم االنسانية االساسية ،مثل املساواة  ،واحلرية ،واملشاركة السياسية ،
وقيمة املسؤولية اإلجتماعية  ،فمن الضروري ترمجة هذه املبادئ الدستورية إىل قوانني فعالة تصون األمن
اإلجتماعي وحتقق التعايش اإلجتماعي وتسهم بإرساء قواعد العيش املشرتك.
وجيب أن اليكتفي بالطابع التجرميي للقانون من خالل املنع والردع وجترمي كل مايسيء إىل قواعد العيش
املشرتك وتشريع القوانني اليت حترم األنشطة اليت متس هذه القواعد ،بل ينبغي تشريع ماهو إجيايب ويشجع
على دمج املكونات والفئات اإلجتماعية على تنوعها اإلثين والعقيدي واملذهيب.
وقد صدرت عدة قوانني يف سبيل جتاوز الرتكة الثقيلة يف جمال انتهاك حقوق االنسان العراقي وجمال تصفية
النزاعات ،فضالً عن مشاريع قوانني تتعلق بتجرمي األفعال املسيئة لألمن اإلجتماعي ،إال أهنا ليست كافية
على األطالق.
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تأثير العوامل الخارجية والبشرية على انتاجية
العمال في قطاع البناء واالنشاءات في العراق
رياض طعمة و براميال ادفاي *
المجلة الدولية للعلوم الهندسية وتكنولوجيا البحوث

2015/ 8/ 24

امللخص
متثل إنتاجية العمال اح��د القضايا اهلامة للمتعاقدين واملتعاقدين الثانويني كوهنا تؤثر على أرب��اح
مشاريع قطاع االنشاءات اخلاصة هبم.
وتشهد صناعة االنشاءات ومشاريعها خمتلف املشاكل والعوامل املعقدة ،مثل اجلودة واملدة والتكلفة
والسالمة .إن قطاع الصناعات االنشائية هو واحد من اجملاالت املتنوعة إذ أنه يشمل متعاقدين ومتعاقدين
ثانويني  ،ومهندسني واستشاريني ومصممني وزبائن وموردين وغريهم .تتناول هذه الدراسة القضايا املتعلقة
بالعوامل اخلارجية والبشرية يف مشاريع البناء واالنشاءات وتشمل عمليات حتديد وحتليل ومناقشة و تقدمي
توصية بشأن تأثري “العوامل اخلارجية والبشرية على إنتاجية العمال يف املشاريع االنشائية يف العراق عموما
ويف حمافظة ميسان يف جنوب العراق على وجه اخلصوص.
بالنسبة اىل ك��ل م��ش��روع م��ن مشاريع االن��ش��اءات أو املشاريع العامة ،متثل اإلنتاجية ،والتكلفة،
واجلودة ،والوقت االهتمامات الرئيسية جلميع األطراف ،واملتعاقدين واملالكني واملهندسني .و لتحقيق أفضل
إنتاجية للعمال يف أي مشروع انشاءات فسيكون مطلوبا التعامل مع تأثري العوامل املختلفة والتقليل من
آثارها السلبية على مشاريع الصناعات االنشائية.
الكلمات الرئيسية :انتاجية العمال ،العوامل البشرية ،العوامل اخلارجية ،التاثري ،االنشاءات

* رياض طعمة حازم  /طالب ماجستري ،قسم البناء واالنشاءات ،اهلندسة املدنية ،جامعة  Pune ,MITاهلند
* براميال ادفاي  /االستاذة املشاركة ،قسم اهلندسة املدنية ،كلية .MIT , Pune, India
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مقدمة
متثل صناعة البناء واالنشاءات أحد أهم القطاعات يف كل بلد ألهنا تدعم بشكل مباشر التسويق،
واالقتصاد ،والتشغيل وبالتايل يكون ع��دد من العمال هم املستفيدين املباشرين من مشاريع االنشاءات
وقطاعاهتا .وهناك عدد من الدراسات اليت أظهرت عوامل خمتلفة إلنتاجية العمالة ومدى تأثري هذه العوامل
على إنتاجية العمالة يف مشاريع الصناعات االنشائية.
بعد عام  2003استثمرت احلكومات العراقية مبالغ ضخمة من املال يف قطاع البناء واالنشاءات
يف مجيع املدن العراقية و كانت إحدى القضايا اهلامة اليت شكلت مصدر ازع��اج للمتعاقدين واملتعاقدين
الثانويني احملليني هي إنتاجية العمال .أصبحت إنتاجية العمالة يف قطاع البناء واالنشاءات مشكلة كبرية يف
صناعة البناء واالنشاءات يف معظم البلدان خاصة يف العراق .تتناول هذه الدراسة تأثري العوامل «اخلارجية
والبشرية» على إنتاجية العمال يف مشاريع االنشاءات يف العراق .وحتدد هذه الدراسة جمموعتني رئيسيتني
وتصنفهما إىل واحد وعشرين من العوامل.
هناك حماولة من خالل هذه الدراسة إلظهار مدى تأثري العوامل «اخلارجية والبشرية» على إنتاجية العمال
يف مشاريع البناء واالنشاءات يف العراق.،
تأثري العوامل الرئيسية على إنتاجية العمال يف مشاريع البناء واالنشاءات
يف مشاريع البناء واالنشاءات هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على إنتاجية العمال .تشكل إنتاجية
العمال جزءا كبريا من مدخالت اإلنتاج ملشاريع البناء واالنشاءات .ففي هذه الصناعة ،ال تكون العديد
من العوامل اخلارجية والداخلية ثابتة أبدا ويصعب توقعها خالل فرتات مشاريع االنشاءات ،و يؤدي هذا
العامل إىل تفاوت مستمر يف إنتاجية العمال .فمن الضروري للمتعاقدين واملتعاقدين الثانويني احلرص على
أن اي اخنفاض يف اإلنتاجية ال يؤثر على اخلطة واجلدول الزمين للعمل وال يتسبب يف حدوث تأخريات.
ميكن أن تؤدي عواقب هذه التأخريات إىل خسائر مالية خطرية عندما يصبح أي من تلك العوامل
اخلارجية والبشرية و الداخلية واإلدارية خارج نطاق السيطرة يف أي مشروع بناء وانشاءات.
ت��ت��ن��اول ه��ذه ال��دراس��ة ض���رورة و أمه��ي��ة ال��ع��وام��ل ال�تي ت��ؤث��ر على انتاجية ال��ع��م��ال يف ال��ع��راق حسب
املسوحات اليت اجريت حول حمافظة ميسان يف جنوب العراق .هذه العوامل مصنفة اىل جمموعتني اال ومها
« العوامل اخلارجية» و «العوامل البشرية».
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ما هي العوامل البشرية؟
تعترب اي شركة بناء او بصورة عامة اي مؤسسة العاملني لديها على اهنم اصول ذات قيمة.
تتأثر إنتاجية اي من العاملني ( عمال االنشاءات) ببعض العوامل:
1.1قلة اخلربة
2.2عدم الوالء
3.3سوء التفاهم بني العمال
4.4انعدام املنافسة بني العمال
5.5العمر
6.6املشاكل الشخصية
7.7االدمان على املشروبات الكحولية
8.8التغيب
9.9العمل خارج ساعات العمل املقررة
1010حوادث العمل
ما هي العوامل اخلارجية؟
تصنف عوامل اإلنتاجية إىل فئتني ( :) Olomolaiye et al. 199عوامل خارجية ،و هي العوامل
اليت تكون خارج سيطرة إدارة املؤسسة وعوامل داخلية مرتبطة بعوامل اإلنتاجية اليت تنشأ داخل املؤسسة.
وتناولت الدراسة العوامل اخلارجية التالية حيث أن هذه العوامل هي خارج سيطرة أي شركة بناء
وانشاءات:
1.1تنفيذ القوانني احلكومية
2.2اعادة العمل
3.3التاخريات يف عمليات االشراف
4.4التاخريات يف التفتيش من جانب السلطات
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5.5االختالفات يف الرسومات
6.6التصاميم املعقدة يف الرسوم املقدمة
7.7الرسومات غري الكاملة
8.8التاخريات يف الدفع
9.9الدورات التدريبية
1010التغيريات اليت تطرا على التصاميم
1111الظروف اجلوية
•اهلدف من الدراسة
1.1كانت االهداف الرئيسية هلذه الدراسة هي حتديد مستوى تأثري العوامل اخلارجية والبشرية على إنتاجية
العمال ملشروع البناء يف العراق بناء على آراء مقدمة من االستشاريني واملتعاقدين وم��دراء املشاريع
واملهندسني من ذوي اخل�برة من خ�لال مجع البيانات على أس��اس االستبيان ال��ذي اج��ري يف حمافظة
ميسان ،العراق.
2.2مت تصنيف ه���ذه ال��ع��وام��ل ب��ع��د حتليل واح��ت��س��اب م��ؤش��ر االمه��ي��ة النسبية ( )RIIو اج����راء املقاييس
الرتتيبية.
•منهجية البحث
مت مجع البيانات استنادا إىل عملية استخدام طريقتني أساسيتني يف هذا البحث :املقابالت الشخصية
واالستبيانات .وكان االستبيان أسلوبا مناسبا جلمع البيانات واألكثر فعالية الستخدام هلذه الدراسة.
وقد مت تصميم االستبيان وفقا آلراء االستشاريني واملهندسني ذوي اخل�برة واملتعاقدين واملتعاقدين
الثانويني ،ومدراء املشاريع واملشرفني للتعرف على ظروف العمل يف حمافظة ميسان ،العراق.
مت توضيح الغرض والنهج املتبع يف هذا املسح متاما اىل اجمليبني و مت ضمان السرية يف عملية مجع
البيانات.
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ترتيب االستبيان
ان أحد األشياء املهمة للدراسة البحثية كان يرتكز حول عدد اجمليبني الذين يقدمون معلومات كاملة.
ونظرا للمستوى عايل االمهية ألفراد العينة يف هذا البحث ،مت ترتيب االستبيان يف شكل وصفحات مبسطة
كي يسهل فهم املستويات املختلفة للفئات املستهدفة .أوضح الباحث مجيع أجزاء االستبيانات اىل اجمليبني
لضمان فهمهم الكامل و دون التباس ألي قسم من أقسام االستبيان.
تفاصيل االستبيان
ك��ان��ت اخل��ط��وة األوىل لتصميم وإع���داد االستبيان مبنية على ال��ت��واص��ل وامل��ن��اق��ش��ة .صنفت أوراق
االستبيان إىل جمموعتني «العوامل البشرية» و « العوامل اخلارجية .وتألفت هاتني اجملموعتني من  21من
العوامل اخلارجية والبشرية.
وكانت الردود مستندة إىل خربات وفهم ومعرفة املشاركني يف االستبيان ،ومل تكن لتتعلق بأي مشروع
معني .كان أسلوب تنفيذ االستبيان بسيطا ومباشرا ومت اختيار هذا األسلوب إلنشاء وسيلة إلعداد قائمة
بالعوامل اليت تؤثر على إنتاجية العمال يف مشاريع البناء واالنشاءات.
قياس البيانات اليت مت مجعها
مت اعداد االستبيان من اجل احتساب العوامل (اخلارجية والبشرية) اليت تؤثر على انتاجية العمال يف
مشاريع البناء واالنشاءات.
وم��ن أج��ل اختيار االسلوب املناسب للدراسة ،متت دراس��ة مستوى القياس إذ أن لكل ن��وع من
أنواع القياس ،توجد طريقة (طرق) مناسبة ميكن تطبيقها .يف هذا البحث ،مت استخدام املقاييس الرتتيبية.
حيدد أي مقياس ترتييب ،كما هو مبني يف اجلدول مرتبة أو تصنيف البيانات اليت تستخدم عادة األعداد
الصحيحة يف ترتيب تصاعدي أو تنازيل .اما األرقام املخصصة ( )4 ،3 ،2 ،1فهي ال تشري إىل أن الفرتات
الفاصلة بني املقاييس هي متساوية ،وال تشري ايضا إىل الكميات املطلقة فهي جمرد عالمات عددية .واستنادا
إىل مقياس ليكرت Likert ، (Cheung et al., 2004; Iyer and Jha, 2005; Ugwu and
.)Haupt, 2007

89

حصاد البيان

يبني اجلدول املقياس الرتتييب املستخدم لقياس البيانات لكل عامل من العوامل :يف املسح
البند

غري قابل للتطبيق

ال تؤثر فيه

تؤثر فيه اىل حد ما

تؤثر فيه بشكل مباشر

املقياس

1

2

3

4

اسلوب حتليل البيانات
لتحقيق اغراض قسم حتليل الدراسة ،وبعد مراجعة األدبيات ومقابالت الرتكيز ،متت صياغة خطة
جلمع املعلومات امليدانية ووضع اجراءات التقييم والقيم العددية.
ولغرض حتليل نتائج املسح ،تستخدم الدراسة اثنني من الطرق املختلفة هلذا الغرض:
1.1تصنيف العوامل املختلفة حسب امهيتها واحتساب مؤشر االمهية النسبية اخلاص هبا.
 2.2اسلوب مؤشر االمهية النسبية :حيلل العوامل يف االستبيان على اهنا مهمة او غري مهمة.
مت استخدام مؤشر االمهية النسبية لتحديد خمتلف اراء اخلرباء املهنيني يف مؤشر االمهية النسبية يف
مشاريع البناء.
يتم احتساب مؤشر االمهية النسبية حسب ما مبني ادناه
(.)Cheung et al., 2004; Iyer and Jha, 2005; Ugwu and Haupt, 2007

يبني اجلدول  21العوامل اخلارجية والبشرية اليت تؤثر على انتاجية العمال يف مشاريع البناء واالنشاءات
يف حمافظة ميسان ،العراق املستخدمة يف عملية اجراء االستبيان:
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التسلسل

املعايري

1

العوامل البشرية

عدد العوامل يف
جمموعته
1

االفتقار اىل اخلربة
عدم الوالء

2
3

سوء التفاهم بني العمال

4

االفتقار اىل املنافسة بني العمال

5

العمر

6

املشاكل الشخصية

7

االدمان على الكحول
التغيب

9

العمل خارج اوقات الدوام املقررة

10

حوادث العمل

1

تنفيذ القوانني احلكومية

2

اعادة العمل

3

التاخريات يف عمليات االشراف

4

تاخري يف عمليات التفتيش من جانب السلطات

5

االختالفات يف الرسومات

6

التصاميم املعقدة املقدمة يف الرسومات

7

الرسومات غري املكتملة
تاخري املدفوعات

9

االفتقار اىل الدورات التدريبية

10

التغيريات اليت تطرا على التصاميم

11

الظروف اجلوية

8

العوامل اخلارجية
2

املعايري الثانوية

8
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الصيغة:
مؤشر االمهية النسبية= ∑ w
AN
حيث ان  Wالوزن الرتجيحي املخصص اىل كل من العوامل حسب اجمليبني ويرتاوح من  1اىل .4
 Aهو اعلى وزن ترجيحي=4
 Nهو العد الكلي للعينات
املتعاقدون الثانويون

2

املستشارون

2

مدراء املشاريع يف الشركات احمللية

10

املهندسون ذوو اخلربة يف الشركات احمللية

63

جمموع االستبيانات

83

قاعدة البيانات االحصائية
مت متثيل قاعدة البيانات بصيغة جداول كي يسهل فهمها
العوامل اليت تؤثر على انتاجية العمال يف مشاريع البناء واالنشاءات مصنفة اىل جمموعتني يف قاعدة
البيانات هذه وهي:
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اجملموعة االوىل :العوامل البشرية:

رقم العامل

العوامل البشرية

 - 1غري قابل للتطبيق

 - 2التؤثر عليه

 - 3تؤثر عليه نوعا ما

 - 4تؤثر عليه بشكل مباشر

بيانات القياس املستندة اىل الردود املستمدة من االستبيانات

1

االفتقار اىل اخلربة

1

2

9

71

2

عدم الوالء

11

27

38

7

3

سوء التفاهم بني العمال

4

24

28

27

4

االفتقار اىل املنافسة بني العمال

6

24

49

4

5

العمر

6

27

26

24

6

املشاكل الشخصية

4

23

30

26

7

االدمان على الكحول

2

28

41

12

8

التغيب

1

19

22

41

9

العمل خارج ساعات العمل املقررة

1

5

29

48

10

حوادث العمل

6

28

31

18

حتليل ومناقشة النتائج
لتحقيق اهلدف الرئيسي من الدراسة بافضل طريقة وبشكل ناجح ،فان احدى املراحل املهمة هي
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مجع البيانات الصحيحة من اجملموعة املستهدفة.
تظهر اجلداول البيانات االحصائية لالستبيانات بالتفصيل:
تفاصيل الشركات /الدوائر الفنية

عدد الشركات املشاركة يف املسح

الدائرة الفنية احلكومية

1

الشركات احمللية(املتعاقدون+املتعاقدون الثانويون)

9

اجملموع

10

تفاصيل الشركات /الدوائر الفنية

عدد املشاركة يف االستبيانات

Number of distributed Questionnaires

الدائرة الفنية احلكومية

22

الشركات احمللية (املتعاقدون+املتعاقدون
الثانويون)

61

اجملموع

83

عدد االستبيانات املوزعة اىل العاملني يف كل شركة
ودائرة فنية

تفاصيل االستبيانات

6

املتعاقد
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اجملموعة الثانية”العوامل اخلارجية”

1

تنفيذ القوانني احلكومية

7

30

26

20

2

اعادة العمل

4

29

34

16

3

تاخري يف عمليات االشراف

4

33

20

26

4

تاخريات يف عمليات التفتيش
من جانب السلطات

5

34

23

21

5

التغيريات اليت تطرأ على
التصاميم

2

28

34

19

6

التصاميم املعقدة يف الرسومات
املقدمة

5

24

33

21

7

الرسومات غري املكتملة

11

16

28

28

8

تأخري املدفوعات

3

11

28

41

9

الدورات لتدريبية

3

7

38

35

10

التغريات اليت تطرأ على
التصاميم

2

24

28

29

11

احلالة اجلوية

3

5

43

32

رقم العامل

 - 1غري قابل للتطبيق

 - 2التؤثر عليه

 - 3تؤثر عليه نوعما

 - 4تؤثر عليه بشكل مباشر

بيانات القياس املستندة اىل االجابات واملستمدة من
االستبيانات

العوامل اخلارجية
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تظهر اجلداول ترتيب العوامل اليت تؤثر على انتاجية العمال:
نتائج اجملموعة االوىل كما هي يف اجلدول ادناه:
تسلسل العامل يف
االستبيان

اجملموعة االوىل “العوامل البشرية”

مؤشر االمهية النسبية
()%

املرتبة

1

االفتقار اىل اخلربة

95.18%

1

9

العمل خارج ساعات العمل املقررة

87.35%

2

8

التغيب

81.02%

3

6

املشاكل الشخصية

73.49%

4

3

سوء التفاهم بني العمال

73.49%

5

5

العمر

70.48%

6

7

االدمان على الكحول

68.98%

7

10

حوادث العمل

68.17%

8

4

االفتقار اىل املنافسة بني العمال

65.36%

9

2

عدم الوالء

62.35%

10

نتائج اجملموعة الثانية كما هي يف اجلدول:
تسلسل العامل يف االستبيان

اجملموعة الثانية”العوامل
اخلارجية”

مؤشر االمهية
النسبية ()%

املرتبة

8

تاخري املدفوعات

82.23%

1

9

الدورات التدريبية

81.63%

2

11

الظروف اجلوية

81.33%

3

10

التغري الذي يطرأ على التصاميم

75.30%

4

96

دراسات مرتمجة
7

الرسومات غري املكتملة

71.99%

5

6

التصاميم املعقدة يف الرسومات
املقدمة

71.08%

6

5

االختالفات يف الرسومات

71.08%

7

3

التاخريات يف عمليات االشراف

70.48%

8

2

اعادة العمل

68.67%

9

4

التاخريات يف التفتيش من جانب
السلطات

68.07%

10

1

تنفيذ القوانني احلكومية

67.77%

11

تقدمي البيانات
تقدمي بيانات اجملموعة االوىل كما هي يف الشكل:
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تقدمي بيانات اجملموعة الثانية كما هي يف الشكل:

اخلامتة
يف هذه الدراسة ،هناك ما جمموعه  21عامال من العوامل اليت تؤثر على إنتاجية العمال .حددت
هذه الدراسة هذه العوامل على أساس استخدام املرتبات ومؤشر االمهية النسبية  .٪وكان واضحا من أرقام
املرتبة احملتسبة للمجموعة األوىل (العوامل البشرية) ،أن “االفتقار اىل اخلربة” جاء يف املرتبة األوىل .عكس
ذلك كيف أن “االفتقار اىل اخلربة” هو واحد من العوامل اهلامة لألطراف املتعاقدة وللمهندسني.
ستضمن واحدة من الشركات مزيدا من التدريب للعاملني فيها إذ انه من الضروري تعزيز معرفتهم
بشكل دوري للتأكد من حتديث معرفة هؤالء العمال الستخدام التكنولوجيا اجلديدة ،وزيادة مستوى خربهتم
ألي وظيفة ميدانية.
يف اجملموعة الثانية (العوامل اخلارجية) ،كان تأخر املدفوعات وعدم وجود دورات تدريبية قريبان جدا
وحققا مرتبة أفضل عاملني استنادا اىل مؤشر االمهية النسبية .٪تشري هذه األرقام إىل الردود اليت مت احلصول
عليها من املتعاقدين واملتعاقدين الثانويني ومدراء املشاريع واملهندسني ذوي اخلربة الذين الحظوا أن عماهلم
حباجة اىل مزيد من الدعم من حيث املدفوعات وأنه يتوجب دفع اجورهم يف الوقت احملدد (يوميا  /أسبوعيا
 /شهريا) ،إذ ان هذه املبالغ سوف جتعل عمال البناء أكثر تركيزا على وظائفهم.
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من أج��ل زي��ادة األرب���اح يف صناعة البناء واالن��ش��اءات ،فمن ال��ض��روري للمتعاقدين وشركاؤهم يف
الصناعة االنشائية حتفيز وتدريب العمال للحصول على أفضل النتائج من اإلنتاجية يف قطاع البناء ،كي ال
تكون هناك أي تأخريات وخسائر .نوصي من خالل هذه الدراسة ببناء عالقات قيمة بني شركات املقاوالت
ومراكز التدريب املهين ملساعدة العمال على تطوير مهاراهتم وتقليل الفجوة بني خربة العامل ومتطلبات هذه
الصناعة واليت من شأهنا أن تؤدي إىل زيادة يف إنتاجية العمل يف الصناعات االنشائية .
شكر وتقدير
إنه ملن دواعي سروري أن أشكر مستشاريت ،الربوفيسورة السيدة  ،P.R.ADAVIاليت سهلت
اع���داد ه��ذه ال��ورق��ة البحثية م��ن خ�لال التزامها وتشجيعها وإش��راف��ه��ا ودع��م��ه��ا م��ن ب��داي��ة البحث و حىت
هنايته،شكرا جلميع أساتذيت يف قسم اهلندسة املدنية.
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األمم المتحدة تستطيع القيام بالكثير
للمساعدة على حل مشاكل الشرق االوسط
سجاد نشمي *

2015 / 7 / 1

تدعو التحديات املستمرة ألمن العراق ،وأبرزها مؤخراً سقوط مدينة الرمادي بأيدي داعش
 ،إىل إعادة التفكري بالسياسة األساسية يف املنطقة ،إذ جيب أن يعكس النهج اجلديد التفاعل
املعقد للعوامل الداخلية واخلارجية املعنية .يرثي صناع السياسة الغربية فشل بناء الدولة وعدم قدرة
احلكومة العراقية على االتيان بإمجاع يف التغريات يف نظام قادر على توحيد اجملتمعات املختلفة
يف البالد ،ولكن ال ميكن فهم هذا مبعزل عن العوامل اإلقليمية الواسعة النطاق ،كالتنافس بني
السعودية وإيران ،واحلرب األهلية يف سوريا ،وصعود جهات غري دولية.
وفضالً عن ذلك  ،لن يكون من املمكن التعرف على ما حصل من اخطاء من دون
االعرتاف بفشل اجملتمع الدويل يف توفري قيادة قوية وموحدة للبحث عن السالم ،أعاقت مصاحل
القوة العظمى املتباينة والتدهور يف العالقات بني روسيا والواليات املتحدة وعلى وجه اخلصوص
إمكانية تطوير اسرتاتيجية مشرتكة ،وجاء انسحاب القوات األمريكية يف عام  2011على عاتق
جتربة فاشلة يف إقامة دولة دميقراطية وبنائها يف بلد عريب استبدادي ،وهذا شيء تعارضه اململكة
العربية السعودية وعدد من الدول األخرى يف املنطقة.
ومن املؤمل أن يشعر الرئيس القادم للواليات املتحدة بثقة كافية النتهاج سياسة جتدد
االرتباط مع العراق ،ولكن ما هو مطلوب حقا هو أن تضطلع األمم املتحدة بدور أكثر نشاطاً
يف تعبئة موارد األعضاء القياديني ونفوذهم مجيعاً ،وراء خطة سالم متماسكة قادرة على حشد
القوى اإلقليمية واحمللية لتقدمي الدعم .إ ّن احلفاظ على السلم واألمن الدوليني هو املسؤولية
األساسية لألمم املتحدة املنصوص عليها يف املادة األوىل من ميثاقها طيلة فرتة وجودها ،مل تكن
هناك حاجة أكثر وضوحا من االن لتنظيم املنظمة للعمل الدويل.
ومنذ الغزو الذي قادته الواليات املتحدة عام  2003وسقوط نظام صدام ،كان دور
االمم املتحدة يف العراق يف أحسن األحوال هو أن تكون أحد املساعدين ،ويبدو إ ّن إدارة بوش
كانت حريصة على استخدام شرعية املنظمة مع تقييد مسؤولياهتا يف بناء املؤسسات وإعادة

* سجاد نشمي ،حملل وباحث يف مركز البيان مركز للدراسات والتخطيط يف بغداد
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األعمار والتنمية .وقد عني األمني العام عددا من املمثلني اخلاصني للعراق ،واثبتوا فعاليتهم
وشعبيتهم ،مبا يف ذلك نيكوالي مالدينوف الذي كان مدافعا قوياً عن الوحدة السياسية العراقية
ويواصل بديله يف اآلونة األخرية ،يان كوبيس ،هذا اجلهد يف بيئة صعبة ومبوارد حمدودة.
واألمم املتحدة قد قامت بالكثري من العمل اجليد يف العراق ،ولكن مل يتم دورها يف بناء
السالم االسرتاتيجي املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة .وينبغي أن يتم النظر إىل تعيني
األمني العام اجلديد يف العام املقبل كفرصة لألمم املتحدة للخروج من اهلوامش ،وأن تلعب دوراً
أكثر مركزية يف البحث عن حل سياسي لألزمة يف العراق واملنطقة ككل ،إذ إ ّن هدفها الرئيس
ينبغي أن يكون لبناء توافق يف اآلراء داخل جملس األمن ،وخصوصا بني األعضاء اخلمسة
الدائمني بشأن كيفية املضي قدماً.
و بال شك سيساعد األمني العام املقبل والذي من املتوقع أن يكون من أوروبا الشرقية
حبسب قوانني األمم املتحدة اليت تنص على أن تدور رئاسة املنظمة بني جمموعات إقليمية خمتلفة.
ويف الواقع أ ّن اثنني من ممثلي األمم املتحدة يف العراق يف اآلونة األخرية قد أتوا من تلك املنطقة،
وهذا ليس من قبيل الصدفة ،إذ إ ّن سياسيي أوروبا الشرقية والدبلوماسيني فيها غالباً ما يكونون
فعالني وبشكل خاص يف منطقة الشرق األوسط ،فهم قريبون جغرافياً مبا فيه الكفاية لفهم أمهية
املنطقة لألمن العاملي ،ومندجمني بشكل جيد يف املؤسسات الدولية األكثر أمهية ،وال حيملون
أي من خملفات اإلمرباطوريات كتلك اليت حيملها نظرائهم من أوروبا الغربية ،كذلك ينظر إليهم
على أهنم وسطاء نزيهون ،من دون أجنداهتم اخلاصة.
إ ّن الشخص األوفر حظا االن لتويل املنصب هو وزيرة اخلارجية البلغارية السابقة (إيرينا
بوكوفا) كمديرة لليونسكو ،قامت السيدة بوكوفا بزيارة العراق ملرتني يف األشهر الستة املاضية،
وأولت اجلهود املبذولة ملكافحة تدمري الرتاث الثقايف للبالد على ايدي داعش ،تقوم يف دورها يف
اليونسكو وبالتعاون الوثيق مع الواليات املتحدة بقيادة الكفاح الدويل ضد متويل اإلرهاب من
خالل االجتار بالقطع الفنية الثقافية من العراق وسوريا ،وتتمتع السيدة بوكوفا بسمعة قوية داخل
األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
يأيت املرشحان اآلخران من خارج أوروبا الشرقية ،أوهلما (ميشيل باشيليت) الرئيس احلايل
لشيلي ،وهو خيار شعيب ولديه خلفية حكومية قوية ،ولكنه ال ميتلك خربة دبلوماسية فيما يتعلق
بالشرق األوسط ،وثانيهما يتم ذكر (هيلني كالرك) رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة والرئيسة احلالية
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،إذ متتلك مكانة عالية ويرجع إليها الفضل يف القيام بعمل جيد
يف دورها احلايل ،إال أهنا قد ال حتظى بدعم الواليات املتحدة ،وتعد (هيليثور ننجشميت) رئيسة
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الوزراء الدمناركية ،كمرشحة تسوية حمتملة إذا مل حيدث أي توافق يف اآلراء.
إن اختيار األمني العام سيقول الكثري عن كيفية رؤية األمم املتحدة ملستقبلها ،وهل تريد
أن تكون كالتنظيم الذي دعت اليه يف مؤمترها التأسيسي يف سان فرانسيسكو؟ تنظيم قادر على
العمل مع سلطة الرأي العام العاملي ملواجهة أخطر التهديدات للسلم واألمن الدوليني؟ أم أن
تكون منظمة يقتصر عملها على التعامل مع قضايا من الدرجة الثانية لشؤون العامل؟ إ ّن شعوب
العراق وسوريا والشرق األوسط ككل ال يشكون بشأن ما يريدون ،إهنم يف حاجة إىل أمم متحدة
متتلك السلطة والنفوذ لوضع هناية للصراع ،وال يستطيعون االنتظار لفرتة أطول من ذلك بكثري.
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إطار االستراتيجية األميركية لمحاربة تنظيم داعش
عبد اهلل عبد األمير

2015 / 7 / 8

يف  2015/7/6قام الرئيس األمريكي ،باراك أوباما باستعراض معامل االسرتاتيجية األمريكية
ضد تنظيم داعش بعد إجتماع ضمهُ مع وزير الدفاع ،و قائد اجليوش األمريكية ،ومارتني
دمبسي ،باإلضافة إىل قادة عسكريني وأمنيني آخرين .وقد ذكر بأن احلرب ضد التنظيم ستكون
طويلة ومضنية ،ومع ذلك فإن محلة التحالف الدويل ضد داعش حتقق نتائج ،وأن التحالف
قد جنح يف بعض املناطق مبساعدة قوى على األرض تقاتل التنظيم يف العراق وسوريا يف إيقاف
متدده ،وإثبات أن التنظيم ميكن هزميته ،حيث خسر مناطق كانت حتت سيطرته ،فيما كسب
مناطق أخرى .كما أكد على أنه على الرغم من أن النقاشات تناولت العراق وسوريا ،إال أن
“تنظيم داعش وااليديولوجيا اليت يتبناها متثل هتديداً خطرياً ميتد اىل ما وراء املنطقة ”.وضرب
أمثلة على االحداث الدموية يف تونس والكويت وشبه جزيرة سيناء ،وتصاعد وجود التنظيم يف
ليبيا ،وحماولته إنشاء موطئ قدم يف مشال أفريقيا ،القوقاز ،وجنوب شرق آسيا .كما ذ ّكر العامل
هبجمات اوتاوا ،سيدين ،فرنسا ،وكوبنهاغن .وقد عرض وزير دفاعه ،أشتون كارتر تفاصيل أكثر
عن االسرتاتيجية يف مداخلة له أمام جلنة جملس الشيوخ لشؤون القوات املسلحة يف ،2015/7/7
وتضمنت ما يلي:
1.1اجلزء السياسي وهو األهم ،ويعمل باجتاه “بناء حكم أكثر كفاءة ومتعدد الطوائف
يف العراق ”.ويف نفس الوقت األستمرار بالعمل الدبلوماسي النتقال السلطة يف
سوريا من بشار االسد اىل “حكومة أكثر مشوالً من املمكن العمل معها هلزمية
داعش ”.وتدير هذا امللف وزارة اخلارجية األمريكية.
2.2منع داعش من احلصول على مالذات آمنة يف العراق وسوريا.
3.3منع داعش من بناء القدرات يف العراق وسويا ،ويتكامل كال اجلزئني ( 2و. )3
4.4تعزيز مجع املعلومات حول داعش ،ويقود هذا اجلهد املركز الوطين ملكافحة اإلرهاب
االمريكي.
5.5تعطيل التمويل لداعش ،ويقود هذا اجلهد وزارة اخلزانة األمريكية.
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6.6تعطيل التواصل وإرسال الرسائل لداعش .
7.7تعطيل تدفق املقاتلني األجانب ،ويقاد اجلهدين السادس والسابع من قبل املركز
الوطين ملكافحة اإلرهاب.
8.8تقدمي الدعم واالسناد االنساين للذين يعانون من آثار األزمات يف العراق وسوريا،
ويقاد هذا اجلهد من قبل وزارة اخلارجية ومؤسسة املساعدات الدولية األمريكية.
9.9تعطيل التهديدات االرهابية اليت هتدد الداخل األمريكي من خالل تعاون مشرتك بني
وزارة األمن الداخلي ،أف يب آي ،ووزارة العدل .باإلضافة اىل توثيق التعاون بني
وزارة األمن الداخلي ووكاالت فرض القانون األمريكية ووزارة الدفاع لضرب عناصر
تنظيم داعش يف العراق وسوريا.
عراقياً
1010بعد اهنيار اجليش العراقي يف املوصل العام املاضي ،يقوم  3550عنصر عسكري
أمريكي بتقدمي األستشارات واملساعدة للقوات العراقية يف ستة مواقع يف العراق.
وقد تباطأت عملية التدريب بسبب عدم وجود مدربني ،حيث ال يستطيع املدربون
األمريكيون املتواجدون يف العراق من تدريب  8800جندي عراقي وعنصر بيشمركة
فقط .وستقوم الواليات املتحدة بتسليم معدات عسكرية مهمة للقوات األمنية
العراقية ،وبالعمل مع احلكومة العراقية لتأمني إيصال معدات عسكرية على وجه
السرعة للبيشمركة وقوى العشائر السنية .وهنالك تركيز على زيادة املشاركة األمريكية
من خالل منشآت التدريب ،حيث سيتم تدريب األلوف من القوى العشائرية
السنية ممن مل ميكن الوصول إليهم يف السابق .يتواجد يف القاعدة  800مقاتل سين
يتم تدريبهم حالياً ،وسيتم االستمرار يف العمل حبث املقاتلني السنة على التدريب
والتسليح املناسبني حملاربة داعش بكفاءة ،ويعترب هذا األمر أمراً جوهرياً يف جناح
احلملة األمريكية ضد داعش.
ماذا يعين ذلك؟
ال يالحظ على اإلعالن تطورات دراماتيكية يف املقاربة األمريكية املعلنة حملاربة تنظيم
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داعش ،وإن كان الطرح هذه املرة أكثر تنظيماً من قبل ،وتتحرك االسرتاتيجية يف تقدمي الدعم
واملساندة األمريكية من اجلو ،والعتاد والتدريب ،وأن تقوم قوى حملية بالقيام مبحاربة التنظيم
على األرض .ويبدو أن االسرتاتيجية مت انتاجها بعد تقييم األداء األمريكي من جهة ،ومتابعة
السلوك الذي ينتهجه تنظيم داعش من جهة أخرى ،وسط تطورات سياسية تشهدها املنطقة
بني النتائج احملتملة لألتفاق بني ايران وجمموعة  ،5+1ونتائج االنتخابات الرتكية األخرية،
والتطورات السياسية يف العراق وامليدانية يف سوريا ،ومنها تقدم وحدات محاية الشعب الكردي
يف مناطق األكراد يف سوريا ،وتصاعد اهلجمات االرهابية على اساس طائفي يف العربية السعودية
والكويت ،واألخرى املوجهة ضد مؤسسات الدولة يف مصر ،واملؤسسات السياحية يف تونس
وغريها من األحداث.
وتنسجم هذه االسرتاتيجية اىل حد كبري مع اسرتاتيجية األمن القومي األمريكية اليت
مت االعالن عنها يف شهر شباط /فرباير من هذا العام ،اليت تضمنت بنوداً أكدت على “جهود
شاملة لضرب وهزمية تنظيم داعش يف العراق واملنطقة ”.وربط الدعم بعمل إصالحات يف احلكم
يف العراق ،وخاصة على مستوى وضع آلية أكثر مشوالً لضم مكونات الطيف العراقي يف إدارة
الدولة وصناعة القرار فيها.
سياسياً تعين االسرتاتيجية مزيداً من الضغط أو التأثري األمريكي على احلكومة العراقية
لتقدمي املزيد للسنة ،ومن ذلك تسليح قوى حملية سنية قد تشتبك يف معارك مع التنظيم على
أراضيها .وعلى الرغم من أمهية هذه املقاربة يف إحلاق اهلزمية بتنظيم داعش ،إال أن التبعات
السياسية املستقبلية هلا تبقى موضع تساؤل.
فيما يتعلق بااليديولوجيا ،فإن االسرتاتيجية األمريكية اجلديدة مل تضع يف عملها،
أساليب وجهوداً يف الضغط سواء على املستويني الدبلوماسي أو السياسي أو غريمها من أجل
إضعاف أو جتفيف منابع تغذية الفكر املتطرف ونشره ،سواء يف املنطقة أو العامل ،ألن هذا
الفكر هو الذي ميد التنظيمات اجلهادية املتطرفة بالرجال واملال والدعاية ،باإلضافة إىل العمل
الدبلوماسي الذي ميكن أن يتحرك باجتاه نزع فتيل الصراعات الطائفية واألثنية يف املنطقة ،مع
التأكيد على أن القضية تتطلب جهداً دولياً مكثفاً هبذا االجتاه.
على الرغم من االشارة املقتضبة اليت ساقها الرئيس األمريكي يف بيانه عن خطورة
االيديولوجيا اليت يتبناها التنظيم .يذكر أن الرئيس األمريكي أوباما كان قد ذكر يف مقابلة له مع
صحيفة نيويورك تاميز األمريكية نشرهتا يف شهر آذار/أبريل املاضي بأن التهديدات اليت يواجهها
حلفاء أمريكا السنة ،مثل العربية السعودية ،هي داخلية كما هي خارجية ،وأن “التهديدات
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الداخلية تتمثل بوجود متييز ضد السكان ،ووجود ايديولوجيا مدمرة ورافضة لكل الديانات
واألفكار اليت ختتلف معها”.
ومع تأكيد الرئيس األمريكي على أن احلملة األمريكية املتحالفة مع بلدان أخرى حتقق
جناحات يف ضرب التنظيم ،إال أن مراقبني يذكرون بأن االسرتاتيجية حتتاج الكثري مما ينبغي عمله
كي حتقق جناحات أكرب يف ضرب تنظيم داعش ،وتقصري الوقت الذي يتطلبه ذلك.
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رؤية إستراتيجية لدحر داعش
سجاد نشمي

2015/7/9

بعد أكثر من عام على “اخلالفة” اليت جلبها داعش إىل الشرق األوسط ،تستمر احلملة العسكرية
منافس على الصعيدين التكتيكي واالسرتاتيجي ،وعلى الرغم من الدعم الذي
عدو أثبت أنّه
بالتقدم ضد ٍّ
ٌ
يقدمه التحالف الدويل للعراق يف املعركة ،إلاّ أ ّن هنالك جبهات عديدة أخرى مل يشرتك فيها داعش
بصورة جدية ،وقد تكون تلك اجلبهات هي األهم ،ألن اجلماعات املتطرفة قد أثبتت قدرهتا على جتاوز
اهلزمية العسكرية والظهور مرة أخرى بعد سنوات عدة ،كما هو احلال مع الدولة االسالمية يف العراق
(االسم السابق لداعش) ،والقاعدة يف العراق ،وكذلك طالبان .إ ّن الدليل االرشادي لالسرتاتيجية الذي
ومطولة
يعتمد عليه داعش “إدارة الوحشية” ،ينص بصراحة على أ ّن املعركة حتتاج إىل أن تكون عنيفة ّ
وجببهات عدة ،لذا فا ّن الرد جيب أن يأخذ باحلسبان حجم اجلهود اليت يوظفها داعش يف اجلبهات غري
العسكرية ،وجيب جتاوز التفكري األحادي البعد الذي يقول أ ّن داعش جيب أن تهُ زم يف املعركة فقط.
بالتايل ،فا ّن االسرتاتيجية املطلوبة لدحر داعش بنجاح تتطلب أساليب متعددة املسارات تعمل
بوقت واحد وليس بشكل متقطّع ،فهي حتتاج إىل أن تعاجل مشاكل ِ
الفكر والتعليم وتقدمي اخلدمات
والفرص االقتصادية واملخابرات واألمن والتصاحل والتماسك االجتماعي والتمثيل السياسي .وبالتايل فا ّن
معاجلة هذه املشاكل فضالً عن املشكلة العسكرية سوف يسمح للدولة العراقية بأن تفرض نفسها من
جديد وحترم داعش من الوسائل واألماكن اليت مت ّكنه من إعادة بناء نفسه والتجنيد والقتال.
من غري املمكن لداعش أن يوجد من دون حصول دع ٍم لفكره يف العامل االسالمي والنصوص
حرضوا على التكفري العنيف موجودة حولنا
االسالمية ،فلطاملا كانت أعمال رجال الدين املتطرفني الذين ّ
لقرون ،ورغم أ ّن غالبية املسلمني ال حيملون آراءً كهذه يف يومنا هذا ،إلاّ أ ّن األمر ال يتطلب سوى أقلية
صغرية تلتزم هبذه اآلراء لتؤدي إىل تشكيل جماميع مثل داعش .يف احلقيقة ،إن من بني املليار وستمائة
الفعالني أقل من  ، % 0.002لكن هذا العدد الصغري قد
مليون مسلم اليوم ،تُش ّكل أعداد أفراد داعش ّ
تسبب بفوضى يف الشرق األوسط العام الفائت .إ ّن أعمال رجال الدين التكفرييني موجودة يف معظم
البلدان االسالمية يف يومنا هذا ،وقد ح ّدث االنرتنت ووسائل االعالم احملتوى ليالئم اجلمهور احلديث،
ورغم أنّه من املخالف للقانون يف معظم البلدان اليوم أن يتم النشر أو التثقيف وفق اآليديولوجية النازية
ألدولف هتلر ،إلاّ إنّنا ،ولألسف نرى آيديولوجيات مشاهبة من ناحية التكفري يف بعض البلدان االسالمية
يتم نشرها بكل حرية ،بل ويف بعض املناطق ،يتم الرتويج هلا من قبل الدولة نفسها .هلذا ،ما مل يتم
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حتدي هذا ِ
الفكر من قبل رجال الدين األكثر بروزاً ،وما مل يتم تغيري القوانني ليتم حظر الفكر التكفريي،
فانّنا بالتزام نسبة قليلة جداً من املسلمني به ميكن أن نشهد ظهور جماميع من نوع داعش مرة أخرى يف
املستقبل.
يف الوقت نفسه حنتاج أيضاً إىل تشجيع زيادة التعليم للمسلمني ،وليس فقط يف الدراسات االسالمية
أل ّن إزالة الفكر التفكريي سوف يؤدي إىل فجوة حتتاج إىل أن تمُ أل خبطاب تق ّدمي متسامح ،ففي العديد من
البلدان االسالمية هنالك قلّة فرص يف احلصول على التعليم ،وهنالك منظومات تعليمية ضعيفة وناقصة،
وهنالك حرمان لألجيال القادمة من الوسائل اليت تُصبح بواسطتها أفضل جاهزية للتعامل مع العالمَ املعاصر،
التطرف ،يف حني أ ّن اجملتمعات اليت لديها تعليم ذو جودة عالية قد أثبتت
وهذه هي البيئة اليت يتكاثر فيها ّ
أقل عنفاً وأكثر ليناً فيما خيص اآليديولوجيات املتطرفة .فيجب تعديل املناهج الدراسية لتؤكد على
هّأنا ّ
املتطرف الذي هو مشويل بطبيعة
احرتام اآلخر والتسامح مع اآلراء املعاكسة ،وهبذا يتم إنكار صحة الفكر ّ
احلال ويسعى إىل مهامجة مجيع اآلراء غري املتماثلة معه .فلهذا ،حتتاج املدارس واجلامعات إىل أن تصبح
املكان الذي يتم فيه تنوير املسلمني وتعليمهم حب السالم ،وليس املكان الذي يتم حثّهم فيه على قبول
فكرة أ ّن العُنف ضرورة.
الس ّكان
لقد سارع داعش ،يف كل قرية وبلدة ومدينة سيطر عليها ،إىل توفري
اخلدمات لكي يُقنع ُ
ٍ
التصرف كدولة ،ويف بعض احلاالت كان قادراً على توفري خدمات أفضل من تلك اليت
بأنّه ٌ
قادر على ّ
كانت تُق ّدمها احلكومة ،وبالتايل يُعطي األسباب ألولئك احملايدين على األقل لكي ال يعارضوا وجود
داعش ،أل ّن عدم كفاءة اخلدمات املقدَّمة من الدولة تُعطي داعش فرصة ليكسب الس ّكان الساخطني،
فيجب أن يركز جزء من االسرت ُ
ٍ
ٍ
ومحاية أفضل للمواطنني من قبل دولتهم،
خدمة
اتيجية على كيفية توفري
ُّ
وجيب أن حتصل املناطق البعيدة عن العاصمة على خدمات مساوية هلا ،ومن ضمن ذلك جتهيز
الكهرباء واملياه ،وصيانة الطرق ،واخلدمات املالية والصحية ،واخلدمات الفيدرالية والبلدية ،وجيب أن تكون
اخلدمات حصينة جتاه الفساد ليحصل عليها كل مواطن مبا خيدم مصلحته لكي حيمي وظائف احلكومة يف
منطقته وال يسمح للمتطرفني مبهامجتها .وكلما زاد ما تفعله احلكومة من أجل املواطن ،كلما أصبح املواطن
أكثر والءً وأصبح من الصعب على جماميع مثل داعش أن خترتق املناطق اليت هي حتت سيطرة احلكومة.
هنالك حقيقة يف مجيع أحناء العامل ،وهي أ ّن مع ّدالت اجلرمية يف املناطق الفقرية واحملرومة أكثر مما
تأخرت كثرياً خلف بلدان عربية
هي يف املناطق الثرية ومتوسطة الدخل ،وبلداناً مثل العراق وسوريا قد ّ
أخرى يف ما خيص االزدهار االقتصادي ،حتديداً خلف بلدان جملس التعاون اخلليجي ،وهذه الفجوة
تكشف احملفزات غري الدينية وغري السياسية للسكان احملليني الذين يلتحقون مبجموعات مثل داعش.
هّإنم يريدون فرصة أفضل من االزدهار االقتصادي ،وبعد أن شاهدوا نقصاً يف ذلك من جانب احلكومة،
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فانم يظنّون أ ّن داعش ميكن أن توفّر هلم ذلك ،فأفراد داعش حيصلون على أمو ٍال جيدة ،وبعضهم حيصل
هّ
على عقار ،وعوائلهم حتصل على رواتب تقاعدية ،وميكن هلم أن جيدوا أنفسهم يف وضع مايل أفضل مما
كانوا عليه حتت سيطرة احلكومة .هذا الوضع جيب أن يتغري ،وجيب أن حيصل السكان احملليون على فرصة
ليسعوا إىل الثراء واالزدهار كمواطنني يف دولة مدنية سواء كان ذلك من خالل التعيينات أو من خالل
ريادة املشاريع ،وإلاّ فا ّن الظروف الصعبة ،مصحوبة ببعض املشاكل اليت ناقشناها هنا ،سوف ترمي الناس
يف أحضان داعش بسبب اليأس ،ولطاملا كان هذا هو احلال يف العراق.
منذ سقوط النظام السابق يف العراق مل تستطع الدولة أن توفّر األمن ملواطنيها ،فجهاز املخابرات
مدمٌر على جهود
أثر ّ
ضعيف ،واحلدود غري ّ
مؤمنة ،واهلجمات ضد املؤسسات املدنية واألمنية كان هلا ٌ
إعادة االعمار ،لذا فا ّن على احلكومة أن تثبت سيطرهتا على مجيع مناطق العراق ،وحتتاج إىل زيادة
إمكانياهتا على املراقبة ومكافحة االرهاب ،وإىل تأمني احلدود بسرعة (خاصة مع سوريا) ،وإىل أن حتمي
مواطنيها من السيارات املفخخة واهلجمات االنتحارية بشكل أفضل ألن هذه اهلجمات تستمر بتعذيب
مدن مثل بغداد رغم وجود العشرات من السيطرات وأعداد كبرية من عناصر قوى األمن يف الشوارع.
وجيب النهوض بعمليات مجع املعلومات االستخباراتية ،ويف الوقت نفسه مشاركة تلك املعلومات ،ملنع
اخلاليا االرهابية من أن تتشكل قبل أن تكون لديها فرصة االستقرار وسط اجملتمعات .مل يتحسن الوضع
األمين بشكل كبري منذ عام  ،2003وما مل حتتكر الدولة السالح والقوة ،فا ّن جماميع مثل داعش سوف
ستستمر بتحدي الدولة والسيطرة على األراضي.
لقد عانت كل الطوائف يف العراق من العنف الفضيع يف العقود املاضية ،ورغم ذلك مل يكن
هنالك جه ٌد ملموس من أجل املصاحلة اليت جتمع تلك الطوائف ،فال تزال هنالك مناطق شيعية فقط،
كل من الطرفني نتيجة ما يرونه قمعاً
ومناطق سنية فقط (وغريها) ،مع وجود مشاعر عميقة من املرارة عند ٍّ
من قبل اآلخر .يف العراق اليوم ،هنالك أعداد كبرية من السنّة يكرهون الشيعة والعكس كذلك ،وكما
ذكرنا هنا ،مبجرد وجود نسبة قليلة ممن يشعرون هكذا ويتصرفون على هذا األساس تظهر لدينا جمموعات
مثل داعش ،يف حني أ ّن جهود احلكومة حنو املصاحلة االجتماعية لطاملا كانت يف احلد األدىن حىت اآلن،
فعال على شفائهم
وتركز بشكل كبري على عزل الطوائف لكي متنع العنف بدالً من أن العمل بشكل ّ
وتقبّلهم لآلخر .لقد متت معاجلة هذه املشكلة يف بلدان أخرى شهدت عنفاً فضيعاً مشرتكاً ،مثل رواندا
والبوسنة وتيمور الشرقية ومشال آيرلندا وجنوب أفريقيا ،ويف كل حالة من تلك احلاالت ،مل يتمكنوا من
لتقل بعد ذلك مستويات العنف
الشفاء واملضي من دون جعل اجملتمعات أن تتقبل وحترتم بعضها بعضاًّ ،
بشكل ملحوظ .مل يتم عمل حماولة كهذه يف العراق حىت اآلن ،لكن ظهور داعش أثبت هّأنا ضرورة حتمية
لتحصني اجملتمع ضد التطرف.
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أخرياً ،جيب أن نتطلع إىل حتسني التمثيل السياسي جلميع الطوائف يف العراق ،فرغم أ ّن هنالك
دميقراطية ،إلاّ هّأنا ال تزال بعيدة عن الكمال ،ويف احلقيقة ،بالكاد تعمل ،وليست فقط املمارسات
الدميقراطية واحلوكمة هي اليت حتتاج إىل حتسني ،بل إ ّن هنالك الكثري من السياسيني يف العراق ممن يقومون
مهتمني بأنفسهم فقط من دون حتسني حياة أولئك الذين
بعمل فضيع فيما خيص متثيل مكوناهتمّ ،
انتخبوهم ،وال يزال العراق متخندقاً يف املركزية والبريوقراطية اخلانقة ،جامعاً للسلطة بيد القلّة الذين أثبتوا
هّأنم عرضة للفساد وعدم الكفاءة .ومن املفروض أن تقوم الالمركزية وإعطاء املزيد من االستقاللية للمناطق
بتحسني التمثيل وطمأنة السكان احملليني بأ ّن املسؤولني الذين انتخبوهم يعملون بالفعل من أجلهم ،فلقد
حيسن وضعهم أبداً ،ومن
قيل ألولئك الذين التحقوا بداعش أ ّن التصويت هو مضيعة للوقت ألنّه مل ّ
املهم عدم السماح هلذا األمر بأن يصبح حقيقة دائمية ،وإلاّ فمن املمكن أن نرى انقالباً على الدميقراطية
وعودة للحكم االستبدادي .إ ّن احلل الوحيد لشرق أوسط ينعم بالسالم والتقدم هو الدميقراطية والدولة
املدنية ،وإ ّن جماميع مثل داعش ميكنها أن تستشعر خطر السماح هلذا بأن حيدث ،وهلذا فهم يعملون
جبد ملنع حصوله.
مصممة لكي يكمل بعضها البعض اآلخر سعياً إىل حتقيق
تتضمن اإلسرتاتيجية خطوات عدة ّ
اهلدف النهائي ،فلدى داعش اسرتاتيجية متطورة بشكل جيد ،وحيتاج العراق إىل إسرتاتيجية يف القتال ضد
داعش تأخذ باحلسبان العوامل اليت تسمح لداعش بأن يظهر وحيافظ على وجوده ،وال ينبغي أن تكون
االسرتاتيجية يف اجلانب العسكري فقط ،فقد حان الوقت للعراق بأن يذهب إىل ما هو أبعد من أرض
املعركة ،ويعيد بناء العالقة بني املواطن والدولة.
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مابعد االتفاق الجيد
عدنان الكناني

2015/ 7/ 14

أُعلن اليوم الثالثاء /14متوز 2015/عن االتفاق النهائي بشأن الربنامج النووي االيراين
بني جمموعة الست الكربى وايران ،بعد مفاوضات طويلة تأجل اعالن االتفاق فيها الكثر من
مرة ،بسبب تفصيالت معقدة كان البد من االتفاق بشأهنا.
وقد راقب املعنيون بتوجس حلظة االعالن النهائي او “االتفاق اجليد” كما امساه الرئيس
االيراين حسن روحاين الهناء ازمة الربنامج النووي االيراين .ويطرح املتابعون تساؤال منطقيا ،هل:
ستكون هناية ازمة النووي االيراين مدخال الزمات جيوسياسية جديدة ،تتصاعد وتريهتا مع تزايد
النفوذ والدور االيراين االقليمي؟ .وميكن االجابة باحتمالية ان يؤدي االتفاق االمريكي-االيراين
بشأن برنامج ايران النووي اىل ترك انعكاساته على السياسة اخلارجية االيرانية وطريقة ادارهتا
مللفات الصراع االقليمية ،رغم حرصها على الفصل بني مفاوضاهتا النووية ومشكالت املنطقة
االقليمية ،إذ يعتقد بعض اخلليجيني ان االتفاق النووي مع ايران سيؤدي اىل مزيد من االزمات
االقليمية ،اليت من احملتمل ان تؤدي اىل مواجهات عسكرية يكون اليران دور مباشر فيها.
ويف املقابل فان هناك رأي آخر يتوقع ان يكون لالتفاق النووي مع ايران تأثري مهم على
بناء حالة من االستقرار يكون لدول اقليمية اخرى اىل جانب ايران ادوار فاعلة فيها ،وذلك من
خالل اتباع سياسة واعية الدارة االزمات اليت يف حال وقوعها رمبا تطول زمنيا وتتوسع جغرافيا،
االمر الذي سيقلل من امهية ماحيققه االتفاق النووي من مكسب أو ربح اسرتاتيجي اليران ،وهذا
يقودنا اىل تساؤل آخر ،هل :سيؤدي االتفاق النووي مع ايران اىل مزيد من التنسيق والتعاون
االمريكي-االيراين يف القضايا االقليمية؟ .ولعل االجابة على هذا التساؤل متعلق بالسياسات
اليت سيتبعها الطرفان فيما خيص العالقة بينهما ،ومن املرجح ان تتبع الواليات املتحدة االمريكية
سياسة احلوافز مقابل التعاون االمين ،وهي سياسة بعيدة املدى هتدف اىل استدراج ايران وحتويلها
من حالة العداء اىل حالة التعاون .وهناك عدد من النقاط او احملاور اليت تسعى الواليات املتحدة
االمريكية اىل اتباعها يف التعامل او العالقة مع ايران مابعد االتفاق النووي ،وامهها-:
– تعزيز استقرار املنطقة من خالل التعاون يف املصاحل املشرتكة.
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– االلتزام حبماية حلفائها يف املنطقة ومنعهم من هتديد االستقرار فيها يف الوقت ذاته.
– مواجهة سياسة “دعم الوكالء” اليت تتبعها ايران واليت تتعارض مع مصاحل الواليات املتحدة
االمريكية.
– الرتويج لفكرة ان االتفاق النووي مع ايران سيساعد على دعم وتعزيز سياسة منع االنتشار
النووي يف املنطقة.
– ان االتفاق النووي سيوفر الوقت والفرص لزيادة االهتمام باسيا واوربا وزيادة النفوذ االمريكي
فيها مقابل النفوذ الروسي والصيين.
أما إيران فاهنا من املرجح ان تتبع امنوذج السياسة الصينية يف عالقاهتا مع الواليات
املتحدة واملتمثلة يف تقارب سياسي حمدود مع تبادل للمصاحل بشكل كبري ضمن اطار التعاون
االقتصادي املتقابل ،ألن النخبة السياسية االيرانية تدرك ان تطبيع العالقات واالنفتاح الكبري
مع الواليات املتحدة االمريكية سيتصادم مع الشعارات الثورية مما يؤشر على هشاشة الوضع
الداخلي االيراين ،الذي حيتدم فيه التنافس بني املعتدلني واملتشددين استعدادا لالنتخابات
الربملانية املقبلة يف شباط من العام القادم ،واليت يعول عليها الرئيس حسن روحاين كثريا ،معتمدا
على التأييد الشعيب الكبري للمفاوضات وما ستنتجه من ” اتفاق جيد ” كما وعد مواطنيه،
ويأمل ان تأيت هذه االنتخابات لصاحل املعتدلني لدعم موقفه وتعزيز مكانته السياسية ،فضال
عن املصادقة على االتفاقية النووية من قبل جملس الشورى املقبل ،خصوصا وانه يواجه انتقادات
شديدة من خصومه يف جلنة االمن القومي والسياسة اخلارجية يف جملس الشورى احلايل اليت
حذرته من ” اتفاق ميس استقالل ايران”.
ينتظر الرئيس حسن روحاين اجناز االتفاق الجياد خمرج لالزمة االقتصادية اليت تعاين منها
ايران بسبب العقوبات املفروضة عليها منذ سنني طويلة ،إذ من املتوقع االفراج عن مايقارب
( ) ٥٠ -٤٠مليار دوالر بعد االعالن عن االتفاق النهائي مباشرة ،االمر الذي سيرتك اثارا
اجيابية مستقبلية على االقتصاد االيراين ،مما سيوفر للرئيس روحاين افضلية اكرب يف تعامله مع
اجملتمع الدويل نتيجة لنظرة الداخل االيراين اىل جناحه وكفاءته يف ادارة ملف التفاوض ،وبذلك
سيكون قد حقق بعض ماوعد به من سياسات على املستويني الداخلي واخلارجي.
وجتدر االشارة اىل :ان االتفاق النووي رمبا يعزز التقارب االمريكي-االيراين ،الذي
سيفتح بدوره افاقا اوسع امام تعاون اقليمي ينجز مستوى من العالقات اجليدة بني ايران
وجرياهنا ،وحتديدا السعودية ،مما يوفر تدفقا آمنا إلمدادات الطاقة.
120

مقاالت

ويقابل هذا الرأي رأي آخر ،حيتمل ان االتفاق النووي سيمنح ايران زمخا اكرب لزيادة
نفوذها وهيمنتها يف مناطق هلا موالون فيها ،على حساب النفوذ السعودي والرتكي يف تلك
املناطق ،ومن احملتمل ان تكون ادارة السعودية مللف التنافس مع ايران مابعد االتفاق النهائي
تؤدي اىل تصاعد وترية التنافس وصوال اىل مستوى الصراع ،اذا بقيت االوضاع على ماهي عليه
يف سوريا والعراق ،فضال عن عجزها اي السعودية من حسم مابدأته يف اليمن .وخالصة القول:
ان ايران تستعد اىل جين املكاسب االسرتاتيجية باتفاقها النووي ،الذي سيعزز مكانتها االقليمية
والدولية وجيعل منها العبا اساسا له ادوار مهمة يف منطقة الشرق االوسط  ،اذ سيفتح هلا حتررها
من قيود العقوبات افاقا اقتصادية واسعة مع الغرب وروسيا والصني ،حيث تسعى روسيا اىل بناء
املزيد من الشراكة االقتصادية مع ايران مرتكزة على نفوذها السياسي واالقتصادي ،فضال عن
سعيها اىل زيادة التعاون يف الشرق االوسط والقوقاز واسيا الوسطى.
ومتثل ايران امهية جيوسرتاتيجية يف مدركات صانع القرار الصيين لذا سيكون االتفاق
النووي معززا للعالقات الصينية-االيرانية ،اذ سيحرر إلغاء العقوبات البلدين من القيود اليت تعيق
الكثري من مشاريع النقل والطاقة.
اما اهلند فهي كذلك تنتظر اعالن االتفاق النووي لزيادة وارداهتا من البرتول االيراين اليت
تقدمت بطلب رمسي هبذا الشأن حال توقيع االتفاق ورفع العقوبات ،فضال عن اقامة املشاريع
يف قطاع النقل البحري واملواينء.
لكن كل هذه االرباح االسرتاتيجية الناجتة عن االتفاق النووي اليران ستكون قليلة االمهية
مقارنة باالزمات االقليمية احملتملة اليت رمبا ستطول زمنيا وتتسع جغرافيا مامل تتم ادارهتا بسياسة
واعية ملخاطرها واثارها من مجيع االطراف.
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تركة الرجل المريض أسباب ونتائج االستراتيجية التركية الجديدة
عبداهلل عبد األمير

2015 / 8 / 3

“أنا متأكد أن الالعبني السياسيني يف داخل وخارج تركيا يعون بأن الثالث والعشرين
والرابع والعشرين من متوز /يوليو ميثالن مرحلتني خمتلفتني ،وأعين بأن وجود تركيا قادرة على
استخدام قوهتا بشمل فعال سيؤدي اىل نتائج تستطيع أن تغري اللعبة يف سوريا ،العراق وكل
املنطقة ،على اجلميع أن يرى ذلك ”.أمحد داوود أوغلو ،رئيس حكومة تصريف األعمال
الرتكي2015/07/25 ،
قامت طائرات سالح اجلو الرتكي يف  2015/07/24بشن هجمات قيل اهنا ضد
اهداف لتنظيم داعش يف االراضي السورية وحزب العمال الكردستاين يف االراضي العراقية.
وجاء رد الفعل الرتكي املفاجئ هذا فيما يبدو ليشكل تغرياً جذرياً يف االسرتاتيجية الرتكية يف
املنطقة على املدى القريب أو املتوسط على األقل .ويظهر أن هلذا التغيري يف االسرتاتيجية الرتكية
سياقاته الداخلية واالقليمية والدولية .ويف انتظار تبلور املوقف والسلوك الرتكي ،الذي يبدو أنه
جاء كرد فعل وليس بناء على ختطيط حمكم ،فإن تبعات هذه االسرتاتيجية الرتكية سترتك آثاراً
سياسية وأمنية وعسكرية على املنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص على املستوى القريب.
قام تنظيم داعش يف  2015/07/20بتنفيذ تفجري انتحاري يف احتفال نظمه ناشطون
أكراد ويساريون أتراك يف بلدة سوروش احلدودية الرتكية جلمع تربعات وتنظيم عمل العادة
اعمار مدينة كوباين /عني العرب السورية-الكردية ،وقد أدى التفجري إىل مقتل ما اليقل عن
 30شخصاً وجرح املئات .وال يعد هذا العمل هو األول من نوعه يف داخل األراضي الرتكية على
احلدود مع سوريا ،فقد قام تنظيم داعش يف شهر أيار عام  2013بتنفيذ تفجري سيارات مفخخة
يف منطقة هاتاي الرتكية أدت إىل مقتل أكثر من  50شخصاً وجرح املئات أيضاً .ولكن ذلك
التفجري مل يؤد إىل رد فعل قوي للحكومة الرتكية كما حصل مع تفجري بلدة سوروش.
عامل تنظيم داعش
ميكن القول أن االسرتاتيجية الرتكية خالل فرتة ما بعد  2011تبنت اسقاط نظام بشر
األسد وتنصيب حكومة موالية لرتكيا يف دمشق يكون جل أعضائها من االخوان املسلمني الذي
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يقرتبون ايديولوجياً وسياسياً مع حزب التنمية والعدالة ،احلزب االسالمي الذي حيكم تركيا منذ
عام  .2002ولكن مع تعقيدات األوضاع يف املنطقة ،وتأجج الصراع الطائفي ،وحتول األوضاع
يف سوريا إىل حرب أهلية على عدة جبهات ،فقد واجهت االسرتاتيجية الرتكية يف هذا االجتاه
مشاكل جدية مل تتمكن من احراز تقدم يذكر .ولكن املشروع الرتكي الذي حترك باجتاه دعم
القوى السنية املناهضة لنظام االسد ،وخاصة تلك اليت متتلك وجوداً مقاتالً وقوياً على األرض
قد دخل يف مسار دعم اجلماعات اجلهادية ،ومنها تنظيمي داعش والنصرة .وميثل تنظيم داعش
أحد أهم تلك القوى اليت رأت فيها تركيا العباً مؤثراً يقوي املوقف الرتكي يف املنطقة .وجيعل
الطموح املتزايد لقيادات حزب التنمية والعدالة يف حتويل تركيا إىل العب اقليمي ودويل قوي
املراقبني يفهمون سر الدعم الرتكي اخلفي لتنظيم داعش ،والذي يأخذ شكل غض الطرف
عن نشاطات التنظيم اللوجستية والتمويلية واحلركة يف داخل االراضي الرتكية واملناطق احلدودية
الرتكية-السورية .ومع عدم توفر أدلة على وجود دعم تركي مباشر للتنظيم أو غريه من تنظيمات،
إال أن احلضور املكثف لعناصر وقيادات التنظيم يف عدة مناطق تركية يطرح تساؤالت عن ذلك
الدعم.
اعتمدت املقاربة الرتكية دعم تنظيم داعش كي حتصل تركيا على وضع متيز اسرتاتيجي هلا
يف املنطقة وذلك عرب اجلوانب التالية:
1.1إرباك الساحة السياسة العراقية بالشكل الذي جيعل العراق بلداً ضعيفاً يكون لرتكيا فيه وضع
التأثري املباشر فيه ،خاصة مع زيادة الطلب الرتكي على الطاقة ،وغىن العراق باملوارد النفطية.
وتعترب تركيا كالً من اقليم كردستان واملوصل عمقاً اسرتاتيجياً هلا يف العراق.
2.2اضعاف نظام بشار األسد يف دمشق وحماولة اسقاطه ،وانشاء حكومة موالية لرتكيا يف
دمشق.
3.3يعترب التنظيم قوة ضاربة وشرسة ضد األكراد يف املنطقة ،سواء يف سوريا ،العراق أو يف
الداخل الرتكي .حيث ميثل التنظيم قوة مقاتلة بالوكالة لرتكيا ،مبا ينسجم مع ضرب أية
حماوالت لنشوء دويلة أو واقع سياسي كردي يف احلاضر أو املستقبل ال يقع حتت اهليمنة
الرتكية أو ال ينسجم مع السياسات الرتكية.
4.4ارباك الوضع االقليمي على اساس طائفي ،يهيئ األمر لرتكيا فيما بعد ألن تكون العباً
وشريكاً مهماً يف أية مفاوضات أو حتركات العادة ترتيب األمور يف املنطقة ،مبا يعظم فرص
تركيا يف احلصول على اية مكاسب سياسية أو اقتصادية .وتسعى تركيا ألن تكون احد أهم
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القوى اليت يقع استقرار املنطقة حتت سيطرهتا ،خاصة أهنا متتلك جيشاً قوياً ،وعضواً يف
حلف الناتو.
5.5ارباك الوضع الدويل ،بالشكل الذي جيعل تركيا احد الالعبني املهمني يف السيطرة على
احلركات املتطرفة السنية يف املنطقة ولن يكون ذلك بالطبع بال مقابل .باالضافة إىل ارباك
الوضع األمين األوريب وجعله يف حاجة إىل الدور الرتكي لتخفيف تأثري املقاتلني األجانب
عليه ،بعد أن حتولت تركيا إىل ممر هلم اىل سوريا والعراق.
6.6من خالل الوضع غري املستقر ،وبروز التطرف االسالمي اىل الواجهة ،يسعى حزب التنمية
والعدالة إىل أن يكون الراعي حلركات االسالم السياسي املعتدلة يف املنطقة ،مما جيعله وجيعل
تركيا الشريك املفاوض ،والقناة اليت يتم احلوار من خالهلا مع تلك احلركات عربها.
7.7داخلياً ،تقوية هيمنة حزب التنمية والعدالة الرتكي على صناعة القرار السياسي واالقتصادي
واألمين يف تركيا.
وكان للسياسة الرتكية املعتدلة واملتساحمة مع تنظيم داعش واليت ميكن تصنيفها يف باب
الدعم واملساندة دالئل كثرية مجعتها ووثقتها الكثري من التقارير الصحفية ،والدولية .فقد حتولت
تركيا إىل واحدة من أهم بوابات الدخول للمقاتلني األجانب إىل املناطق اليت ختضع حتت
سيطرة التنظيم يف سوريا والعراق ،وقد أعلن تنظيم داعش نفسه خالفة اسالمية تشرع ابواهبا
لكل املسلمني يف العامل .ومع القدرات الكبرية واملتطورة اليت تتمتع هبا السلطات األمنية الرتكية،
فقد أثار الدخول والعبور السلس هلؤالء املقاتلني األجانب إىل تركيا ،وعبورهم منها لاللتحاق
بالتنظيم ،تساؤالت كبرية لدى عواصم غربية عن وجود أجندة سرية للحكومة الرتكية داعمة
لتنظيم داعش .وتقدر تلك التقارير عديد املقاتلني األجانب ،والطواقم الداعمة اليت انضمت اىل
التنظيم عرب تركيا بعشرات األلوف ،وحسب مسؤول رفيع املستوى يف وزارة اخلارجية األمريكية،
فإن “تقريباً أغلب مقاتلي داعش األجانب يأتون من تركيا”]i[.
ولكن األمر مل يقف عند هذا احلد ،فالتنظيم ينشط وبشكل قوي يف مدن تركية عديدة،
فباالضافة إىل احلضور الواضح له على الشريط احلدودي املمتد بني سوريا وتركيا ،وعلى اجلانبني،
فإن التنظيم قد جنح فيما يبدو يف اخرتاق البنية االجتماعية الرتكية .فقد اشار تقرير استقصائي
اىل قدرة التنظيم مد جذوره يف بعض املناطق يف تركيا ،وجناحه يف جتنيد عناصره من األتراك
للقتال يف سوريا والعراق[ .]iiوحسب التقارير الصحفية األخرية ،فإن قيام الشرطة الرتكية
باعتقال املئات من أعضاء تنظيم داعش يف عدة مدن تركية ،يؤشر على مدى متدد وتعمق
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التنظيم يف تركيا .ولكن التقارير مل تتوقف عند هذا احلد ،بل ذكرت عن وجود دعم من جهات
نافذة يف احلكومة الرتكية وخارجها لتنظيم داعش فيما يتعلق بتوفري اخلدمات الطبية والعالج
يف املستشفيات الرتكية جلرحى التنظيم وخاصة يف بلدة رحيانلي وغريها من مدن تركية[.]iii
وكذلك تذكر تقارير صحفية ودولية أخرى إىل وجود تبادل جتاري واقتصادي وثيق بني املناطق
اليت يسيطر عليها التمويل وتركيا ،ومع وجود أرقام تعرب عن حجم التبادل ،وتشري تقارير صادرة
عن وزارة اخلزانة األمريكية إىل حتول تركيا إىل إحدى أهم مواقع االجتار بالنفط املهرب الذي يقوم
تنظيم داعش باستخراجه وهتريبه من املناطق اليت تقع حتت سيطرته .حيث يستفيد التنظيم من
تعمق واتساع السوق السوداء يف تركيا واقليم كردستان لتسويق النفط واليت توفر للتنظيم سيولة
مالية تقدر بـ  20مليون دوالر شهرياً[ ]ivحسب احصائيات .2014
ولكن ما زاد من شكوك العامل حول طبيعة العالقة بني تنظيم داعش وتركيا ،هي التقارير
اليت جاءت عن بلدة أكاكايل احلدودية الرتكية مع سوريا واليت كانت تشهد تفريغاً مستمراً
وبشكل يومي ألطنان من األمسدة الكيميائية ،من نوع نيرتات األمونيوم باجتاه بلدة تل أبيض
السورية اليت كانت ختضع لسيطرة التنظيم[ ،]vومن املعروف أن هذا النوع من األمسدة يستخدم
على نطاق واسع يف تصنيع املتفجرات من قبل التنظيم .سياسياً وعسكرياً ،فقد رفضت تركيا
املشاركة املباشرة يف التحالف الدويل الذي أنشأته الواليات املتحدة وفرنسا حملاربة تنظيم داعش
عام  ،2014ومل تسمح باستخدام مطاراهتا وقواعدها العسكرية لضرب أهداف هذا التنظيم.
ويبدو أن احلكومة الرتكية حلد فرتة ما قبل اإلنتخابات األخرية كانت تتعاطى مع تنظيم داعش
بكثري من الليونة والتسامح ،ورمبا الدعم واملساندة .يضاف إىل ذلك أن تنظيم داعش مل يتحرك
يف استهداف أية أهداف تركية يف الداخل أو اخلارج الرتكي إىل يومنا هذا .ورمبا كان االفراج
عن رهائن السفارة الرتكية بعد سقوط مدينة املوصل بيد التنظيم أحد معامل اسرتاتيجية التنظيم
جتاه تركيا.
صنع تنظيم داعش منطقة عازلة يف املوصل بني تركيا واملناطق اليت ختضع لسلطة احلكومة
العراقية اليت توصف بأنه شيعية ومنطقة عازلة يف العمق السوري احملاذي لرتكيا ،خاصة يف املناطق
اليت تسكنها أغلبية كردية.
العامل الكردي
أعلن جنريفان بارزاين ،رئيس اقليم كردستان غداة سقوط مدينة املوصل بيد تنظيم داعش
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يف شهر حزيران/يونيو من عام  2014بأن “العراق قبل أحداث املوصل خيتلف عن العراق بعد
أحداث املوصل ،ومن الصعب أن أن يبقى كما كان سابقاً ”]vi[.وعلى الرغم من التأويالت
الكثرية ملغزى حديث بارزاين ،إال أن سقوط املوصل مل يؤثر على العراق فحسب ،بل على
املنطقة أيضاً ،ومنها االقليم ،وحليفه األكرب تركيا ،والوضع الكردي يف املنطقة بشكل عام .إذ
شن تنظيم داعش هجوماً غري مسبوق للسيطرة على مناطق كانت ختضع لألكراد يف العراق،
ومنها املناطق ذات األغلبية اليزيدية ،متسبباً بكارثة انسانية حقيقية .وقد جنح يف التقدم اىل
مسافة قريبة جداً من مدينة أربيل يف شهر /فرباير  ،2015مهدداً باسقاطها لوال تدخل القوات
األمريكية بشكل مباشر لدحره .وقد الحظ املراقبون حينها أن القوات الرتكية اليت كانت تفصلها
عدة كيلومرتات عن املعارك مل حترك ساكناً النقاذ املدينة ،ومل تتدخل ولو بشكل غري مباشر يف
درء خماطر تنظيم داعش عن عاصمة حليف انقرة مسعود بارزاين ،أربيل .كما مل يالحظ املراقبون
أي تصريح سياسي تركي واضح وصريح ضد تنظيم داعش يف ظل تلك الظروف على الرغم
من الدعم السياسي واالقتصادي الكبري الذي قدمته انقرة ألربيل خالل األعوام األربعة املاضية.
لكن هذا املوقف الرتكي مل يفاجئ املراقبني ،فقد أظهر ذلك القلق الشديد الذي ختفيه
أنقرة تارة وتظهره تارة أخرى جتاه املسألة الكردية يف املنطقة بشكل عام ،ويف تركيا بشكل خاص.
وبني املوقف كذلك أن الكفة لدى تركيا سرتجح كفة تنظيم متطرف وارهايب كداعش مقابل
حليف مهم وحتت السيطرة كاألكراد يف اقليم كردستان العراقي .وذلك لغايات يف توجهات
السياسة الرتكية ال ترتاح اىل نزعة االستقالل واالنفصال لدى األكراد يف املنطقة.
يشكل األكراد ما يقارب  % 20من سكان اجلمهورية الرتكية .وقد عاىن األكراد من
سياسات احلكومات الرتكية املتعاقبة اليت كانت ترفض االعرتاف هبم كأثنية خمتلفة هلا ثقافتها
ولغتها وتارخيها ،وحماوالهتا املتكررة لطمس هويتهم وثقافتهم .وقد أدى ذلك اىل اشعال حرب
أهلية يف مناطق األغلبية الكردية يف تركيا ،منذ تأسيس حزب العمال الكردستاين عام .1978
حيث وصلت تكلفة هذه احلرب البشرية إىل ما يقارب  45ألف قتيل ،باالضافة اىل تشريد مئات
األلوف .أما التكلفة االقتصادية فقد كلفت تركيا  300مليار دوالر أمريكي .وتضع احلكومة
الرتكية يف موازنتها ما يقارب  15مليار دوالر سنوياً لتغطية تكاليف حرهبا ضد األكراد[.]vii
وقد تعاملت أغلب احلكومات الرتكية مع املسألة الكردية وفق بعد أمين فقط ،بعد تصنيف
حزب العمال الكردي على أنه منظمة ارهابية .ولكن ينبغي أن ال يتم امهال التداخل االقليمي
العابر للحدود فيما خيص املسألة الكردية ،وحتوهلا اىل ورقة ضغط يستخدمها هذا البلد ضد
ذاك تبعاً ملصاحله .مما يثبت أن املسألة الكردية كانت وماتزال عامل زعزعة الستقرار البلدان اليت
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يتواجد األكراد فيها .فقد استخدم شاه ايران األكراد ضد حكومة بغداد يف سبيل احلصول على
تنازالت يف قضية احلدود املتنازع عليها بني العراق وايران يف سبعينيات القرن املاضي ،واستخدم
حافظ األسد ،الرئيس السوري السابق قضية األكراد ضد تركيا ،حيث مت تسليم رئيس حزب
العمال الكردي اىل تركيا عام  1999بناء على صفقة بني البلدين ،واستخدمت تركيا األتراك ضد
احلكومة املركزية يف بغداد خالل الفرتة ما بعد  .2010وتقع مراكز قيادة وتدريب حزب العمال
الكردستاين فعلياً يف داخل األراضي العراقية.
انتبهت حكومة حزب التنمية والعدالة إىل أمهية هتدئة األمور مع األكراد ،وذلك ألسباب
داخلية تتعلق بطموحات أردوغان حينذاك كي يصبح رئيساً للجمهورية ،وأن يتمكن من التأثري
على صياغة أسس الدولة الرتكية اىل عام  .]viii[2023كما لعبت عوامل اقتصادية ،واقليمية
ودولية دوراً يف هذا التوجه.
أعلنت احلكومة الرتكية بزعامة أردوغان يف عام  2009طرحها مبادرة لنقاش املسألة
الكردية شكل معمق وعلين حتت عنوان “االنفتاح الدميقراطي ”.ولكن ما جعل األمور جتري
بشكل أفضل بني الطرفني هي احملادثات اليت عقدت بني جهاز االستخبارات الرتكي وعبداهلل
أوجالن ،رئيس حزب العمال الكردي املعتقل يف السجون الرتكية ،عرب ما أطلق عليه “عملية
أوسلو ”.واليت فتحت اجملال ملفاوضات مباشرة بني احلزب واحلكومة الرتكية .وقد أعلن حزب
العمال الكردي وقفاً إلطالق النار مع احلكومة الرتكية عام  2010تبعه حمادثات بني الطرفني
العداد خريطة طريق لتسوية املشاكل بينهما[ .]ixيف احتفالية نوروز عام  2013أعلن أوجالن
أنه بصدد القاء السالح وأن لغة السياسة هي اليت ينبغي أن حتكم ،وقد استجاب اجلناح
العسكري للحزب املتواجد يف جبل قنديل بالتأييد ملا طرحه رئيس احلزب .حيث اتفق الطرفان
على تأمني ممرات آمنة النسحاب مقاتلي حزب العمال من األراضي الرتكية إىل األراضي العراقية
بدءاَ من شهر أيار/مايو عام  2013واهناء األزمة اليت استمرت لعقود بني الطرفني.
ولكن يبدو أن األزمة السورية وحتوهلا إىل صراع حمموم متعدد األطراف مل يأت كما
تشاء أنقرة .فقد عولت حكومة أردوغان كثرياً على السيطرة على ملف اسقاط نظام األسد من
خالل دعمها ملعارضة اسالمية مسلحة .وكان فيما يبدو لالسرتاتيجية الرتكية أسباهبا ،منها ما
تعلق بتوجهات احلكومة الرتكية للتمدد يف مفاصل األزمات اإلقليمية ،وطموحها ألن تكون قوة
اقليمية يف الشرق األوسط كي تعوض انتكاستها القدمية للدخول يف االحتاد األورويب ،ومنها ما
يتعلق مبخاوفها املضمرة من األكراد الذي بدأوا يتحركون بشكل أقوى من قبل للحصول على
االستقالل يف املناطق على احلدود السورية-الرتكية .يبدو أن االسرتاتيجية الرتكية يف اسقاط نظام
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بشار األسد مل تؤت أكلها ،ولكن عواقبها كانت خطرية .إذ أدى ضعف النظام من جهة،
وتواجد البنية التحتية املناسبة لنشوء صراع مسلح طائفي وأثين متعدد األطراف على الساحة
السورية ،مع وجود دعم ومساندة اقليمية -منها تركي -لقوى يف ذلك الصراع إىل تصاعد
قوة تنظيم داعش يف كل من العراق وسوريا .وأدى ذلك إىل أن تتحول األوضاع يف سوريا من
وضع حرب اسقاط النظام من قبل معارضة ضدالنظام ،إىل حرب أهلية تسعى األطراف فيها
اىل استئصال بعضها اآلخر على أسس دينية وطائفية وأثنية ،وحتوهلا يف جزء منها إىل حروب
بالوكالة .وبرز وسط هذا الصراع تنظيم داعش ،الذي متلكه طموح اقامة دولة خالفة اسالمية
كأقوى فصيل مسلح غري حكومي يف املنطقة .أدت اجلرائم الوحشية للتنظيم ،وغريه من قوى
متصارعة ،وضعف السلطة الرمسية يف سوريا إىل نشوء قوى مسلحة حملية للدفاع ضد التنظيم،
وايضاً للمطالبة حبقوقها اليت كان يقمعها النظام السوري ،ومن ذلك قوى الدفاع عن الشعب
الكردي اليت أنشئت يف املناطق ذات األغلبية الكردية يف سوريا .حاولت تركيا أن جتعل هذه
التنظيمات حتت رعاية مسعود بارزاين ،الذي حاول أن يلعب دور الوسيط ،واحلامي حلقوق
األكراد يف املنطقة لدى تركيا .ولكن يبدو أن احلسابات أخفقت مرة أخرى يف هذا اجملال .فقد
برز حزب االحتاد الدميقراطي الكردي يف سوريا كواحد من أهم القوى السياسية املسلحة ضد
تنظيم داعش ،ويتصل احلزب بصالت أكرب مع حزب العمال الكردي منه مع مسعود بارزاين.
ومع بروز األكراد يف سوريا (حزب االحتاد بالتعاون مع عناصر حزب العمال) كقوة ضاربة
جنحت يف ايقاف متدد تنظيم داعش يف مناطق مثل قوباين وغريها ،ومع بروز دعم دويل هلذه
القوة اجلديدة ،وعدم متكن تنظيم داعش من إضعافها ،خاصة أهنا تتواجد مباشرة على احلدود
السورية-الكردية ،فقد دق جرس اإلنذار لدى أنقرة بأن خسارهتا لتلك املناطق لصاحل تنظيمات
كردية مسلحة ال تقع حتت سيطرهتا وتتكامل ايديولوجياً مع حزب العمال ستكون له آثار
وخيمة على أمن واستقرار تركيا على املدى القريب واملتوسط على األقل .وسيتحول األكراد فعلياً
إىل قوة معرتف هبا دولياً ،حتفزهم مقاومتهم لتنظيم داعش كي حيصلوا على مكافأة جلهودهم يف
دحره ،وتكسبهم احلرب مع التنظيم خربة قتالية مهمة يف جبهات ومعارك مستقبلية ،ستكون
تركيا أحدها .وقد تكون املكافأة نشوء مناطق كردية مستقلة تتكامل مع بعضها البعض ،تؤدي
إىل تقبل العامل بنشوء دولة كردية كربى ،هتدد وضع الدولة الرتكية حبدودها احلالية.
وقد الحظ املراقبون سلبية املوقف الرتكي حيال سقوط مدينة قوباين بيد تنظيم داعش،
بل وصل األمر إىل اهتامات بأن اجلانب الرتكي كان يوفر دعماً لتقدم تنظيم داعش السريع ضد
البلدات الكردية يف اجلانب السوري من احلدود .ولكن األمر الذي جعل انقرة تستشعر اخلطر
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هو متكن القوات الكردية )وحدات محاية الشعب الكردي) من دحر تنظيم داعش من بلدة تل
أبيض احلدودية االسرتاتيجية والسيطرة عليها .ومتثل البلدة منفذاً مهماً يزود تنظيم داعش مبوارده
البشرية من املقاتلني األجانب ،واملواد واألموال باجتاه عاصمته يف الرقة اليت تبعد مخسني كيلومرتاً
فقط عن البلدة يف  ،2015/ 6/ 15أي قبل حوايل الشهر من تفجري سوروش االنتحاري ،وتبدل
املوقف الرتكي بشأن تنظيم داعش وحزب العمال .وتذكر تقارير صحفية أن الوضع كان متأزما
عند سيطرة األكراد على بلدة تل أبيض إىل درجة أن املقاتلني األكراد مل يرفعوا علم قوات
وحدات محاية الشعب الكردي على مبانيها كي ال يستفزوا اجلانب الرتكي ضدهم[ ،]xفيما
كان علم تنظيم داعش مرفوعاً على البلدة دومنا حرج ولفرتة طويلة .ويبدو أن أنقرة باتت تشعر
أن حزب العمال أصبح أمراً واقعاً يف حماربة تنظيم داعش ،وهو يقاتل فعلياً على أكثر من جبهة
يف العراق ،وسوريا ضد التنظيم .وهو بذلك استطاع أن يكسب دعماً دولياً ،خاصة مع تطبيق
اسرتاتيجية التحالف الغريب الذي يبحث عن مقاتلني حمليني لضرب التنظيم .ويعين ذلك سقوط
املناطق ذات األغلبية الكردية يف سوريا حتت سيطرة احلزب أو حلفائه ،وهو ما قد ميثل كابوساً
ألنقرة ،إذ أن تركيا ال تتحمل أن تقع مناطق حدودية هلا حتت سيطرة قوى ال متتلك السلطة أو
السيطرة عليها ،خاصة أن هذه القوى بدأت تزداد قوة يف الداخل الرتكي .وهلذا فقد جاء انفجار
سوروش االنتحاري مبثابة الفرصة الذهبية حلكومة أوغلو املؤقتة لضرب حزب العمال الكردي يف
تلك املناطق حتت عنوان ضرب تنظيم داعش ،وهو عنوان جيد تقبالً أكرب لدى اجملتمع الدويل.
خاصة أن تنظيم داعش لن يتكبد ذات اخلسائر اليت سيتكبدها حزب العمال ،لسبب واضح
أنه مت دفعه فعلياً خارج مناطق احلدود الرتكية.
وهكذا قررت احلكومة الرتكية أن عملية السالم مع حزب العمال قد انتهت ،ودخلت
تركيا يف حالة حرب مع احلزب بشكل فعلي .ويذكر بعض املراقبني ،أن التغري يف املوقف الرتكي
لضرب األكراد يصب يف مصلحة تنظيم داعش من خالل ضرب وإضعاف قوة مقاتلة شرسة
ضده .وهو األمر الذي اثار ردود فعل دولية جتاه التغري يف املوقف الرتكي ،ومن ذلك حتذير وزيرة
الدفاع األملانية من هجمات القوات الرتكية ضد حزب العمال[ ]xiواعرتاض العراق بشكل رمسي
على قصف الطائرات الرتكية مواقع احلزب يف جبال قنديل يف داخل األراضي العراقية.
العامل الداخلي الرتكي
شكلت انتخابات السابع من حزيران/يونيو  2015ضربة غري مسبوقة حلزب العدالة
والتنمية الذي كان حيكم تركيا منذ عام  .2002فقد أدت إىل خسارته األغلبية الربملانية ،وهي
أول خسارة للحزب منذ  13عاماً .ويبدو أن النتائج املخيبة آلمال حلزب التنمية والعدالة قد
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جعلت أردوغان رئيس اجلمهورية احلايل الذي كان يطمح بتسيري البالد بشكل أكرب وفق رؤاه
وتصوراته يف وضع حرج .ومازالت تركيا حتكم عن طريق حكومة تصريف أعمال برئاسة أمحد
داوداوغلو .بانتظار ما ستؤول إليها التوافقات السياسية ،واليت فيما يبدو ستؤدي إىل إجراء
انتخابات جديدة يف حال فشلها ،حسب تصرحيات صحفية ألردوغان[.]xii
يبدو أن القلق الذي يساور حزب التنمية والعدالة من ضعف احكام قبضته على مقاليد
األمور يف تركيا ،قد ادى به اىل انتهاج سياسة أكثر تشدداً جتاه األكراد ،وحتديداً حزب العمال.
وقد كان حزب التنمية والعدالة عراب خارطة طريق الهناء الصراع الرتكي-الكردي ،وانتهاج
سياسة اكثر تساحماً وانفتاحاً مع الواقع الكردي يف تركيا من جهة .ولكن التغري يف االسرتاتيجية
الرتكية وانتهاج سياسة أكثر تقارباً مع الواليات املتحدة فيما خيص حرهبا ضد تنظيم داعش يف
املنطقة له ما يربره يف تفكري حزب طاملا عرف يف تغيري امسه وسياساته طبقاً للظروف واملصاحل.
حيث أعلنت تركيا فتح قواعدها اجلوية وتقدميها تسهيالت لوجستية للواليات املتحدة لضرب
التنظيم يف املنطقة.
ويظهر أن أردوغان يسعى هذه املرة أن يتبىن املنهج القومي الرتكي ،الذي كثرياً ما كان
يتعاطى حبساسية مفرطة جتاه القومية الكردية كأثنية خمتلفة يف الداخل الرتكي ،ورمبا كمحاولة
الستمالة احزاب اليمني الرتكي ،أو األصوات اليت كانت حتتج على تقارب تركيا مع حزب
العمال .ومن جهة أخرى فإن التقارب الرتكي-األمريكي سيعطي حزب أردوغان وضعاً تفضيلياً
يف الداخل الرتكي من خالل تعزيز القناعة لدى الناخب الرتكي-فيما لو اجتهت البالد حنو
انتخبات مبكرة -أو احلليف السياسي الذي قد يشكل احلكومة مع حزبه ،بأنه حيظى بدعم
أمريكي مقارنة باآلخرين ،كما سعى أردوغان إىل أن يوازن بني الدعم األمريكي يف حماربة تنظيم
داعش ،وأية انتكاسات أو خسائر حمتملة لرتكيا يف حرهبا مع حزب العمال.
وقد الحظ املراقبون بأن احلكومة الرتكية سعت إىل خلق جو من االنتصار السياسي
متثل يف االعالن عن إنشاء منطقة عازلة أو حمظورة الطريان يف الداخل السوري على حدودها،
وهو أمر نفته الواليات املتحدة .يضاف إىل ذلك العامل النفسي اليت ختلقه ظروف اعالن
احلرب ضد اعداء مفرتضني اهنم يهددون أمن واستقرار تركيا يف مللمة األصوات الرتكية خلف
تزعم احلزب ورئيسه لقيادة تلك احلرب .ويؤكد بعض املراقبني على الربط بني احلرب ضد تنظيم
داعش وحزب العمال وقضايا الداخل الرتكي من خالل عدم وجود مربر حقيقي لشن احلرب
ضد حزب العمال .إذ أن حزب العمال مل يقم باية استفزازات تذكر ،ومل ينفذ عمليات ضد
املصاحل واألهداف الرتكية يف األعوام املاضية .تبقى اإلشارة إىل أن الدخول يف معركة ضد حزب
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العمال يف هذا الوقت تركياً ،ميثل مغامرة قد حتمل الربح أو اخلسارة ،إذ أنه اذا ما قدر اشتعال
حرب تركية-كردية ،ومع انتعاش آمال األكراد بانشاء وضع يهيئ النشاء دولتهم املستقبلية يف
مناطق تواجدهم ،ومع وجود دعم وغطاء دويل هلم ملواجهة تنظيم داعش ،كل ذلك قد يرفع
من مستوى اخلسائر الرتكية يف مثل هذه احلرب على املستويني العسكري والسياسي ،مما ستكون
له ارتدادات وتبعات سياسية ضد حزب التنمية والعدالة على املدى القريب واملتوسط .وسيجعل
السياسات الرتكية أكثر تغرياً وأقل ثباتاً يف تعاملها مع األحداث.
العامل االقليمي
تعرضت املنطقة اىل اهتزازات واسعة وعميقة منذ أعوام متثلت يف انتشار تأثريات احلرب
األهلية يف سوريا على العراق وبلدان أخرى يف املنطقة .ومن ذلك سقوط مناطق يف العراق حتت
سيطرة تنظيم داعش ومنها مدينة املوصل ذات األمهية اخلاصة لرتكيا يف حزيران/يونيو .2014
وقد سعت تركيا يف حماولتها لبسط نفوذها على احلكومة يف بغداد إىل حتويل اقليم كردستان
العراقي حتت هيمنتها السياسية واالقتصادية .حيث مت حتويله وعرب سياسة األمر الواقع ومنذ عام
 2010إىل منطقة شبه مستقلة فيما يتعلق بعالقاهتا مع االقليم ،أو فيما يتعلق مبستويات التبادل
التجاري بينهما وخاصة النفط .وقد كان مسعود بارزاين أحد أهم الشخصيات اليت سعت أنقرة
اىل تسويقه كراع للمصاحل الكردية يف املنطقة.
يضاف اىل ذلك التعقيدات اليت عصفت باملنطقة جراء الصراع االيراين-السعودي
احملموم .باالضافة اىل تباين السياسات بني بلدان املنطقة (تركيا ،السعودية ،دول اخلليج وايران)
اليت حتولت اىل حروب بالوكالة ماتزال الساحة السورية وساحات أخرى يف املنطقة ترزح حتت
وطأهتا .ولكن يبدو أن جناح اجملتمع الدويل يف التوصل اىل اتفاق مع ايران حول ملفها النووي
يف  2015/ 7/ 14يف فيينا ،قد غري بعض التوازنات اليت كانت سائدة يف املنطقة .ومن املؤكد أن
ذلك االتفاق سيرتك بآثاره على اجلوانب السياسية واألمنية واالقتصادية على العراق واملنطقة.
اسرتاتيجياً ،فإن ايران قد حتولت بعد  14متوز /يوليو اىل العب معرتف به اقليمياً ،وستتصرف
وفق سياسات البلد الذي حيتفظ بعالقات شبه طبيعية مع الغرب ،اي جتميد أو اهناء حالة العداء
بينها وبني منظومة البلدان الغربية .هذا الوضع سيعطي مساحة أكرب هلا للتصرف يف املنطقة من
جهة ،كما سيجعلها تعمل وفق توازنات املنطقة بدالً من مواجهتها أو تغيريها.
وستصبح تركيا أحد الشركاء املهمني إليران يف هذا االجتاه .فبعد اهناء العقوبات الدولية
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على ايران ،ومع امتالك ايران وتركيا عالقات اقتصادية متينة ،فإن اجلانب االقتصادي سيكون
أمراً حيوياً يف العالقة بني البلدين .فاألتراك يعولون على ايران يف تزويدهم مبضادر الطاقة ،حيث
استهلكت تركيا ما مقداره  60مليار دوالر من الطاقة عام  .]xiii[2012وتعول ايران على
تركيا يف أن تكون بوابتها جتاه أوروبا .وبالتأكيد فإن تركيا تريد االستفادة من االنفتاح االيراين
اقتصادياً ،وهو ما يتطلب تقدمي بعض التنازالت فيما يتعلق بتنظيم داعش ،واألكراد ومن يدري
بعض القضايا اخلالفية األخرى .ومن املتوقع أن يصل التبادل التجاري بني البلدين إىل  30مليار
دوالر أمريكي بنهاية عام .]xiv[2015
ويشرتك البلدان يف نظرهتما جتاه عدم إقامة أي كيان كردي مستقل يف املنطقة .ومع صعود
النجم اإليراين دولياً ،فإن تركيا ال تريد أن تصبح خارج املعادلة الدولية يف املنطقة .وألسباب
تتعلق بالتوازنات االسرتاتيجية ،ومناطق النفوذ واالحتكاك والتنافس بني البلدين ،فإن تركيا ترغب
يف أن تكون البلد األقرب إىل الغرب يف املنطقة ،وخاصة فيما يتعلق مبحاربة تنظيم داعش ،الذي
يبدو أنه أصبح أحد األوراق اليت تقرب بلدان املنطقة من املنظومة الغربية ،واليت يبدو أن ايران
لعبت تلك الورقة يف مفاوضاهتا النووية مع الواليات املتحدة .اقليمياً كذلك ،فإن املراقبني يرتقبون
كيفية تعامل تركيا املستقبلي مع اقليم كردستان ،وسط تصاعد االختالفات الكردية-الكردية
يف االقليم الكردي ،وعدم تقبل الواقع الكردي يف االقليم ،أو املنطقة ألن يكون مسعود بارزاين
زعيماً ألكراد العراق أو املنطقة ،الذي يستطيع احلفاظ على املصاحل القومية للشعب الكردي
يف العراق ،ايران ،وتركيا.
سترتك السياسة الرتكية اجلديدة آثارها على العراق ،ومع عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالعراق
يف هذه االسرتاتيجية الرتكية اجلديدة ،إال أن آثارها األوىل بدت تتضح من خالل االستهداف شبه
املستمر لقواعد حزب العمال يف جبل قنديل داخل األراضي العراقية ودون التشاور مع بغداد.
حيث أبرز هذا االستهداف مرة أخرى تباين املواقف واختالف الرؤى بني بغداد اليت اعرتضت
على القصف الرتكي ،وبني موقف مسعود بارزاين الذي دعا اىل انسحاب مقاتلي احلزب من تلك
املناطق ،وبني أحزاب وتنظيمات كردية احتجت على ذلك .أما فيما يتعلق مبحاربة تنظيم داعش،
فإن فتح املطارات الرتكية أمام الطائرات األمريكية لقصف أهداف للتنظيم يف سوريا والعراق ،سيحد
من هتديدات التنظيم ويضعف من قدراته القتالية يف العراق .ولكن املسألة املهمة اليت ينبغي الرتكيز
عليها ،هل ستبقى احلكومة الرتكية مصممة على تقوية اربيل مقابل بغداد باستخدام اسرتاتيجية
النفط مقابل احلماية؟ وهل ستستمر يف سياساهتا الداعمة لتحويل اقليم كردستان اىل والية شبه
مستقلة عن بغداد ،يصدر النفط الرخيص اىل تركيا ويستورد البضائع منها؟
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،وسط تغري واضح يف املوقف الرتكي ضد التوجهات الكردية االستقاللية يف سوريا
، ولكن مسعود بارزاين، من الواضح أن تركيا ترغب يف انشاء وضع كردي خيضع لسيطرهتا.وتركيا
 ويبدو أن القرار الرتكي حملاربة.لن يستطيع حتقيق مثل هذا الوضع لرتكيا وسط هذه الظروف
 خاصة، سيعطي احلزب امتداداً سياسياً أكرب يف اقليم كردستان العراق ويف املنطقة،حزب العمال
أنه جنح هو و الفصائل اليت تتفق معه ايديولوجياً يف الدخول يف حرب مفتوحة مع تنظيم داعش
 وال احلكومة، وهو ما مل يقم به مسعود بارزاين،واخراجه من مناطق مهمة كان يسيطر عليها
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التخطيط لميزانية  2016في العراق
سجاد نشمي

2015 / 8 / 18

مع اقرتاب الربع األخري من العام ،تقوم املديرية العامة للموازنة يف وزارة املالية العراقية
بإعداد اطار الوثيقة اليت ستبىن عليها امليزانية النهائية للعام املقبل .ليس هناك شك يف أن
امليزانية ستواجه عجزاً مرة أخرى مع استمرار احلكومة يف كفاحها من أجل ختفيض النفقات ،يف
الوقت الذي ال تزال فيه أسعار النفط أقل مما كانت عليه يف السنوات السابقة .وقد ساعدت
بعض تدابري التقشف وخفض التكاليف لبعض النفقات احلكومية ،ولكنها غري كافية للحد من
العجز الكبري اليت تعاين منه امليزانية .يتطلب استمرار احلرب مع داعش إنفاق مبالغ طائلة على
الدفاع واألمن ،ويف الوقت نفسه التزال العديد من آبار النفط واحلدود ،واألراضي خارج سيطرة
احلكومة.
ملواجه العجز يف امليزانية ،حيتاج املخططني إىل أمرين :االول هو العثور على وسيلة خلفض
النفقات ،والثاين هو اجياد طريقة لزيادة اإليرادات .وبالنظر إىل أن  ٪ 97من إيرادات احلكومة
تعتمد على مبيعات النفط ،ومع أنهُ من غري املرجح أن تزداد الضرائب ومصادر االيرادات من
القطاعات األخرى يف األشهر املقبلة ،لذلك فانه ملن املنطقي جدا افرتاض أن جانب اإليرادات
يف امليزانية مطابقاً تقريبا لإليرادات الناجتة عن صادرات النفط .وقد مت فسخ اتفاق تصدير النفط
مع حكومة اقليم كردستان بشكل فعال منذ شهر حزيران ،وليس من احلكمة ان تعتمد احلكومة
االحتادية للبناء على اإليرادات املتوقعة من مبيعات النفط يف الشمال لعام  .2016لذا سيكون
ومتوسط

اعداد امليزانية اقل تعقيداً ألنه يعتمد فقط على ختمني صادرات النفط من اجلنوب
السعر املتوقع للنفط لعام .2016
تصدر احملطات اجلنوبية يف الوقت احلايل ما يقرب من أكثر من  3مليون برميل يومياً ،مع قيام
شركات النفط العاملية بتخفيض استثماراهتا يف حقول النفط العراقية ،وحاجة احلكومة إىل الدفع
اىل هذه الشركات بواسطة النفط وليس نقداً ،وسيكون من املعقول أن نتوقع ان يكون متوسط
التصدير  3مليون برميل يومياً يف عام  .2016وقد ذكر هذا الرقم أيضا يف التصرحيات اليت ادىل
هبا وزير النفط عادل عبد املهدي يف وسائل االعالم .مبا ان جنوب العراق يعيش يف حالة أمن،
واليتوقع ان تتعطل صادرات النفط ،ميكننا أن نفرتض أنه احلكومة ستكون قادرة على تصدير
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 3مليون برميل يومياً.
أما بالنسبة لسعر البيع ،فمن املستبعد جداً أن أسعار النفط ستصل إىل  $ 70قبل هناية عام
 ،2016ويرجع ذلك اىل كثرة العرض يف السوق ،واخنفاض الطلب بسبب تباطؤ االقتصاد
العاملي ،وزيادة إنتاج أوبك والدول غري األعضاء يف أوبك ،ورخص تكلفة إنتاج النفط الصخري
يف الواليات املتحدة .وبالنظر إىل توقع معظم احملللني بان اسعار خام برنت سترتاوح حول $ 50
يف بداية  ،2016ورؤيتهم بعدم وجود أي سبب سيجعل ارتفاع األسعار فجأة وارداً ،سيكون من
احلكمة أن نتوقع أن تكون األسعار أعلى من  $ 60كمتوسطسنوي لعام  ،2016وألن العراق
يتلقى ما بني  $ 4و  $ 12أقل من سعر خام برنت بعد تكاليف التصدير وختفيض األسعار،
فان التوقع برتاوح سعر البيع بني  $ 45و  $ 50يبدو معقوال .مرة أخرى ،ذكر وزير النفط ارقام
مماثلة يف تصرحياته ،وهناك بعض التوقعات بأن سعر النفط قد ينخفضدون  $ 40ولكن هذا
لن يستمر لفرتة طويلة من الوقت ،أن اعتماد امليزانية لسعر  $ 45سيكون واقعياً وحذراً ،وبالتايل
سيعمل على جتنبها ألي عجز غري متوقع.
سيكون امجاىل االيرادات  49.275مليار دوالر اذا كان سعر الربميل  $ 45و 54.75مليار دوالر
اذا كان السعر  $ 50للربميل .ان أفضل سيناريو لو ولدت احلكومة  10٪من إمجايل إيراداهتا
من املصادر غري النفطية ،ستحصل على  60.83مليار دوالر لو أن سعر  $ 50للربميل .ان
االعتماد غري الواقعي على تصدير  3.6مليون برميل يوميا مبا يف ذلك من احلقول الشمالية،
سيعطي  73مليار دوالر من  90٪املتمثلة بعائدات النفط .وبالنظر إىل كل هذه التوقعات اليت
ستقودنا إىل التخطيط إليرادات ترتاوح بني  50مليار دوالر و 60مليار دوالر ،سيرتاوح هذا بني
 58ترليون دينار عراقي و  69.6ترليون دينار عراقي ،على افرتاض ان سعر صرف 1160 = $ 1
دينار عراقي.
يف ميزانية  2015كانت توقعات اإليرادات غري واقعية 94.05 ،ترليون دينار عراقي مقابل إنفاق
يقدر بـ  119.59ترليون دينار عراقي ،مع عجز مقدر بـ  25.54ترليون دينار عراقي .ونتيجة
لذلك ،زاد العجز يف امليزانية بشكل كبري مع اخنفاض أسعار النفط ادىن من  $ 56املتوقع وعدم
تصدير  3.3مليون برميل يومياً كما كان متوقعا .شكلت اإليرادات غري النفطية  3٪من اصل
 17٪املتوقعة .وبالتايل ،فان العراق يواجه سيناريو اخنفاض اإليرادات مرة أخرى ،وأنه سيكون
من احلكمة التخطيط الن يكون إمجايل اإليرادات احلكومية ما دون الـ  70ترليون دينار عراقي.
من جانب النفقات ،فانه من غري املرجح أن تكون احلكومة قادرة على القيام بأي ختفيضات
كبرية بسبب ضغوط احلرب واحلاجة إىل حتسني اخلدمات العامة على خلفية االحتجاجات
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االخرية يف البالد .سيتم حتويل أي ادخارات يف نفقات احلكومة بسبب إصالحات رئيس الوزراء
العبادي إىل القيام بصرفيات أخرى بدال من احلد من اإلنفاق العام .قد يكون من املمكن
جتميد مستوى االنفاق لعام  2016اإلنفاق على مستوى عام  ،2015حبيث ال يزيد عن 120
ترليون دينار عراقي .وهذا سيتطلب جتميد اإلنفاق الوزاري ،أو أي استثمارات جديدة يف جمال
اخلدمات العامة.
لذلك فان التخطيط إليرادات ترتاوح حول  70ترليون دينار عراقي على األكثر ،وإلنفاق يرتاوح
حول 120ترليون دينار عراقي على األقل ،سيرتك احلد األدىن للعجز حول ما يقرب من 50
ترليون دينار عراقي .ان القبول بأن وجود عجز كبري مؤكد سيساعد على التخطيط لكيفية
التغلب عليه .قد ختتار احلكومة العمل من خالل مزيج من االقرتاض ،سواء من خالل مبيعات
السندات أو القروض اخلارجية ،واملبيعات من احتياطيات الذهب ،وزيادة املعروض من النقود،
واستخدام االحتياطيات النقدية األجنبية .ستعمل كل من هذه االحتماالت على زيادة معدالت
التضخم ،وبالتايل فإن على احلكومة التصدي هلذا.
هناك العديد من اخلطوات اليت ميكن للحكومة أن تتخذها ملنع االقتصاد من السقوط
يف ركود عميق:
	•زيادة االستثمار األجنيب.
	•جولة جديدة من تراخيص حقول النفط.
	•خصخصة الشركات واملرافق اململوكة للحكومة.
	•زيادة دخل ومعدالت الضريبة على الشركات ،وحتسني اجلباية.
	•فرض ضرائب على بعض املبيعات.
	•زيادة اجلمارك والرسوم اجلمركية على الواردات.
	•مبيعات األراضي واملمتلكات العامة
	•تراخيص لتشغيل اهلواتف احملمولة اجلديدة وتراخيص القطاعات األخرى.
	•رفع الدعم عن الطاقة.
	•دعم أساسي لتنمية القطاع اخلاص.
ستتطلب كل هذه اخلطوات عمالً تشريعياً ،وستجد احلكومة أن الوقت الذي سيستغرق للوصول
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اىل النتائج املطوبة لن خيفف من املصاعب اليت تواجه ميزانية عام  .2016ولكن جتنب املتاعب
االقتصادية على املدى الطويل أكثر أمهية من األزمة النقدية قصرية األجل ،ولذلك فان إعداد
اسرتاتيجية للنمو االقتصادي إىل جانب واحد اخرى من أجل سد العجز يف املوازنة يعد أمرا
ضروريا.

نظرة مستقب لية على اسعار النفط اين ترى بنوك االستثمار حاليا (اب  )2015متوسط سعر
الربميل النفط اخلام االمريكي يف األرباع القليلة القادمة.
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إعادة منهجة تقييم الطلبة في مؤسسات التربية
والتعليم … ضرورة ملحة
أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى *

2015 / 8 / 30

إن معايري جودة مؤسسات الرتبية والتعليم العايل يف تطور وتغيري مستمر  ،كوهنا تُعىن بتنمية
اجملتمع معرفياً وضمن آليات وسبل اعدادهُ ثقافياً وتربوياً وعلمياً  ،فضالً عن ترسيخ املبادئ
الرتبوية وصقل وتنمية اجلانب السلوكي ومن مث تأهيله علمياً ومهنياً .
لقد شهدت مؤسسات الرتبية والتعليم العايل العراقي توسعاً افقيا توافقاً مع النمو السكاين
باالضافة اىل حتسن املستوى املعاشي الذي حصل للفرد العراقي مابعد عام  ، 2003اضافة
لعوامل اخرى  ،لكن بقيت هذه املؤسسات حتتاج للتوسع العمودي باعتماد خطوات الرصانة
العلمية واملهنية وتفعيل معايري جودة تلك املؤسسات  ،ومبا يتالئم والواقع العراقي  .ومن اهم
اخلطوات املرتبطة برتصني وجودة الرتبية والتعليم وتطويره  ،اليت تعترب عملية مستمرة وشبه دائمة
يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية  ،هي عملية تقييم املتعلمني  ،إذ يُعد تقييم الطلبة عملية
اساسية تعتمد على استخدام آليات وطرق متنوعة للحصول على معلومات من مصادر متعددة
للوصول اىل حكم يتعلق مبستواهم وحتصيلهم الدراسي او العلمي او املهين  .وميكن احلصول
على هذه املعلومات باستخدام عدد من وسائل القياس او اساليب اخرى تزودنا ببيانات غري
كمية تُدرج يف سجالت املتابعة اليت تشري لتفاعل الطلبة جراء التزامهم باداء واجباهتم وحسن
ادائهم ومداخالهتم ومبادراهتم يف قاعات الدرس واحلرص على االلتزام يف اداء املهام املختلفة اليت
يطلب منهم اجنازها حتريرياً وشفوياً وتقدميهم للمبادرات العلمية والعملية واالعمال التطوعية،
باالضافة الستمرارية حضورهم وعدم تغيبهم  ،وعوامل اخرى تعتمد على املرحلة الدراسية
وختصص دراستهم.
ميكن ان يبىن التقومي على بيانات كيفية او بيانات كمية  ،اال ان استخدام وسائل القياس
الكمية  ،غري املمنهجة يف بعض االحيان اليت تعتمد على اهواء وخربة املقيم  ،هو االكثر شيوعاً
واستخداماً ألنه كما متعارف عليه يعطي أساساً سليماً تبىن عليه أحكام التقومي  ،لذا أعتدنا
*مستشار وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،عضو اهليئة األستشارية يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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أن نركز ونعتمد عليه بشكل اساسي  ،وأكثر اسلوب يتم أستخدامه يف التقييم هو اسلوب
االمتحانات  ،اليت الغيت للدراسة االبتدائية يف كثري من دول العامل كعامل للعبور او عدمه من
مرحلة دراسية الخرى  ،ويزج الطلبة يف املراحل الدراسية حسب فئاهتم العمرية  ،باالضافة اىل
بعض االصوات اليت ظهرت يف بعض دول العامل تطالب بالغاء االمتحانات كعامل تقييمي
وحمدد الجتياز مرحلة دراسية حمددة  ،ملا هلا من تأثري نفسي سليب على النمو الرتبوي والثقايف
والتفكري العلمي اخلالق لدى الطلبة  ،وعادة ما يتم تقسيم املئة درجة اليت تعترب اعلى درجة
يف عملية تقييم الطلبة بالنظام املئوي واملعمول به حالياً يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية العراقية
كاملدارس واجلامعات  ،وعلى االمتحانات اليومية والفصلية والنهائية  ،وتكاد تكون هي الوسيلة
الوحيدة يف كثري من االحيان  ،ولكن هذا االسلوب املتبع يف التقييم  ،اسلوب االمتحانات ،
بدأ يتعرض لكثري من االنقادات وعدم مالئمته للتغيريات احلديثة يف اساليب الدراسة وحتوهلا
من التعليم اىل التعلم  ،وشيئاً فشيئاً بدأت تفقد مكانتها كوسيلة وحيدة للتقييم ،حيث لوحظ
اهنا الحتقق اهلدف املنشود ،والتتوافق مع تطور طرائق التعليم والتعلم ولعل السبب االساسي يف
عدم كفاءة اسلوب االمتحانات يف التقييم  ،كوهنا الحتقق اهلدف املنشود والتتوافق مع التطور
يف مجيع املفاصل واخلطوات املتبعة يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية  ،كوسيلة اساسية للتقييم،
واهنا ليست دائماً طريقة موضوعية ،كوهنا ختضع ملزاج االشخاص الذين يكلفون لوضع االسئلة
 ،وتوزيع الدرجات عليها والبت يف مدى مشوليتها قياساً للمنهاج الدراسي ومواضيعه ومفرادته
وتصحيح االجابات  ،سواء كانوا افراداً او جمموعات وخرباهتم العلمية والشخصية .فاذا كان
املمتحن شخصاً اليسعى للتطوير واالستزادة العلمية واملعرفية  ،فأنه سيؤثر على التطور الطبيعي
هلذا االسلوب يف التقييم  ،حىت لو مل يكن مصمم هذا االمتحان شخصاً واحداً  ،وامنا جلنة
مكونة من جمموعة اشخاص وهو احدهم  .فمن املؤكد ان اخلربات الفردية ستتدخل يف وضع
االختبار والتقييم التعليمي وهلذه االسباب البد من اعادة النظر يف اساليب التقييم والتصميم
وابتكار طرق واساليب جديدة تساعد على االستفادة من الكم املعريف اهلائل واملتسارع والفروق
الفردية فيما بينهم  ،ومن هنا جيب البحث عن بدائل مناسبة لتنمية القدرات العقلية والشخصية
لدى الطلبة  ،واكثر قدرة على حتقيق االهداف املرجوة من التعليم  ،واكثر مالئمة مع التطورات
العصرية يف جماالت الرتبية والتعليم والتكنولوجيا  ،كما البد من البحث عن اساليب تقييم عادلة
وقادرة على تقييم كل من املتعلمني مبا يستحقه  ،دون النظر الي اعتبارات أخرى ،اضافة اىل ان
اسلوب التقييم جيب ان يسعى اىل جعل التعليم مشاركة  ،وان يشتمل على االليات اليت تساعد
ومتكن املشرفني على العملية الرتبوية والتعليمية من اكتشاف املوهوبني  ،ومن مث التعامل معهم
مبا يطور العملية التعليمية واملعرفية  ،وضمان االساليب اليت تسهم يف اغناء اخلرجيني باملهارات
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اليت حيتاجوهنا يف حياهتم العملية .
واخرياً البد من إدخال طرق جديدة لتقييم املعارف واملهارات اليت متتاز بالشمول واحلداثة ،
وألجناح هذه االساليب البد ان يوضع مانسبته  40%من درجات التقييم لطلبة اجلامعات
واملؤسسات التعليمية مابعد الدراسة االعدادية على اساليب البحث ونشاطات الطلبة ومبادراهتم
وابتكاراهتم ومواهبهم ومؤهالهتم  ،اليت تعرض وتقدم شفوياً يف قاعات الدرس واملختربات  ،مما
ميكنه من البحث واستخالص املعلومة من مصادرها املختلفة واحضارها وعرضها على ان يأخذ
على هذه املهام ما حيفزهُ من نسبة جيدة من درجات التقييم  ،اضافة اىل التعزيز املعنوي الذي
سيحفز وينشط عقله وجسمه وقدراته  ،ليتخرج وهو ميتلك اساليب التعلم واملعرفة واخلصائص
الشخصية يف العرض والتقدمي والتفكري االجيايب غري املرتدد وعندها سنضمن جودة خمرجات
التعليم العايل مبا خيدم اجملتمع ومؤسساته احلكومية واخلاصة .
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الحياة بعد اإلبادة الجماعية – مقارنة بين البوسنة ورواندا
مايكل هارسج ،وتايلر هيدلي

2015/7/2

مايكل هارسج:هوزميل كلية يف جامعة نيويورك يف أبوظيب ،ويعمل حالياً يف مركز التعاون الدويل
( )CICيف نيويورك .وهو مؤلف كتاب “قوة االعتماد :التعاون بني الناتو واألمم املتحدة يف إدارة
األزمات” (مطبعة جامعة أكسفورد.)2015 ،
تايلر هيديل :هو طالب يف جامعة نيويورك يف أبوظيب ومتدرب يف .CIC
شهدت اوروبا قبل  20عاماً يف مثل هذا الشهر أسوأ جرمية على اراضيها منذ احلرب العاملية
الثانية ،إذ أعدم اجليش الصريب من  11-13متوز  1995و بشكل منهجي ما يقارب من
 8000من مسلمي البوسنة بعد احتالل “املنطقة اآلمنة” اخلاضعة لسيطرة االمم املتحدة يف
سربرنيتسا ،وتعد اإلبادة اجلماعية يف البوسنة مروعة بشكل خاص ألهنا وقعت بعد أقل من سنة
واحدة من اإلبادة اجلماعية يف رواندا عام  ،1994وخالهلا قتل أعضاء األغلبية من اهلوتو ما
يقرب من  800,000ألف شخص يف محلة تطهري عرقية بشعة ضد األقلية من التوتسي .تركت
هذه احلروب األهلية والعنف واإلبادة اجلماعية كال البلدين مع أضرار بالغة وصادمة .أرسلت
الواليات املتحدة وحلفائها أفضل دبلوماسييها و قادهتا العسكريني وخرباء التنمية إىل البوسنة
لوضع اتفاقات دايتون وتنفيذها ،يف حني تُركت رواندا لوحدها لتحدد مستقبلها السياسي .بعد
عشرين عاما ،يرى الكثري ما حدث يف رواندا بعد اجملزرة كقصة جناح ،يف الوقت الذي ترتنح فيه
البوسنة على حافة جتدد العنف.
تكشف املقارنة يف التحسن االجتماعي واالقتصادي بني البوسنة ورواندا عن دروس مهمة ملرحلة
ما بعد الصراعات األهلية يف سوريا والعراق والسودان ،واليت تعج بالفضائع ضد اجلماعات
العرقية والدينية .يف هناية املطاف ،فإن على هذه البلدان أن جتد طريقا للتعايف واملصاحلة ،وعلى
اجملتمع الدويل أن يقرر كيفية تقدمي املساعدة يف هذه العملية.
للوهلة األوىل قد يبدو هذا مثل املقارنة بني التفاح والربتقال .البوسنة بلد أورويب اليوم ،وحتد
بصورة مباشرة االحتاد األورويب ،الذي يضم  28عضواً ،الذي ميثل أكرب اقتصاد إمجايل حملي يف
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العامل،يف املقابل تقع رواندا يف الصحراء الكربى يف أفريقيا ،وهي املنطقة األكثر ختلفاً اقتصادياً يف
العامل .رفض صانعو السياسة الغربيون والعلماء منذ مدة طويلة أنشاء أي مقارنات بني البلدين،
واليت كانت تعد سخيفة لدرجة اهنا متت السخرية منها يف فيلم دانيس تانوفيتش احلائز على
جائزة األوسكار عن احلرب البوسنية“ ،االرض احملايدة )1(”.يف الفيلم ،يقرأ جندي بوسين
صحيفة يف وسط املناوشات الدموية اليت ال معىن هلا متاما مع اجليش البوسين الصريب ويصيح
“يا هلا من فوضى يف رواندا” !
مع ذلك ،تُظهر بيانات البنك الدويل ثالثة أوجه للتشابه بني البوسنة ورواندا اليت متثل صلة عند
تقييم االنتعاش بعد اإلبادة اجلماعية :عدد السكان ،واالقتصاد ،واملساعدات ،ان كال البلدين
صغريان وغري ساحليني يف األساس .وكانت اعداد سكاهنا حوايل  3.5مليون نسمة (البوسنة)
و  5.5مليون نسمة (رواندا) متماثلة يف منتصف التسعينيات ،وكان لديهم ناتج حملي إمجايل
متقارب عندما وقعت جرائم اإلبادة اجلماعية هلم يف عام  ،1995وكان الناتج احمللي اإلمجايل
للبوسنة حوايل  1.9مليار دوالر أمريكي ،ويف رواندا حوايل  1.3مليار دوالر وكالمها امتلك
ناتج حملي إمجايل للفرد الواحد وضعهما بني أفقر  25يف املائة من مجيع البلدان .كان املبلغ
اإلمجايل للمساعدات اخلارجية بني البلدين اليت وردت من  1995-2014مماثال (البوسنة،
 ،1,230,000,000$رواندا  ،)$ 1,090,000,000مما يوحي أن سرعة استعادهتم لعافيتهم
ال يعكس عدم املساواة يف املساعدات الدولية.على الرغم من هذا التشابه ،فان التحسن
االجتماعي واالقتصادي يف هذين البلدين أعطى نتائج خمتلفة متاما ،وغري بديهية إىل حد ما.
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( النمو االقتصادي يف رواندا والبوسنة مقارنة بدول اجلوار )

املصدر :البنك الدويل ،والبيانات املتاحة من.http://data.worldbank.orgتقديرات
األمم املتحدة ليوغوسالفيا متاحة يف .https://data.un.org
باملقارنة مع الدولة اليوغسالفية السابقة ،منا اقتصاد البوسنة ببطء ,ويُقدر معدل البطالة فيها مبا
يقرب من  45يف املئة .ووفقا ملنظمة الشفافية الدولية ،فان البالد حتتوي على واحد من أعلى
مستويات الفساد بني دول البلقان وال تزال هناك انقسامات شديدة بني اجلماعات العرقية يف
البالد ،إذ ال توجد إىل اآلن أي كلمات للنشيد الوطين للبالد ألن اجلماعات املختلفة ال ميكنها
التوصل اىل اتفاق عليه.
على النقيض من ذلك ،فقد وصفت رواندا ما بعد اإلبادة اجلماعية بأهنا “منارة للتقدم” يف
القارة األفريقية،إذ دفعت االستثمارات يف البىن التحتية والتعليم والرعاية الصحية إىل من ٍو ملحوظ
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متوسط

يف البالد .يف الوقت الذي بدأت فيه البالد النمو من منطلق منخفض ،فقد بلغ
معدل النمو السنوي يف رواندا  14يف املئة بني  2003-2013مما جعل اقتصادها احد أسرع
االقتصاديات منوا يف العامل ،وتوفر حكومتها وظائف لكل العاملني .ومع ذلك ،وألن العديد من
الروانديني ما زالوا يعملون يف الزراعة،فمن الصعب أن نقارن هذا الرقم مع بيانات من بلدان أكثر
تقدما .ان مستويات فسادها هي من بني أدىن املعدالت يف املنطقة ،ويف مؤشر جلوبل ملدركات
الفساد ملنظمة الشفافية الدولية لعام  ،2014مت تقييم رواندا يف املرتبة  55من  175بلداً متقدما
بفارق كبري عن البوسنة اليت تقبع يف املرتبة  ،80كما ان العنف العرقي حاليا نادر للغاية.
أحد التفسريات احملتملة لنجاح رواندا هو فعالية املساعدات اخلارجية يف كل بلد على الرغم من
أن املساعدات اخلارجية قد اخنفضت بشكل عام من حيث األمهية يف مجيع أحناء العامل النامي
يف العقود األخرية ،اال اهنا ال تزال عامالً حامساً بالنسبة للبلدان اليت مزقتها احلرب .يف املراحل
األوىل من االنتعاش ،فإن هذه البلدان تعتمد على متويل التنمية الدويل إليراداهتا احمللية اليت تكاد
تكون معدومة ،واليت جتذب عدداً قليالً من املستثمرين األجانب .تفرتض العديد من اجلهات
املاحنة أنه كلما قدموا مساعدات خارجية أكثر من بلد يف مرحلة ما بعد الصراع ،فانه سيتعاىف
بشكل اسرع .ومن حتليل بيانات من البنك الدويل ،فقد وجدنا يف الواقع عالقة طردية قوية بني
حجم املساعدات والنمو االقتصادي يف رواندا .ومع ذلك ،وجدنا العكس يف البوسنة ،إذ إن
هناك عالقة عكسية بني املساعدات اخلارجية والنمو.
وهكذا ،يف البوسنة ،فقد رافق تلقي املزيد من األموال الدويل منواً بطيءً بدال من ان يكون
سريعا .على الرغم من أن العديد من العوامل قد تلعب دوراً يف هذه النتيجة ،إال انه من املعقول
جدا أن يقلل الفساد من فعالية املساعدات .عندما استخدمنا البيانات املتاحة سنويا من منظمة
الشفافية الدولية للسيطرة على مستويات الفساد املختلفة بني البلدين ،مل يكن هناك تأثري ذو
داللة واضحة للمعونات على النمو االقتصادي.
على نطاق أوسع ،فان الفرق بني حتسن البوسنة ورواندا متجذر يف النظم السياسية يف البلدين،
واللذين عززا مستويات خمتلفة من فعاليات احلكومة .يف البوسنة ،أنشأت اتفاقات دايتون للسالم
عام  1995نظاماً سياسياً فيدرالياً عرقياً ،إذ تنقسم هذه البالد إىل كيانات منفصلة عرقيا ،مع
ثالثة رؤساء ميثلون كل جمموعة عرقية وتدوير واجبات الدولة بينهم كل مثانية أشهر والكل لديه
حبكم األمر الواقع حق الفيتو على أي تشريع ،األمر الذي أدى إىل نشوب مشاكل سياسية
متكررة .على الرغم من أن هدف هذا النظام هو احلفاظ على السالم وتوفري مساحة للمصاحلة،
اال انه غري عملي إذ يُعد سبباً رئيساً يف عدم الكفاءة البريوقراطية واستمرار املشاكل العرقية
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والسياسية ،وتوفر حوافز قليلة لإلصالح ،وتباطؤ النمو يف البوسنة .وقد اُنتقدت احملكمة الدولية
ليوغوسالفيا على نطاق واسع لكوهنا مسيسة وغري فعالة ،وظلت اجلهود احمللية للمصاحلة غري
ناجحة إىل حد كبري.
يف رواندا ،هيمنت اجلبهة الوطنية الرواندية وقائدها الرئيس (بول كاغامي) الذي اهنى نصره
العسكري اإلبادة اجلماعية عام  ،1994على سياسة البالد .وحيظر على اجلماعات العرقية
دستوريا تنظيم أحزاب سياسية ،وهذا الشيء حال دون االستقطاب العرقي .ان  64يف املئة
من أعضاء الربملان هم من اإلناث ،والذي يرتبط بشكل كبري لتعزيز املساواة بني اجلنسني .على
الرغم من أن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واجهت انتقادات لفشلها يف التصدي للجرائم اليت
ارتكبتها اجلبهة الوطنية الرواندية ،فقد حاولت احملاكم املدنية حماكمة مئات اآلالف من املتهمني
جبرائم اإلبادة اجلماعية يف العقد املاضي يف حماولة شعبية غري مسبوقة تارخييا لعقد املصاحلة .خلق
االستقرار السياسي وفعالية توفري السلع العامة واحداً من أفضل بيئات العمل يف أفريقيا ،ويف
منطقة يشوهبا الفقر والصراعات املسلحة برزت روندا بوصفها قصة جناح اجتماعية واقتصادية
بعد عشرين عاما من احداث البوسنة ورواندا ،فمن الواضح أن اخليارات السياسية مهمة .وتشري
جتربة البوسنة إىل أن الفدرالية العرقية جتمد االنقسامات العرقية القائمة ،وتشجع الفساد الذي
يعيق النمو االقتصادي .حىت لو مل يكن هناك بديل ممكن لدايتون يف عام  ،1995كان ينبغي
أن يصمم النظام لتحفيز اإلصالح مبا يف ذلك احلدود الدنيا يف صنع القرار وربط املساعدات
باإلصالح .اليوم أصبح نظام دايتون راسخاً وأصبحت البوسنة حكاية حتذيرية تدل على مطبات
االفراط يف الطموح ،واليت تعرقل بناء األمة .يف املقابل ،فان جهود رواندا للتحرك خارج العرقية
والسياسية والتزامها باالستثمار يف البىن التحتية ورأس املال البشري اظهر أن اخليارات التطلعية
ميكن أن حتدث فرقا إجيابيا كبريا فيما يتعلق باسرتداد بلد مزقته احلروب .ومع ذلك ،ال تزال
حكومة رواندا حباجة إلظهار أهنا ليست قادرة على بناء دولة فعالة فحسب ،بل أيضا مؤسسات
سياسية شاملة بنحو متزايد .خالف ذلك ،فان االزدهار االجتماعي يف مقابل السلطة السياسية
للجبهة الوطنية الروانديةغري املقيد إىل حد كبريسيبقى هشاً.
وأخريا ،هناك دروس ذات أمهية كبرية جلهود اجملتمع الدويل ملساعدة البلدان بعد انتهاء الصراعات
يف داخلها .يف حالة عدم وجود أنظمة سياسية فعالة ووجود مستويات معتدلة من الفساد ،فان
املساعدات الدولية متيل إىل أن تكون نقمة بدال من ان تكون عالجا .وينبغي للوكاالت الدولية
أن تويل مزيدا من االهتمام خللق مؤسسات مستدامة ومسؤولة يف جمتمعات ما بعد الصراع ،واليت
تتيح بشدة للبلدان اليت مزقتها احلروب لرسم طريقها لالنتعاش من جديد.
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حيمل املستقبل حتديات كبرية لكل من البوسنة ورواندا ،يف البوسنة ،جيب على اجملموعات العرقية
العثور على اإلرادة السياسية إلصالح الدستور املختل يف أمتهم ،اما يف رواندا ،تنتهي مدة
كاغامي الدستورية يف عام  ،2017وعلى مهندس االنتعاش للبالد أن يثبت أنه على استعداد
للسماح لالنتقال إىل نظام يضمن احلرية السياسية وحقوق اإلنسان .وميكن للمجتمع الدويل
أن يساعد يف كلتا احلالتني عن طريق ربط املساعدات املستقبلية باالصالح السياسي .إذا فشل
كل من البلدين يف هذه املهام احلامسة ،فان العقد الثالث من االنتعاش بعد اإلبادة اجلماعية من
املرجح أن يشهد عودة ظهور العنف املدفوع عرقيا .ومع ذلك ينبغي عليهما أن ينجحا ،إذ ميكن
لكل منها الدخول يف عقد جديد من السالم واالزدهار.
رابط املصدر :

https://www.foreignaffairs.com/articles/rwanda/2015-07-02/life-aftergenocide

الروابط

[1] http://www.imdb.com/title/tt0283509/
_[2] https://infogr.am/economic_growth_in_bosnia_and_rwanda
compared_to_neighboring_countries
[3] https://infogr.am
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المستثمرون يعكرون صفو كردستان العراق
مايكل روبن  -مجلة كومنتري األمريكية

2015/07/06

طال حلم القيادات الكردية العراقية يف حتويل كردستان العراق إىل ديب جديدة .وقد عمل
الكرد منذ مدة طويلة على سد التوازن الدقيق بني الواليات املتحدة وتركيا وإيران .ففي الوقت
الذي حتولت فيه مساحات كبرية من البالد من بغداد إىل املوصل وكركوك إىل فوضى طائفية
وحرب أهلية ،ظلت أجزاءً من العراق واليت تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان مستقرة نسبيا
وآمنة .باعت حكومة إقليم كردستان حقوق التنقيب عن النفط والغاز إىل شركات نفط عاملية بعد
ان وجدت احتياطيات هائلة .هنا ،على سبيل املثال( ،)www.theotheriraq.comاملوقع
اإللكرتوين حلكومة إقليم كردستان يف محلتها لتشجيع االستثمار الدويل .كان كل توقعات الكرد
أهنم سوف يستفيدون من هذه اخلاصية فتتدفق األموال إىل اإلقليم .لكن ذلك مل حيصل.
تراجعت حكومة إقليم كردستان على الدوام يف تسديد حقوق الشركات النفطية ويف
التزاماهتا للمستثمرين ،يف كثري من األحيان ألقت اللوم على فشل بغداد يف حتويل حصة ميزانية
إقليم كردستان ،ويف اآلونة األخرية ،على ضغوط قتال الدولة اإلسالمية.إلقاء اللوم على بغداد
غالبا ما تكون إسرتاتيجية ناجحة إلبعاد التهمة بعيدا عن التكاليف احلقيقية للفساد وسوء اإلدارة.
بعد عقود من التمييز تقبّل الكرد بسهولة قصة أن اخلطأ يكمن يف بغداد وهو أمر أسوأ
من التمييز .فوزير املالية العراقي الكردي الذي يكون خال مسعود بارزاين ،يتعامل مع حكومة
إقليم كردستان بكل شفافية .رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد اتفاقاً نفطياً مع حكومة إقليم
كردستان بعد وقت قصري من توليه ملنصبه،وعندما مل تُدفع الرواتب الكردية يف السليمانية كانون
الثاين(ديسمرب)  ،2013على سبيل املثال ،كانت احلقيقة أن بغداد قد حولت األموال إىل حكومة
إقليم كردستان ،ولكن املال ذهب إىل طرف ما وعُ ّد مفقودا بني اربيل والسليمانية.
وعلى الرغم من التكلفة العالية لقتال الدولة اإلسالمية ،فان جزءاً من هذه النفقات واألموال
تتحول من اخلزينة وتذهب لـ”أشباح” البيشمركة .القوات اليت توجد على الورق ولكن ليس هلا وجوداً
على األرض .يف الواقع ،ان عملية احتيال “املوظفني األشباح”هي أحدى األسباب اليت جتعل من
حكومة إقليم كردستان مرتددة جدا يف احتضان املصارف احلديثة والتحويل االلكرتوين للرواتب.
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ان حكومة إقليم كردستان تسخر بانتظام من أي صحفي كردي مستقل يكتب عن
الفساد أو احملسوبية ،ومثل احلكومة العراقية يف ظل حزب البعث ،تقوم بانتظام يف استجواب
الكرد العائدين من السفر – مبا يف ذلك العائدين من برامج الزوار الدوليني اليت تنظمها وزارة
اخلارجية األمريكية – لتتأكد من أهنم ال يتحدثون إىل حمللني أو صحفيني وختشى حكومة إقليم
كردستان من أن يصدر تقريراً نقدياً بشأن الوضع يف إقليم كردستان .وباملقابل ،متطر حكومة
إقليم كردستان مسؤولني سابقني يف حكومة الواليات املتحدة وضباط جيش متقاعدين ،وحمللني
يف مراكز دراسات هبدايا وعقود وأموال نقدية من أجل اإلشادة حبكومة إقليم كردستان.
قد يكون الصحفيون غري دقيقني–فهم يدخلون اإلقليم وخيرجون منه بسرعة – ولكن
املستثمرين املسؤولني واألسواق الدولية ال تتمايل بسهولة عن الطريق الواقي من الرصاص اخلطايب.
أهنا تريد أن تعرف احلقائق ،وتراجع الكتب ،يف مناطق تكون القاعدة فيها هي الغموض ،ليقتنعوا
على ارض الواقع بأن خط احلكومة متجذر.
وألن األموال النقدية قد نضبت ،حتاول حكومة إقليم كردستان مؤخرا االستفادة من
ديون أسواق السندات الدولية ملدة مخس سنوات ،بقيمة مليار دوالر .األسواق أخربهتم أهنا
ستكلف  12يف املائة .يف املقابل ،ديون ساحل العاج مع استحقاق أطول من ذلك بكثري –
كانون األول(ديسمرب)  – 2032بعوائد ( ،)٪ 6.43أما ديون احلكومة العراقية حىت عام 2028
بتعامالت مستحقة عند ( .)٪ 8.2أما ( )٪ 12لورقة سند من مخس سنوات فهي صفعة يف الوجه
وعالمة على انعدام تام للثقة يف إدارة حكومة إقليم كردستان.
يف الواقع ،حني تقلل احلكومة الكردية من تلميحاهتا عن رغبتها يف إجراء استفتاء عن
االستقالل –يقع التلميح كل بضع سنوات دون العمل به أبدا – فان األسواق الدولية تشري اآلن
إىل أن الكرد هم قريبون جدا من اإلفالس وأهنا تعتقد أن حكومة إقليم كردستان دفعت باالقتصاد
الكردي إىل باطن األرض .وبالتأكيد ،فإن الكثري من املستثمرين الدوليني لديهم اآلن ثقة أكرب
بكثري يف مستقبل العراق مما هي عليه يف مستقبل كردستان العراق.
إذا كانت كردستان دميقراطية حقاً كما يقول ممثلوها ،فإن الوقت قد حان لربملان كردستان
يف ان يطرح أسئلة صعبة جدا حول الرئيس وإشراف رئيس الوزراء على االقتصاد ،وعالقات
املستثمرين ،وسيادة للقانون.
رابط املصدر :
https://www.commentarymagazine.com/2015/07/06/kurdistancorruption-investors/
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التعاطف مع بعضنا البعض
ماياسزالفتز

2015/07/14

قد يبدو التعاطف على أنه شيء إسفنجي ،أو كلمة ليربالية غامضة ،أو فضيلة وجدانية
ذات أمهية ثانوية ،ولكن كلما تعلمنا أكثر عن علم األعصاب وعلم النفس ،يبدو أن التعاطف
يشغل جزءاً كبرياً من احلياة االجتماعية واالقتصادية للبشر ،ناهيك عن صحة الفرد ،الذي يعتمد
عليه بشكل أساسي .مما جيعل ازدياد عدم املساواة وهذا شيء يهدد التعاطف -شيئاً مثرياً للقلق.
يدمج مصطلح التعاطف قدرتني بشريتني منفصلتني ،إال إهنما بالقدر نفسه من األمهية
األوىل هو ببساطة القدرة على معرفة أن الناس االخرين لديهم عقول متميزة وأجندات ووجهات
نظر وامتالك القدرة على ختيل هذه احلقوق ويسمي علماء النفس هذا النوع من التاعطف
بالتعاطف املعريف ،أو نظرية العقل،ان التعاطف املعريف حمايد من الناحية األخالقية ،شيءحيتاجه
الطبيب يف تعامله مع مرضاه وطريقة يستخدمها احملتالون لنيل أهدافهم.
أما القدرة الثانية هي ما يعرف بالتعاطف الوجداين ،الذي يشري إىل ميلنا المتالك رد فعل
ما وقت التعرف على أمل شخص آخر أو استغاثته ،لنهتم هلذه االختالفات يف التجربة ،بفضل
هذه القدرة متتلك اجملتمعات يف مجيع أحناء العامل شكالً من أشكال القاعدة الذهبية،وبعبارة أخرى
فان التعاطف العاطفي هو الركيزة األساسية لألخالق.
كلما قلت الثقة والتعاطف بني املواطنني يف بلد ما ،كلما قلت كفاءة هذا البلد على
الصعيد االقتصادي ،وازداد االعتماد على الضوابط والقوانني والشرطة ،وتدابري أخرى خارجية
لتنفيذ القانون.
قبل مدة طويلة بدأ علماء األعصاب بكشف جذور بيولوجية للتعاطف ،أدىل االقتصادي
االسكتلندي من القرن ( 18آدم مسيث) املالحظة اآلتية بشأن ما حيدث عندما يالحظ البشر
عمال من أعمال العنف “عندما نرى ضربة تقع على ساق شخص آخر أو ذراعه  ،فنحن بطبيعة
احلال نقلص ونرجع ساقنا أو ذراعنا اىل الوراء،وعندما حتدث الضربة ،فإننا نشعر هبا ،ونتأذى مثلنا
مثل الشخص الذي تلقى الضربة”.
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اقرتح مسيث -وأكد ذلك علم األعصاب -أن هذه األصداء من األحاسيس لآلخرين هي
أساس الرمحة .يف الدماغ ،حتاكي خاليا املرآة العصبية جتارب اآلخرين ،جسديا وعاطفيا،تبدأ هذه
القدرة بالتطور يف مرحلة الطفولة ،إذ تبدأ يف املواليد اجلدد عند تقليد تعابري الوجوه،يضع هذا
التقليد األعمى يف وقت مبكر األساس للتعاطف املعريف.
سيبكي حديثو الوالدة أيضا عندما يسمعون صرخات األطفال اآلخرين ،ألهنم الميتلكون
القدرة يف البداية على فصل حمنتهم اخلاصة عن اآلخرين ،ميثل هذا الشعور جذور التعاطف
الوجداين( .يف البداية ،حنن نشعر حقا باألشخاص اآلخرين) يف هناية املطاف نتعلم أن نفصل
أنفسنا عن اآلخرين ،ولكن هذا الشعور من الرتابط عليه ان يستمر .بواسطة رياض األطفال،
سيحاول األطفال يف كثري من األحيان هتدئة البالغني الذين يبدون مستاءين.
ولكن التعاطف ليس جمرد بعض بقايا من حالة احللم الطفويل،اهنا جزء حاسم لكيفية
تنظيم ردودنا على اإلجهاد .يف وقت مبكر من احلياة ،ال ميتلك األطفال القدرة على االستجابة
للتوتر،ويعتمدون كلياً على اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية لتهدئتهم،ينمو التعاطف ويتطور
حينما يتعلم األطفال أن اآلخرين سيحاولون ختفيف آالمهم ،ومع مرور الوقت ،قد نتعلم طرقاً
أخرى لتنظيم نوبات الغضب اليت تنتابنا ،ولكن حىت للبالغني ،فاالتصال التعاطفي وتلقي الدعم
هي احد أفضل الرتياقات للصدمات واإلجهاد ،يف الواقع إذا سلب هذا األساس من الرعاية يف
وقت مبكر ،ميكن ملرونة الشخص أن تنكسر يف مجيع أنواع الطرق .كلما قل التعاطف من وجود
الطفل يف وقت مبكر من خالل الصدمة وسوء املعاملة واإلمهال أو العزلة االجتماعية فان هذا
سيجعله أكثر عرضة لإلصابة بأمراض القلب والسكري واإلدمان والسمنة واألمراض العقلية.
إن التعاطف أمر حاسم أيضا حلسن سري احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف جزء
كبري منها ألنه يرتبط بشكل وثيق بالثقة إذ كلما قلت الثقة والتعاطف بني املواطنني يف بلد ما،
كلما قلت كفاءة هذا البلد على الصعيد االقتصادي ،و ازداد االعتماد على الضوابط والقوانني
والشرطة وتدابري أخرى خارجية لتنفيذ القانون.
كل هذا جيعل ازدياد ظاهرة عدم املساواة خميفة خصوصاً ،وذلك ألن عدم املساواة تتدخل
بشكل مباشر مع التعاطف إذ خيلق مسافة اجتماعية أكرب بني األغنياء والبقية ،وكلما قل التفاعل
لديك مع الناس على عكس نفسك ،سيقل التعاطف الذي تشعر به حنوهم .ان اخلوف السائد
من تقلص عدد الفرص يدفع الناس ليصبحوا أكثر منافسة وأقل تعاوناً ،إن تزايد الضغط على
اآلباء جيعلهم أقل استجابة ألطفاهلم ،مما يلحق الضرر بقدرة االطفال على تعزيز قدرة التعاطف
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يف املستقبل.
قد جند أنفسنا بعد ذلك ،عند نقطة انعطاف مثرية للقلق .وتشري الدراسات احلديثة إىل
أنه خالل مسار طويل من التاريخ ازداد نطاق التعاطف اإلنساين ،إذ احنسرت أشياء مثل العنف
والعنصرية .سيكون من العار جدا أن نرى هذه املوجة تعود مرة اخرى.
رابط املصدر :
http://www.psmag.com/health-and-behavior/empathy-for-the-rest-of-us
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أشبال الخالفة – أطفال داعش
ميا بلوم

أستاذة الدراسات األمنية في جامعة
ماساشوستس لويل

2015/07/26

منذ صعود داعش ،اظهر التنظيم وبشكل بارز األطفال يف دعاياته ،ففي األسابيع القليلة
املاضية ،أصدرت اجلماعة ثالثة أفالم قصرية ألطفال ترتاوح اعمارهم بني  10سنوات و 15سنة
وهم يتدربون ،ويظهر احد االفالم األطفال وهم يقومون باعمال اجرامية فظيعة حتت إشراف
اعضاء من التنظيم ،يصور احد الفديوات الفتيان الشباب املشاركني يف مترين بالذخرية احلية
داخل”بيت قتل” لداعش ،ويقوم هذا التمرين على الرماية الداخلية اليت تستخدم لتدريب
اجملندين بالذخرية احلية حول كيفية التسلل اىل مبىن سكين والسيطرة عليه ،ويتعلم األطفال كيفية
التعامل والدخول اىل العقار قبل االنتقال من غرفة اىل غرفة ،و يتعلمون ايضا كيفية إخضاع
وإلسيطرة على الساكنني الستخدامهم كرهائن حمتملني ،ويتم تدريب األطفال ايضاً على القنص،
ويدرسون كيفية نصب الكمائن لسيارات متحركة .نُشر شريط فيديو يوم  4متوز ،يظهر أطفال
يعدمون  25جندياً سورياً ،و يف شريط مدته  22دقيقة عن مذحبة سبايكر يف تكريت ،شارك
األطفال ايضا يف تنفيذ االعدامات.
الميثل األطفال قيمة دعائية لداعش فقط ،بل اهنم اشخاص متشددون ايضا ،ميتلكون
القدرة على القتل ،و يدعوهم التنظيم “أشبال اخلالفة ،”،وهي ظاهرة درسناها للتحضري لكتابنا
القادم ،األسلحة الصغرية األطفال واإلرهاب ،وهو عبارة وصف للعديد من الطرق اليت تستخدمها
املنظمات اإلرهابية لتجنيد األطفال يف مجيع أحناء العامل .بعد حتليل دقيق لوسائل داعش الدعائية،
ووسائل اإلعالم االجتماعية ،ومقابالت مع االطفال اهلاربني من التنظيم ،الذين أجرت هلم
مقابالت مع صحفيني آخرين وعمال اإلغاثة ،لدينا االن صورة واضحة عن منوذج التوظيف
والتدريب لداعش.
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يقسم أطفال داعش اىل مخس فئات:
– أولئك الذين ولدوا ملقاتلني أجانب أو مهاجرين.
– وأولئك الذين ولدوا ملقاتلني حمليني.
– وأولئك الذين مت التخلي عنهم ووجدوا طريقهم إىل دور األيتام اليت يسيطر عليها التنظيم.
– واولئك الذين اخذوا قسرا من ابائهم.
– وأولئك الذين انضموا طواعية للجماعة.
مييل األطفال يف معسكرات التدريب إىل أن يكونوا من أولئك الذين اخذوا من عائالهتم
أو وجدوا يف دور األيتام ،ومن ناحية اخرى ،مييل األطفال يف املدارس اليت يسيطر عليها داعش
اىل ان يكونوا من اوالئك الذين تطوعت هبم أسرهم .ان النسب املتزايدة من األطفال الذين
ينضمون للتنظيم يرجع نتيجة اىل عملية االستمالة اليت يقوم هبا داعش ،حيث يغرس فيهم روح
االلتزام والصداقة احلميمة .يف حني أن العدد الفعلي لألطفال املقاتلني يف سوريا غري معروف،
فان مركز توثيق االنتهاكات السوري وثق  194حالة وفاة ألطفال ذكور “غري مدنيني” بني ايول
 2011وحزيران  .2014ويف حزيران  ،2015ذكرت األمم املتحدة أن  271صيب وسبعة فتيات
مت جتنيدهم من قبل اجلماعات التابعة للجيش السوري احلر ،ووحدات محاية الشعب الكردي،
وداعش ،وجبهة النصرة ،يف  % 77من هذه احلاالت ،كان األطفال مسلحني أو مستخدمني يف
القتال ،ومل يتجاوز مخسهم سن .15
هذا النمط خيتلف عن جتنيد األطفال يف العديد من األماكن األخرى ،ال سيما يف الدول
األفريقية ،حيث ان األطفال الذين يتم اعدادهم للقتال يكونون أيتام يف الغالب ،ويف العموم ،ال
ميتلك هؤالء االطفال آباء احياء  ،فهم اما خمتطفون أو مرتوكون من قبل القائمني على رعايتهم.
تقوم املليشيات باحتضاهنم اجتماعياً لتشكيل عالقات وثيقة مع اجلماعة ،وبالنتيجة استبدال
أسرهم .يف هذا الصدد فأن أمناط جتنيد داعش متاثل لتنظيم مورو (اجلبهة االسالمية للتحرير) يف
الفلبني ،حيث يوجد أولياء األمور ،اال اهنم هم الذين يشجعون أبنائهم على االخنراط يف النزاع
املسلح ،ومن األمثلة احلديثة على جلب مقاتلي داعش ألطفاهلم إىل منطقة القتال ميكن العثور
عليها يف اململكة املتحدة ،حيث قامت األخوات داود الثالث ،يف الثالثينيات من عمرهن ،وولدوا
يف اململكة املتحدة ،هبجر أزواجهن لالنضمام لداعش ،اخذين معهن أطفاهلن التسعة لسوريا ،قبل
ذلك ،يف شباط املاضي ،اختفت أربع فتيات من أكادميية بيثنال اخلضراء يف لندن ،ومنذ ذلك
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احلني أكد اباء الفتيات ان بناهتم قد تزوجوا مقاتلي داعش األجانب.
هناك املئات من األطفال األجانب الذين وصلوا على حنو مماثل اىل سوريا من أوروبا،
والشرق األوسط ،وجنوب آسيا ،وعندما تقع اقدامهم على سوريا فإهنم على االرجح ،سيسجلون
يف احد املدارس الدينية املنتشرة يف املناطق اليت يسيطر عليها التنظيم ،اثنتان منها خصصت لتلبية
احتياجات املتحدثني باللغة االجنليزية .ومتثل هذه املدارس جانباً واحداً من اسرتاتيجية داعش
لتحويل األطفال من مارة إىل مقاتلني خمتصني بالكامل ،بشكل منهجي ومؤسسي قائم على
مرور األطفال بستة مراحل خمتلفة :التنشئة اإلجتماعية ،والتعليم ،واالختيار ،والقهر ،والتخصص،
والتمركز.
التنشئة االجتماعية
يقوم التنظيم يف البداية بتعليم األطفال ليس عن طريق التلقني ،ولكن عن طريق التنشئة
االجتماعية التدرجيية ،وللوصول اىل ذلك ،ميتلك التنظيم عدد من الطرق ولكن األكثر وضوحاً
هو من خالل املناسبات العامة اليت هتدف إىل رفع مستوى الوعي حول الفرص اليت ميكن لداعش
تقدميها ،جتذب بعض من هذه االجتماعات ،يف كثري من األحيان على نطاق صغري ،األطفال
من خالل تقدمي لعب جمانية وحلوى جملرد التظاهر .ميكن لألطفال احملليني يف هذه األحداث
املساعدة من خالل التلويح برايات داعش السوداء .ان مثل هذه اإلغراءات تعمل مبثابة نوع من
انواع شاحنات اآليس كرمي الشريرة ،حيث تعود االطفال احملليني للخروج ومعرفة املزيد حول احلياة
حتت ظل الدولة اإلسالمية كما تسمى.
حتت حكم التنظيم ،يتم تشجيع األطفال وبشكل روتيين على حظور اإلعدامات العلنية.
يف البداية ،يعرض على األطفال افالم اإلعدامات ،وينتهون حبضور الفعاليات احلية يف هناية
املطاف .يف أشرطة الفيديو الدعائية ،يشاهد األطفال وهم يشقون طريقهم خالل صفوف البالغني
للوصول إىل ساحة االعدامات .إن تعود األطفال بسرعة على هذا العقاب البدين ،وذلك بفضل
املشاهدة الروتينية ملثل هذه األحداث ،سيؤدي اىل استيعاهبم هلذا العنف واعتباره شيء طبيعي.
يتعلم أطفال املقاتلني األجانب على وجه اخلصوص أنه للمشاركة الطرفية يف مثل هكذا
مناسبات مكافئات .يف أشرطة الفيديو الدعائية لداعش ،يقف االطفال بعناية أمام الكامريا،
ويُدربون على كيفية التصرف ،ويف بعض احلاالت ،يتم الثناء على األطفال الشاهرين للسالح ،أو
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الرافعني للرؤوس املقطوعة لضحايا داعش.
يتعلم األطفال وبشكل منهجي أيديولوجية داعش ،مما جيعلهم أقرب إىل بعضهم البعض
وكذلك ألعضاء التنظيم الذين يكتشفون األطفال ذوي املوهبة الكافية لكسب صفة “شبل” يف
أحد معسكرات التدريب املخصصة للمجموعة.
ويف هذا الصدد ،فان داعش مماثل للعديد من اجلماعات املتشددة واملتطرفة األخرى ،حيث
جترب العديد من امليليشيات األطفال على االخنراط يف األعمال البشعة من اليوم االول ملنعهم من
االنشقاق ،ومن خالل اجبار األطفال على املشاركة يف األعمال املروعة ،تضمن امليليشيات
من خالهلا بأن أفراد أسر األطفال لن يقبلوا عودة ابنائهم ،وهذه احد الطرق اليت تستخدمها
امليليشيات إلغالق كافة ابواب اهلروب .ولكن مع داعش ،ينخرط األطفال يف أعمال وحشية مع
تشجيع وموافقة ابائهم ،وان انتهاك األعراف االجتماعية ال يتسبب يف استبعاد الطفل من املنزل،
وإمنا هو وسيلة ملشاركته كطرف من الداخل.
التعليم ،واالختيار ،والقهر
بعد مناسبات واجتماعات “حيي وسلم” ،فإن اخلطوة التالية يف التلقني حتدث من خالل
التجنيد يف إطار برامج التعليم اجملاين للنظام .بعد أن آلت سوريا إىل حالة من الفوضى ،فرض
داعش سيطرته على العديد من املدارس واملساجد .على الرغم من أن العديد من معلمي املدارس
السورية األصلية ظلوا يف مواقعهم ،اال ان عليهم تدريس مناهج يسيطر عليها التنظيم إىل تالميذ
مفصولني عن اجلنس االخر ،ويتضمن هذا املنهاج التدريب على األسلحة والتكييف األيديولوجي
الشديد .ال يظهر ان احلضور اىل املدارس شيء إلزامي ،ولكن الكثري من اآلباء يرسلون أطفاهلم
عن طيب خاطر ،ويف عدد قليل من احلاالت تلقى األهل الذين رفضوا االمتثال هتديدات من
التنظيم.
يف هذه املدارس ،يتعلم األطفال وبشكل منهجي أيديولوجية داعش ،مما جيعلهم أقرب إىل
بعضهم البعض وكذلك ألعضاء التنظيم الذين يكتشفون األطفال ذوي املوهبة الكافية لكسب
صفة “شبل” يف أحد معسكرات التدريب املخصصة للمجموعة .تقف الربامج التعليمية على
النقيض من معاملة اجلنود لألطفال يف أفريقيا ،الذين ال يتلقون يف العادة أي نوع من التعليم،
حيث مل تقم امليليشيات يف ليربيا وأوغندا خالل محالهتم بفتح املدارس للجيل القادم من املقاتلني.
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ينظر إىل األطفال باعتبارهم مدافع فقط ،مما جيعل التعليم شيء غري ضروري .اهنم غري مهتمني يف
خلق توافق أيديولوجي ،الشيء الوحيد الذي حيتاجونه هو اشخاص للقتال.
ميتلك داعش الكثري من القواسم املشرتكة مع مجاعة “منور التامل” السريالنكية  ،واليت
تستخدم الدعاية يف املدارس جلذب اجملندين الشباب ،وقد اتبعت سياسات مماثلة من قبل
املاويني يف النيبال عندما حاربوا ضد احلكم امللكي يف البالد خالل احلرب األهلية اليت دامت
عشرة سنوات واليت بدأت يف عام  .1996ووفقا للرجيندا شاكيا التابعة ملنظمة التنمية SNV
اهلولندية ،استخدم املاويني التعليم لبناء اإلحساس باهلوية يف األطفال الصغار من خالل منهج
دراسي موحد .يفرض املتمردون التعليم على الفتيات جبعله الزامياً ،ويقضون على التمييز على
أساس الطائفة ،و يدفعون املدرسني إىل االمتثال للقواعد واللوائح اخلاصة هبم ،وحظروا دراسة
اللغة السنسكريتية .كان الرأي األساسي للماويني هو أن التعليم أمر ضروري خللق جيل جديد
من الثوريون املستنريون ،مثل اجلماعات السريالنكية والنيبالية ،يولد داعش شعوراً بالفخر ،واهليبة،
واملنافسة يف داخل الطالب يف “نادي األشبال” ،ليكون كل طفل مؤهالً للتدريب العسكري
ايضاً .يتم اعداد الطالب األصغر سناً يف البداية كجواسيس وتشجيعهم على مراقبة واالطالع
على أفراد األسرة أو اجلريان الذين ينتقدون داعش أو يقومون بانتهاك احد قوانني الشريعة ،يعرف
هؤالء اجملندين الشباب ان القيام بعمل جيد يزيد من فرصهم يف دخول معسكر تدريب االشبال.
إذا جنحوا بذلك ،فان الكل خيضع لعملية منهجية بنفس القدر ،واليت تنطوي على التلقني
والتدريب البدين .يقوم األطفال بتقليد ادوار الكبار ،حيث يرتدون زيا مشاهباً ويتعلمون اللغة
العامية ،كما ويتم تدريس األطفال حول “االعداء” (غري املؤمنني) وعن االسباب اليت توجب
استئصاهلم.
عندما يتعلق األمر بالتدريب العسكري ،فان هناك بعض التناقضات الكبرية بني اشبال
داعش والتكتيكات اليت تدرس للجنود األطفال أثناء النزاعات يف ليبرييا ،وسرياليون ،وأوغندا،
حيث تعترب امليليشيات األفريقية األطفال كأعضاء ذوي مهارات اقل من اجليش ،الذين يعتربون
ذي قيمة فقط بسبب شباهبم ووجودهم .يقول “ستيوارت ماسلن” ( منسق االئتالف من أجل
وقف استخدام اجلنود األطفال ) ،بأن اجلنود األطفال يف أفريقيا يتلقون القليل من التدريب ،ويف
كثريا من االحيان يتم قتلهم ،حيث يعدم هؤالء األطفال الذين يرفضون إطاعة األوامر أو الذين
حياولون اهلروب .على النقيض من ذلك ،أعطى “منور التامل” اجملندين اجلدد بنادق خشبية
إلعدادهم الستخدام السالح .يصر ماسلن ،وكذلك تشاتام هاوس يف آسيا ،فيلو جارو اتا
هوغ ،بأن األطفال خيدمون أوال كرسل وجواسيس ،ويستخدمون عند بلوغهم سن العاشرة ،حيث
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يكونون اقوياء مبا فيه الكفاية الطالق النار من البندقية .قد يتلقى الفتيان التدريب على القتال يف
وقت ابكر مما هو عليه عند الفتيات .من بني اجملموعات املسلحة الفلسطينية ،جتند اجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني األطفال لألنشطة الثقافية والتعليمية ،حيث يتم تقييمهم للعضوية ،ومع ذلك ،ال
يسمح للعضو بالتطوع يف اجلبهة اال اذا بلغ سن  18عاما .وقد صمم داعش عملية منهجية ال
لتخريج االت ،ولكن لتخريج شباب مسلح كفؤ يتبىن حقا كل تعاليم التنظيم.
مثل غريهم من األطفال يف املناطق اليت تسيطر عليها داعش ،يشهد االشبال اجملندين
وبشكل روتيين عمليات االعدام ،والرجم ،وقطع الرؤوس ،اال ان األشبال يتحولون من رؤية
اإلعدام اىل مرافقة السجناء إىل مذاحبهم ،ويف احد احلاالت يوزع األشبال السكاكني للبالغني قبل
قطع رؤوس احملاكمني ،وأخريا ،على مدى األشهر ال  14املاضية ،يف العديد من احلاالت نفذ
هؤالء االشبال عمليات اإلعدام بأنفسهم ،حيث يعتربهذا هو االختبار النهائي واألكثر تطرفا
الثبات الوالء داخل املنظمة.
ان املعلومات عن األشبال السابقني واملوجودة يف املنظمات غري احلكومية احمللية ترسم صورة
قامتة للحياة اليومية يف املخيمات ،حيث يتم دفع األطفال إىل أقصى حدودهم الذهنية والبدنية،
وجيربون على النوم على االماكن اليت تنتشر فيها الرباغيث ،وحىت اآلن ،تعزز هذه التجارب الشعور
باأللفة ،ويف هناية املطاف تتحول هذه السندات والوثائق إىل مصدر فخر شديد ما يقومون به.
من ناحية أخرى مل حيصل اجلنود األطفال يف الصراعات األفريقية على التطبيق التدرجيي للحياة
العسكرية ،حيث يتم فصلهم وعزهلم عن أسرهم بعيدا عن قراهم التقليدية يف البادية ،واجبارهم
على قتل أفراد أسرهم من أجل تدمري خيارهم يف العودة إىل ديارهم.
التخصص والتمركز
على الرغم من أن ألشبال داعش أدوار متعددة أو حىت متداخلة ،اال ان الكثري منهم يتمتع
باجناز املهام املتخصصة ،حيث يتم تعيني بعض يف نقاط التفتيش أو أداء مهام احلراسة الشخصية،
واليت قد تشمل أيضا ارتداء حزام ناسف ،حىت ولو مل يكونوا انتحاريني فعليني ،ومع ذلك ،فقد
بدأ داعش مؤخراً باستخدام االطفال البالغني من العمر  14عاما كانتحاريني يف هذا الصيف .يتم
نشر األطفال الذين يبدون االستعداد للتواصل واحلاصلني على فهم أعمق لأليديولوجية الداعشية
كمجندين الطفال اخرين ،حيث يعتمدون على اخلطابات العامة كأداة تسمح هلم بتجنيد
األطفال اآلخرين .ان جتنيد األطفال ال حيفز البالغني على العمل فقط ،اال أنه يغري املزيد من
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األطفال إىل االنضمام للتنظيم مع وعود احلصول على مكانة ،وهدف ،وإعجاب من املسلحني
واجلمهور على حد سواء.
يطوف األشبال املتخرجني حديثا علناً  يف الزي الكامل مع أسلحة كثرية لإلشارة إىل
قوهتم وانضباطهم .يف أشرطة الفيديو الدعائية ،يطلب منهم الوقوف بينما يتلقون الضرب من
القادة الكبار ،ويف اخللفية ،يظهر العشرات من األطفال األصغر سنا الذين تبدوا عليهم عالمات
االستغراب واإلعجاب.تتكرر هذه الدورة نفسها مع كل موجة من اخلرجيني لسحب املزيد من
األطفال اجملندين .
ان األولوية األوىل للمنظمات اإلرهابية هو البقاء على قيد احلياة ،ولذلك فام ضمان
االستمرارية وطول العمر للمجموعة الرئيسية هو املفتاح .ان داعش أكثر تعقيدا من املنظمات
اإلرهابية يف املاضي ،مثلها مثل جهودها لتطوير اجليل القادم .قد يكون التنظيم على بينة من
مبادئ التجنيد اليت وضعتها العديد من اجلماعات املسلحة يف مجيع أحناء العامل ،اال اهنا تطور
شكالً خاصا هبا للبقاء على قيد احلياة من خالل اجلمع بني التدريب البدين والعسكري املكثف،
مع مستويات عميقة من التلقني النفسي ،اليت نادراً ما توجد حىت يف جتنيد اإلرهابيني الكبار ،يف
الواقع ،صمم داعش عملية منهجية ال لتخريج االت ،ولكن لتخريج شباب مسلح كفؤ يتبىن حقاً
كل تعاليم التنظيم.
يف نظم اجلنود األطفال يف أفريقيا ،اليتم جتنيد األطفال للمستقبل ،ولكن يتم حتضريهم
للوقت احلاضر ،حيث يقتل الكثري منهم يف املعارك ،وقلة فقط تتقدم يف الصفوف ليصبحوا قادة
الكبار يف اجملموعة .ينظر داعش نظرة ابعد من هذه ،ولذلك فان ما قد عمل يف افريقيا من
نزع السالح ،والتسريح ،وبرامج إعادة الدمج (األدوار التحويلية مبساعدة من األسرة ،واجملتمع،
والتعليم ،والسلطات الدينية) قد ال يعمل يف سوريا ،حيث جرت االستفادة من هذه املؤسسات،
والسيطرة عليها ،وتشويهها من قبل داعش.
إذا أردنا أن يكون هناك أي أمل يف إعادة دمج هؤالء األطفال الذين سيبقوت على قيد
احلياة ويرتكوا داعش ،فان هناك شيء واحد مؤكد ،سيتطلب هذا الربنامج مستوى من التنسيق
واإلبداع خمتلف عن ما هو معروف اىل اآلن ،سيتطلب التسريح هنج متعدد اجلوانب ملعاجلة
الصدمات النفسية ،الناجتة من مشاهدة اإلعدامات واملشاركة يف أعمال العنف ،اليت يعاين منها
األطفال ،سيحتاج األطفال ايضا إلعادة تأهيل تعليمي حىت يتمكنوا من نسيان التشويه يف
العقيدة اإلسالمية ،فضال عن التدريب املهين وقد يعاين هؤالء األطفال من مشاكل يف التنشئة
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االجتماعية ،حيث توجد احتمالية افتقارهم للقدرة على التعاطف والتواصل .يف حني وجود برامج
عالج األطفال يف املنظمات املسلحة (على سبيل املثال ساباوون يف وادي سوات يف باكستان)،
اال ان أسر االطفل ستلعب دوراً إجيابياً يف إعادة دمج ابنائهم .مع داعش ،ان األسرة هي اليت
شجعت وعرضت األطفال للعنف يف املقام األول ،لذلك سيكون من الضروري فصل األطفال
عن اعضاء االسرة ،مما سيجعل التطبيع والعودة اىل احلياة الطبيعية أكثر حتدياً ،يف حني أن هذا
سوف يكون معقداً بالتأكيد  ،ليس لدينا أي خيار سوى أن نبدأ بالتخطيط لذلك اآلن.
رابط املصدر :
https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-07-21/cubs-caliphate
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ماذا يعني االتفاق النووي االيراني للعراق؟
مصطفى حبيب

مكتب طهران  ،صحيفة الكارديان

2015/07/30

ترك االتفاق التأرخيي الرأي العام العراقي منقسماً على أسس عرقية و طائفية
ما هي إلاّ ساعات قليلة بعد أن مت إعالن االتفاق النووي ،بدأ العراقيون مناقشة املوضوع
بسخونة يف الشوارع ،واملقاهي واملنتديات ووسائل اإلعالم االجتماعية ،هل قامت الواليات
املتحدة ببيعهم؟ هل ستكون إيران قادرة اآلن على التدخل يف العراق من دون عقاب؟
كما هو احلال يف معظم املواضيع املتعلقة باجلارة الشرقية ،واليت يتشارك العراق معها
بـ 1500كيلومرت من احلدود ،والتاريخ امللوث باحلرب ،جاءت ردود فعل اجلمهور بشأن االتفاق
النووي متباينة ،حبسب التقسيمات العرقية والطائفية املوجودة يف اجملتمع العراقي .معظم الذين
وقفوا مع االتفاق كانوا من املسلمني الشيعة ،ورأى هؤالء إن إنشاء عالقات أفضل بني إيران
حيسن األمن يف بلدهم ،إذ غالبا ما تساهم املنافسة بني وكالء
والواليات املتحدة من شأنه أن ّ
الواليات املتحدة من السنة والشيعة املدعومني من إيران يف عدم استقرار البلد.
ميكن لالنفراج بني إيران والواليات املتحدة – ومها أقوى حلفاء العراق – هتدئة الصراع
الطائفي وتوحيد املقاومة ضد داعش
قال حيدر كاظم”:ذهبت إىل طهران قبل ثالثة أشهر ،ورأيت ما تسببت به العقوبات
االقتصادية” ،وهو صاحب متجر يف منطقة الكرادة يف وسط بغداد“ ،جعلين ذلك أتذكر
املشاكل اليت تسببت هبا العقوبات هنا يف العراق :الفقر واملرض ونقص اخلدمات .إهنم جرياننا،
وحنن قريبون إليهم .اذا كانت حالتهم جيدة ،سنكون حنن يف حالة جيدة ايضا “.لكن املعارضني
لالتفاق ،معظمهم من املسلمني السنة يف كثري من األحيان ،يقولون إ ّن االتفاق مينح إيران احلق
يف التدخل يف العراق من دون أي معارضة من قبل الواليات املتحدة.
قال صفاء عبد اجمليد ،وهو موظف يف وزارة الكهرباء ،ويعيش يف حي يسيطر عليه السنة
يف السيدية جنوب بغداد”:إ ّن االتفاق النووي يعمل ضد مصاحل العراق”“ ،لقد حتالفت إيران
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والواليات املتحدة لتدمري هذا البلد ،وقد صرح علي خامنئي مرارا وتكرارا بأن التدخل العسكري
لبالده يف العراق سيستمر بعد االتفاق” جلب االتفاق النووي اإليراين ذكريات غري سارة لكثري
من العراقيني ،بسبب الربنامج النووي الذي بدأه حاكم العراق السابق صدام حسني .يف الفيسبوك
وعلى طاوالت العشاء العائلية ،يقوم أنصار االتفاق باهتام أولئك الذين يعارضون الصفقة بالتعاون
السري مع اململكة العربية السعودية ودول اخلليج العربية.
قال ماجد كاظم ،أستاذ علم االجتماع وعلم النفس الذي حياضر يف جامعة بغداد واجلامعة
املستنصرية “يف كل مرة كان هناك موضوع مثري للجدل من هذا القبيل ،خيتار العراقيون جانباً على
اآلخر” ،،وأضاف “إهنم ال يتفقون”.
أعطى االتفاق النووي أيضا منتقدي احلكومة العراقية فرصة للتكلم عن السياسيني احملليني،
وخاصة وزير اخلارجية العراقي إبراهيم اجلعفري وهو شيعي ،ألدائه السيئ على جبهات عدة
مثل الصراع بشأن املياه مع تركيا ،والنزاع بشأن ميناء مبارك الكبري يف الكويت ،ومقارنته مع
وزير اخلارجية االيراين حممد جواد ظريف ،الذي يُنظر إليه على أنه املنتصر بعد حنو عامني من
مفاوضات طويلة وصعبة .رحب معظم السياسيني الرفيعي املستوى يف العراق باالتفاق ،على الرغم
من أن تصرحيات البعض كانت أكثر فتوراً من البقية.
صرح الرئيس العراقي فؤاد معصوم ،وهو سياسي كردي ،لوسائل االعالم احمللية”.سيساعد
االتفاق يف تعزيز األمن واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط”  ،وقال إياد عالوي ،أحد نواب
الرئيس العراقي الثالثة“ ،لسوء احلظ مل يناقش االتفاق مسألة احرتام السيادة العراقية ،وتدخالت
إيران يف الدول األخرى يف املنطقة” على الرغم من أن عالوي شيعي ،إال انه مييل حنو اللويب
العلماين ،وهو معروف بكراهيته إليران“ .ومع ذلك ”،اعرتف عالوي“ ،ال يزال االتفاق مهماً”.
ووصف نوري املالكي ،رئيس الوزراء العراقي السابق ،واحد النواب اآلخرين للرئيس يف
البالد ،االتفاق بأنه “انتصار ألولئك الذين حيبون السالم يف هذه املنطقة ويف العامل” .وحبلول
هناية واليته يف العام املاضي ،كان املالكي معروفا بصالته الوثيقة مع إيران.
وامتنع رجل الدين مقتدى الصدر ،الذي يقود التيار الصدري ،ذو القاعدة الشعبية املليونية،
والذي لطاملا شكك بسياسة إيران جتاه العراق يف املاضي القريب،عن التعليق على االتفاق.
أصدر احد نظراء الصدر ،عمار احلكيم ،وهو رجل دين يرأس حزباً سياسياً شيعياً كبرياً،
اجمللس األعلى اإلسالمي العراقي ،بياناً يقول فيه“ ،هننئ الشعب اإليراين النبيل ،وقادته احلكماء،
170

مقاالت مرتمجة

واملفاوضني الشجعان … وحنن نعتقد أن االتفاق النووي هو مفتاح حلل العديد من املشاكل
الشائكة يف املنطقة “.
على املدى الطويل ،من املتوقع أن يؤثر االتفاق على اقتصاد العراق عن طريق خفض أسعار
النفط العاملية .سيكون هذا التحدي املايل كإنذار للحكومة العراقية ،اليت حتتاج إىل رفع األسعار
للتغلب على العجز يف امليزانية احلالية.
قال أمحد اآللوسي ،وهو حملل سياسي حملي يف بغداد”،وقد ركزت احملادثات على أكثر
من املسألة النووية””،سوف نعلم ومما ال شك فيه … ما اذا كان اجلانبان قد اتفقا على حل
الصراعات األخرى بطريقة تصاحلية ،من خالل التفاوض ،أو ما إذا كانوا سيبقون على الوضع
الراهن ببساطة”.
رابط املصدر :
http://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/jul/28/iraqis-feariran-after-nuclear-deal

171

مقاالت مرتمجة

تدمير المنازل من أجل كردستان
سارة اليزابيث ويليامز  -مجلة فورين بوليسي

2015/07/30

يدعي الدبلوماسيون والعاملون يف جمال حقوق اإلنسان أن أكرب حلفاء أمريكا يف العراق
تشارك يف محلة تطهري عرقي هتدف إىل طرد العرب من الدولة الكردية املستقبلية.
أربيل ،العراق – احلرب جتارة قبيحة ،ولكن يف بعض القرى الشمالية املتناثرة بالقرب من
خط املواجهة بني املقاتلني الكرد وجهادي [الدولة اإلسالمية] ،هناك أدلة متزايدة على جرمية أقبح
بكثري يرتكبها أقرب حلفاء أمريكا يف العراق .فألشهر عدة ،وثّق العاملون يف املنظمات اإلنسانية
[اجلهاديني]وحرموا
يف املناطق املتنازع عليها وجود بعض من العرب السنة ،الذين نزحوا أثناء تقدم
ُ
من حق العودة إىل ديارهم.
شهود عيان – مبا يف ذلك نصف عدد عمال اإلغاثة ،ودبلوماسي أورويب ،ومقيم خائف
يف تلك املنطقة – يقول ان البيشمركة الكردية القوة العسكرية يف كردستان العراق ،لديها جدول
أعمال تتجاوز قتال [الدولة اإلسالمية] :وهي إقامة حدود لدولة كردية يف املستقبل ،ونقل العرب
خارجها.
حكومة إقليم كردستان تبتعد عن بغداد منذ سنوات ،ومسؤولو اإلقليم استفادوا من
االستقرار النسيب ملنطقتهم ومن الثروة النفطية إىل مزيد من احلكم الذايت .وقد لعبت بغداد من
جانبها دورا من خالل حجب حصة إقليم كردستان من امليزانية الوطنية العراقية واالنسحاب
من املفاوضات بشأن مبيعات النفط .وقد استغلت حكومة إقليم كردستان أيضا دورها القيادي
يف املعركة ضد [الدولة اإلسالمية] يف دفع عجلة قضيته بشكل أكرب :دولة كردستان املستقلة.
والشيء نفسه حيدث يف سوريا ،امليليشيات الكردية السورية تضرب هناك اجلماعة اجلهادية وتقوي
سلطتها على الدولة السورية اليت أضعفت إىل حد كبري.
يف املعركة اليت تلوح يف األفق من أجل االستقالل الكردي ،يف املنطقة الغنية بنفط كركوك،
 50ميال إىل اجلنوب من أربيل ،هناك خط املواجهة احلامسة .املنطقة املتنازع عليها الطويلة بني
بغداد وأربيل ،استوىل الكرد على كركوك يف حزيران(يونيو)  2014عندما ّفر اجليش العراقي
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أمام[الدولة اإلسالمية] يف مشال العراق .دافعت البيشمركة عن املدينة وأبعدت اجلماعة اجلهادية
إىل الوراء ،ووحد الكرد سلطتهم.
أحد الدبلوماسيني األوروبيني الذين زاروا مؤخرا هذا اجلزء من املنطقة حتدث عن “التدمري
املنهجي املتعمد للممتلكات العربية السنية على يد قوات البيشمركة ،مع معامل غري واضحة من
املربرات األمنية ”.وقال“ :إنّه ليس عقابا مجاعيا فقط لتعاطفهم مع [الدولة اإلسالمية]” ،وتابع
الدبلوماسي “إنّه تطهري عرقي باجلملة … .وإذا كان هذا يوائم خريطة كردستان املوسعة ،ميكنك
التنبؤ بالقرى املقبلة اليت ستسقط ،إذ سيتم رسم املنطقة العازلة ،ومىت ستتوقف“ .
التحدي -يقول هذا الدبلوماسي -هو يف حتويل تيار الرأي العام ،وخاصة يف الغرب ،أن
الكرد هم فوق الشبهات .بوصفهم احد أكثر القوى الفاعلة على أرض الواقع ،وكرد العراق هم
العمود الفقري الئتالف الدول املعادية لـ [الدولة اإلسالمية] .تلقوا دعما من التحالف باألسلحة،
واخلربة ،والغارات اجلوية يف العراق وسوريا – الذي يكلف البنتاغون ( )9,2مليون دوالر يوميا عرب
كال البلدين .على طول خط اجلبهة جنوب كركوك ،ساعدت تلك الضربات مقاتلي البيشمركة يف
ان يستعيدوا ما يقرب من ثالثة أميال من األراضي ،وتستمر الضربات بشكل شبه يومي.
مسؤولون أمريكيون تبنوا الكرد علنا وع ّدوهم من أفضل حلفائهم يف سوريا والعراق .يف
شهادته أمام جلنة اخلدمات املسلحة يف جملس الشيوخ يف متوز(يوليو) ،أشاد وزير الدفاع بالبيشمركة
أهنا “مثال على القوات الربية املختصة” ،وع ّدها نوعاً من القوة “حنن نبحث عن تلك القوة يف
املنطقة بأكملها”.
ولكن أحد عمال اإلغاثة الذي يعمل بني أربيل وكركوك قال أنّه رأى سلوكا فاضحا من
البيشمركة مبا يكفي لتربير حتقيق جدي من قبل املشرتكني يف التحالف“ .من وجهة نظري ،فإن
أيا من هذه الدول تعرف أين أسلحتهم تذهب”.
الدليل ،كما يقول عمال اإلغاثة والسكان ،هو يف القرى الفارغة املنتشرة اليت دمرت
على طول خط املواجهة بني أربيل واملوصل والشقق املغربة جنويب كركوك .قال عامل إغاثة يعمل
عرب كردستان العراق ،طلب عدم نشر امسه حىت ال يُغضب حكومة إقليم كردستان ويفقد حق
الدخول لتلك املناطق” هذه املنازل كلها مت تدمريها بعد املعركة”.
يُظهر الدمار يف بعض القرى جتاوز األضرار اجلانبية البسيطة .يف رحلة إىل اخلط األمامي
يف منطقة الكوير 35ميال جنوب غرب أربيل ،بدا وكأن رحيا قد هبت فهدمت املنازل منزال بعد
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منزل .احلقول واحلدائق اليت تغذي هذه القرى ومعظمها للعرب تبدو متفحمة.
دمر القتال العنيف الكثري من مشال العراق ،ولكن العاملني يف اجملال اإلنساين الذين
شاهدوا العشرات من هذه القرى ،وصفوا األمناط الثابتة والغريبة للدمار :احلقول احملروقة واملنازل
الفارغة احملرتقة واحملاطة باألسالك .ال ماشية ،ال آالت ،ال ستائر ،أو أواين فخارية ،أو أي خملفات
أخرى من ميادين احلياة اليومية اليت يرتكها الناس الفارون عادة.
“إهنم يريدون تغيري هذه القرى دميوغرافيا” ،قال عامل إغاثة مقره كركوك“ .إذا أحرقوا
ودمروا هذه القرى ،فالناس لن يعودوا .ويريدون من العرب الذهاب إىل مكان آخر “.
وقال عامل إغاثة،أفضل مكان للتحقيق يف هذه االدعاءات ،منطقة داقوق –اليت متتد عرب
 130قرية واليت تقع  30ميال إىل اجلنوب من مدينة كركوك ،مركز إنتاج النفط الرئيس .كانت
داقوق جزءاً من محلة تعريب صدام حسني ،الذي مت تنفيذه لضمان بقاء العرق العريب ممثال بشكل
جيد يف مجيع أحناء العراق ،وبالتايل تدعم سلطة صدام .يف داقوق ومث الزحف حنو أربيل ،بدأ
التعريب يف السبعينات واستمر لعقود ،حىت هيمن الكرد على كركوك.
وفقا لسعيد كاكي ،كبري مستشاري وزير شؤون البيشمركة ،كانت قرية (الوحدة) واحدة
من أكثر القرى تعريبا يف املنطقة .اآلن ،هي فارغة :اخرج مقاتلو البيشمركة [الدولة اإلسالمية]
من الوحدة يف آذار (مارس)  ،2015ولكن السكان مل يعودوا بعد.
وقال عامل إغاثة مقره كركوك”الوحدة ُدمرت” ولكن ال يوجد داعش هناك“ ،حىت بعد
أربع قرى ،ليس هناك داعش فلماذا يبعدون الناس؟ “
وضعت عالمة على مدخل الوحدة بواسطة حاجز صغري على جانب الطريق السريع بني
بغداد وكركوك.مقاتل من البيشمركة يرتدي (يت شريت)للجيش األمريكي وقف حتت الظل يف
منتصف النهار ينتظر احلصول على موافقة رئيسه اجلنرال ،لنتحرك.ح ّذر املراسل عدم أخذ أي
صور ،وقال “سيتم تدمري كل شيء ،أنه سيكون سيئاً لسمعة البيشمركة إذا رأى الناس”.
اجلنرال سردار عبد الوهاب ،حليق الذقن مرتديا قميص (الكاكي) وسرواالً فضفاضاً واليت
يفضلها البيشمركة ،يشرف على(الوحدة) وبقية قطاعه من قاعدة يف قرية (اخلري وايل) .جلس
القرفصاء على األرض مع خريطة مغلفة ،أشار فيها هو ورجاله إىل التقدم منذ أواخر عام ،2014
عندما كان على خط املواجهة مع [الدولة اإلسالمية] على مقربة من الطريق السريع الذي نُصبت
فيه ألواح خرسانية حلماية سائقي السيارات من القناصة.
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اخلط األمامي إىل أميال عدة إىل الغرب ،ولكن معظم القرى ال تزال فارغة.وقال “عندما
ُّ
نعد هذه املنطقة آمنة للعيش ،ميكن للناس أن يعودوا” وأضاف “يف الوقت الراهن ،هناك قصف
منتظم وال يوجد ماء أو كهرباء وال يزال داعش يتسلل ويزرع العبوات الناسفة “.
لكن رجاالً مثل عبد الوهاب يستصعب الثقة بالسكان العرب يف املنطقة .أحد األسباب
أ ّن بعض البيشمركة متخوفون من السماح للعرب بالعودة إىل القرى ،وخوفهم من التعرض للهجوم
من اخللف .إذا خرج نشطاء [الدولة اإلسالمية]من القرية واختبأوا بني املدنيني العرب ،ميكن
للتنظيم مهامجة البيشمركة من كال اجلانبني ،وقال عبد الوهاب “معظم العرب هنا اآلن هم مع
داعش ،لألسف”.
وقال اجلنرال إنّه مسع عن مزاعم النهب والتجريف ،والطرد القسري لكنه نفى ذلك.
وأضاف“ :إذا فعلنا ذلك ،فنحن لسنا أفضل من داعش يف احلرب ،فعند حترير منطقة ،هناك
دائما أضرار يف املمتلكات .وإذا كانت العوائل ال ميكنها احلصول على اخلدمات يف املنطقة ،كيف
ميكنها أن تبقى على قيد احلياة؟ “
جندي شاب كان واقفا عند مدخل البوابة قال ” الكرد ال ينهبون أبدا”.
شخص ما ،ومع ذلك ،هو املسؤول عن جتريد الوحدة حىت العظم .فالوحدة نفسها هي
بلدة أشباح .قطع مكسورة من األحجار واجلدران املدمرة بالرصاص ،واالنفجار يف كل مكان .وال
توجد مركبات ،أو ستائر أو كراسي ،أو قمامات يتخلى عنها اجليوش واملدنيني.
عندما سئلوا ،قال مقاتلو البيشمركة املصاحبني هلذا املراسل إ ّن الناس أخذوا معهم حاجياهتم
عند مغادرهتم .ولكن الوحدة كانت قرية زراعية – فكيف أخذوا اجلرارات؟ بعد االستفسارات
املتكررة ،حصلنا على إجابة جديدة[ :الدولة اإلسالمية] اقتادهتم.
فهل ذلك معقول؟ البد أن يكون لـ[الدولة اإلسالمية] من الوقت ما يكفي لتجريد قرية
متاما يف وقت تدافع فيه عن نفسها من إطالق الصواريخ والغارات اجلوية؟
معظم املباين عليها عالمات حريق .يف أحد البيوت ،هناك بعض التحطيم،شاشة حاسوب
مدمرة على األرض .قال أحد مقاتلي البيشمركة“ :يف بعض األحيان يقومون حبرق أجهزة
الكمبيوتر اخلاصة هبم”.
الشيخ أمحد ،وهو من السكان العرب السابقني من قبيلة مشر ويبلغ من العمر 40
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عاما ،كان له روايته اخلاصة عن األحداث .قال :إنّه يف األيام الثالثة األوىل بعد خروج[الدولة
اإلسالمية] ،رافق بعض القرويني مقاتلي البيشمركة إىل الوحدة وقدموا تقريرا إىل أن “كل شيء
على ما يرام ”.وبعد أسبوع ،ذهب الشيخ أمحد للتحقق من ذلك بنفسه ووجد إ ّن الوضع ساء
حد كبري.وقال وهو يتحدث عرب اهلاتف من قرية(عمر بن اخلطاب) اجملاورة”وجد أحد الرجال
إىل ٍّ
 40غسالة مالبس يف منزله ،كانت مجعيها يف مكان واحد لنقلها بعيدا”.
عمن قد فعل ذلك ،قال بإصرار “البيشمركة فعلت ذلك .عندما دخلوا القرية،
عندما ُسئل ّ
أحضروا منظمة كردية إجرامية متخصصة يف أخذ كل شيء – األسالك ،الغساالت ،كل شيء
منلكه “.
زي
خالل األسابيع التالية ،أدعى الشيخ أمحد أن قريته مت إفراغها من قبل رجال يرتدون ّ
البيشمركة .وقال إنه بعد أن جردوا القرية من البضائع الثمينة ،قاموا بإحراق البيوت ،مدعيا أنه
شاهد ذلك من الطريق السريع عن حوايل كيلومرت واحد.
البضائع ،حبسب زعمه ،سرعان ما بدأت تظهر يف األسواق القريبة اليت يسميها بـ(سوق
الفرهود) – سوق األشياء املسروقة .وعندما مسع سكان الوحدة أن حاجياهتم قد ظهرت يف
السوق ،ذهبوا إىل هناك واشرتوها بأسعار أقل .كان الشيخ أمحد يشعر باملرارة لرؤية ممتلكات قريته
تباع بسعر خبس ،وأيضا من الكذب الذي قيل له وجلريانه.
“حنن نكره داعش ،ولكننا نعرف أهنا مل تفعل ذلك”“ .لقد كانت البيشمركة”.
وزارة شؤون البيشمركة هي قسم احلكومة اإلقليمية املكلفة بقتال [الدولة اإلسالمية]
واحلفاظ على أمن إقليم كردستان .خاض مقاتلو البيشمركة معاركا جعلت كرد العراق على الطريق
إىل االستقالل عن بغداد ،والقائد العام للمجموعة العسكرية ،رئيس كردستان العراق مسعود
بارزاين ،يشكك يف املزاعم اليت أدىل هبا العرب يف املناطق ذات األغلبية الكردية .يف حالة الوحدة،
قبيلة مشر ليس هلا صالت تارخيية يف منطقة كركوك فقد جاءت مع محلة تعريب صدام حسني.
ونتيجة لذلك ،فان الكرد احملليني غالبا ما يعدوهنم دخالء غري جديرين بالثقة.
وقال كاكي ،املستشار يف وزارة شؤون البيشمركة”االعتماد على مصادر مشكوك هبا ال
يضيف شيئا سوى املزيد من اإلرباك على املطالبات ذات الدوافع السياسية”.وأضاف “على املرء
أن يتعامل مع مطالب الناس[املعربني]يف قرية الوحدة مع قدر كبري من الشك”.
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اعرتف كاكي بارتكاب أخطاء يف الوحدة ،مما يدعو إىل مزيد من التدريب للبيشمركة من
الداعمني الدوليني ،مع زيادة يف الرتكيز على األخالق واملعايري الدولية لتجنب ما وصفه بـ”السلوك
“نبت بعض
غري احلضاري” .وقال” بالنسبة لنا الوحدة موقع حساس واسرتاتيجي” ،وأضاف هُ
القرى من قبل مجيع األطراف ،مبا يف ذلك البيشمركة ،ولكن جيب ألاّ تستخدم هذه املسألة ضد
طرف واحد يف حني يتم جتاهل أولئك الذين كانوا السبب األهم يف القتال واحلرب”.
وقال الشيخ أمحد من جانبه ،ان مسؤويل احلكومة وعدوا سكان الوحدة أهنم باستطاعتهم
العودة إىل ديارهم .ولكن هذا مل حيدث منذ أربعة أشهر .مثل اجلندي الذي على حاجز التفتيش،
قال انه يعتقد ان الدخول إىل “املستوطنات”املدمرة ستحمل خماطر على قوات البيشمركة.
وأضاف “إهنم خائفون من اإلدانة الدولية”.
اإلدانة ،أو طرح بعض األسئلة بشأن املساءلة على األقل ،قد تكون آتية .يدرس الباحثون
يف جمال حقوق اإلنسان وخرباء يف القانون الدويل على حنو متزايد مزاعم انتهاكات البيشمركة
– ويطالبون بإجابات.وقال الباحث كريستوف ويلكى يف هيومن رايتس ووتش “يبدو أن حالة
الوحدة هي املرة األوىل اليت تورط فيها البيشمركة مباشرة بال جدال” يف التهجري القسري للعرب.
فقد نشرت املنظمة تقريرا يف شباط(فرباير) ،أدعت فيه أن القوات الكردية منعت النازحني
العرب املدنيني من العودة إىل منازهلم يف حمافظيت نينوى وأربيل ،فيما مسحت للمدنيني الكرد
بالعودة .وقد متت حماصرة بعض املدنيني العرب يف “مناطق أمنية” حبسب ما قال التقرير ،وإن
السكان حرموا من اخلدمات األساسية أو فرص العمل.
هذه االهتامات تثري مسألة معقدة للدول اليت تدرب القوات الكردية أو جتهزهم :هل
يستمرون يف تقدمي املساعدات العسكرية يف حال استخدام األسلحة الرتكاب ما يع ّده اخلرباء
جرائم قد ترقى إىل مستوى جرائم حرب؟
أملانيا إحدى تلك البلدان ،اليت أرسلت  1700طن من املساعدات العسكرية إىل العراق
– من البنادق والذخرية إىل اخلوذات ،واهلواتف احملمولة ،ومعدات اإلسعافات األولية – وأرسلت
مدربني عسكريني لتدريب البيشمركة يف قاعدة (خري وايل) .
وقال جريو فون فريجتمن ،املتحدث باسم وزارة الدفاع األملانية أن حكومته “ال يوجد
لديها دليل” على املزاعم القائلة إن مقاتلي البيشمركة املدعومني من أملانيا قد هنبوا القرى العربية
ودمروها .وعندما رفعت أملانيا مثل هذه االدعاءات إىل نظرائها من العراقيني ،قال“ :يقولون أهنا
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ليست جزءاً من سياساهتم وأهنم سوف ينظرون يف األمر”.
الواليات املتحدة ،يف الوقت نفسه ،لديها املسؤولية القانونية لقوات أمن التعليم والتدريب
املهين الذي كان يوزع املساعدات .قانون ليهي املعدل لعام  1997يف املساعدات اخلارجية ،يطلب
من الواليات املتحدة قطع مساعدهتا للوحدات العسكرية األجنبية اليت تنتهك حقوق اإلنسان.
وقالت لينا غروفر ،وهي خبرية قانونية دولية عن حقوق اإلنسان وزميلة باحثة يف مؤسسة
العلوم الوطنية السويسرية أن العنصر احلاسم هو يف “معلومات موثوق هبا” عن انتهاكات حقوق
اإلنسان.وأضافت إ ّن “األدلة املكتشفة يف الوحدة متكن على بدء احلديث بشأن (معلومات ذات
مصداقية)ملعرفة مطابقتها على تعديل ليهي”.
وقال مايكل الفايل املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية أن الواليات املتحدة “قلقة
للغاية” من قبل أي انتهاكات ارتكبت يف احلرب ضد [الدولة اإلسالمية] وكان قد سبق أن أثريت
خماوف إزاء انتهاكات حمتملة للبيشمركة مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاين.وأضاف
أن “االدعاءات اليت ذكرهتا خطرية ،وحنن حنث حكومة إقليم كردستان على إجراء حتقيق وحتديد
الوقائع” ،وقال“ :إذا تأكد ذلك فان أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه االنتهاكات جيب
أن يحُ اسبوا”.
وقالت أليسا مسيث املتحدثة باسم وزارة الدفاع إن السفارة األمريكية يف العراق تعمل بشكل
وثيق مع احلكومة العراقية ملعاجلة “أي قضايا مؤكدة” عن معدات أمريكية يساء استخدامها.
وأضافت “صرح رئيس الوزراء حيدر العبادي إن لديه سياسة عدم التسامح مطلقا مع انتهاكات
حقوق اإلنسان من قبل أي عنصر أمين ،وأن اجلناة جيب أن يحُ اسبوا ،وينبغي أن تدرج كل
اجلماعات املسلحة وامليليشيات وفق منظومة أمن الدولة”.
تعليق مسيث يسلط الضوء على مشكلة هيكلية هامة :على الرغم من تسليم التحالف
األسلحة إىل الكرد عرب بغداد ،فإن العبادي ،والدولة العراقية ،على أرض الواقع ليس لديهم
السيطرة على قوات البيشمركة .فقد أشارت ماريا فانتايب ،كبرية احملللني عن العراق يف جمموعة
األزمات الدولية إن “هذه السياسة االئتالفية احلالية توفر للدول الغربية مع اإلطار القانوين
االمسي يف إرسال أسلحة إىل كردستان العراق ،وتعفيها يف الواقع من املسؤولية ملتابعة ما يقوم به
املستخدمون مع هذه األسلحة على األرض “.
وبالرجوع إىل قرية عمر بن اخلطاب ،على جانب الطريق من الوحدة ،كان الشيخ أمحد
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حياول أن يبقي األمل .أخذت قبيلته تفتخر يف عالقتها اجليدة مع جرياهنم الكرد ،وكان يعتقد أن
قريته قد أحرقت ولكن مل حترق وتدمر لوجود ببعض النوايا احلسنة.وقال “حنن نأمل أن يسمحوا
لنا بالعودة إىل قريتنا لندافع عنها ضد داعش” ،وأضاف “حنن ال نريد أن نكون مسلحني .نريد
أن نعمل مع احلكومة “.
ولكن بعد أسابيع من النزوح امتدت إىل أشهر مث نصف عام ،صار من الصعب التفاؤل.
“إهنم حياولون ركل العرب بعيدا عن كركوك ويعلنوا دولة للكرد.ومع ضعف احلكومة العراقية،
فان أمريكا إذا ما دعمتهم ،سوف ينجحون “.
رابط املصدر :
http://foreignpolicy.com/2015/07/23/peshmerga-war-crimes-ethniccleansing-islamic-state-iraq/
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الكابوس :كوريا الشمالية يمكن أن تبيع
السعودية أسلحة نووية
زخاي كيك

نائب رئيس تحرير العالقات الدولية ومساعد التحرير في
ذا دبلومات،ذا ناشونال انترنست

2015/08/01

إحدى أخطر املخاوف بشأن حصول إيران على سالح نووي هو أنه سيفجر سباق تسلح
نووي يف املنطقة ،ألن امتالك إيران للقنبلة سيتطلب من جرياهنا على أن حتذو حذوها .فقد حذر
الرئيس أوباما يف عام ،2012إذا حصلت إيران على أسلحة نووية فإنه “من شبه املؤكد أن العبني
آخرين يف املنطقة من شأهنم أن يشعروا بضرورة حصوهلم على أسلحة نووية خاصة هبم”.
وال ينظر إىل أي دولة على إهنا من املرجح أن تصبح نووية رداً على إيران ،كاململكة العربية
السعودية املنافسة إليران منذ ٍ
أمد بعيد يف املنطقة .املسؤولون السعوديون مل يفعلوا شيئا يذكر
للتخفيف عن مثل هذه املخاوف ،بدال من االخنراط فيها مرارا وتكرارا .يف الشهر املاضي ،قال
األمري تركي بنفيصل ،الرئيس السابق للمخابرات السعودية يف مؤمتر يف كوريا اجلنوبية“ :أياً كان
ما ميلكه اإليرانيون ،سيكون لدينا أيضا”.
مع وجود استثناءات قليلة ،اجلميع تقريبا خيشى أن تكتسب اململكة العربية السعودية سالحا
نوويا على الرغم من أن الرياض أقرت أهنا ال تبين قنبلة لنفسها .بدال من ذلك ،صار هناك توافق
عام يف اآلراء أن السعودية ستشرتي األسلحة النووية اجلاهزة لالستخدام من باكستان .يف الواقع،
إ ّن املخاوف من اتفاق نووي سري سعودي باكستاين يعود تارخيه إىل السبعينات والثمانينات من
القرن املاضي ،وانتشر خاصة خالل العقد والنصف املاضي.أنا وآخرون جادلنا منذ مدة طويلة،
ان هذه الفكرة بعيدة املنال .ففي حني أن اململكة العربية السعودية سوف ترغب يف شراء ترسانة
نووية من باكستان ،إسالم آباد ال يوجد لديها سبب لبيع أسلحة نووية إىل الرياض.
بادئ ذي بدء ،باكستان قلقة بالفعل من أن ترسانتها صغرية جدا لتصمد أمام غارة مضادة
هندية أو أمريكية .وعالوة على ذلك ،فإن بيع أسلحة نووية إىل اململكة العربية السعودية سيؤدي
إىل رد فعل عنيف مل يسبق له مثيل من معظم اجملتمع الدويل ،مبا يف ذلك كل من الواليات املتحدة
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والصني ،الرعاة الرئيسيني لباكستان .وذلك يُغضب إيران أيضا ،اليت هي يف وضع جيد لالنتقام
من باكستان بطرق عديدة ،بدعم االنفصاليني يف بلوشستان ملزيد من التودد إىل اهلند.
ِ
السعودية،وضع
أي خماوف فيما إذا قامت باكستان ببيع أسلحة نووية إىل اململكة العربية
هلا ح ّد مرة أخرى يف نيسان(أبريل) ،عندما رفضت إسالم آباد املشاركة يف احلملة العسكرية اليت
تقودها السعودية يف اليمن .إذ رفضت باكستان إرسال حىت وحدة رمزية من القوات للمشاركة
يف املهمة اليت تقودها السعودية ،فمن املؤكد أهنا لن تتخلى للرياض عن أصوهلا العسكرية األكثر
قيمة.
ولكن يف الوقت الذي ال ميكن للمملكة العربية السعودية أن تشرتي سالحاً نووياً من
باكستان ،فإهنا قد تكون أكثر حظا مع كوريا الشمالية .يف الواقع ،هناك أسباب عدة مقنعة
لالعتقاد بان كوريا الشمالية قد تكون موافقة على مثل هذا الطلب.
األكثر وضوحا ،إ ّن تاريخ كوريا الشمالية مثري للقلق من مكاثرة التكنولوجيا النووية ،مبا يف
ذلك منطقة الشرق األوسط .كانت هناك مدة طويلة ومستمرة (ولو غري مؤكدة إىل حد كبري) من
الشائعات بأن كوريا الشمالية قدمت إليران تكنولوجيا نووية ،وساعدت بيونغ يانغ أيضا سوريا
على بناء مفاعل نووي (اليت دمرهتا إسرائيل بغارات جوية يف عام  .)2011بشكل أعم ،كوريا
الشمالية لديها سجل طويل يف بيع تكنولوجيا عسكرية متطورة مثل الصواريخ الباليستية إىل العديد
من الدول املنبوذة.
وفضالً عن ذلك ،فإن اململكة العربية السعودية ستكون الراعي ذو القيمة للغاية بالنسبة
لكوريا الشمالية .حاليا ،كيم جونغ أون حياول حتسني االقتصاد خاصة بالنسبة لنخب كوريا
الشمالية من أجل حشد الدعم حلكمه .إحراز هذا اجلهد صعب للغاية بسبب املوقف املتشدد
الذي اختذته الصني ضد كوريا الشمالية أكثر من أي وقت مضى منذ تويل شي جني بينغ السلطة
يف عام .2012
وقد تسعى بيونغ يانغ جاهدة إلجياد بدائل مناسبة عن الصني ،ولكن حىت اآلن كان هلا
القليل من احلظوظ .يبدو أن روسيا ترغب يف حتسني العالقات مع كوريا الشمالية ،ولكن املشاكل
املالية املتنامية حتد من قدرهتا على تزويد كوريا الشمالية مبساعدات اقتصادية كافية لتعويض فقدان
املساعدات الصينية .ويف الوقت نفسه ،كوريا اجلنوبية عازمة على احلد من العالقة االقتصادية مع
كوريا الشمالية لغياب التنازالت الكبرية من بيونغ يانغ بشأن الربنامج النووي األخري.السعودية لن
تواجه أيا من هذه القيود .على العكس من كوريا اجلنوبية فان السعودية ليست مهددة بشكل علين
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بسبب الربنامج النووي لكوريا الشمالية .وعلى عكس روسيا ،ال تواجه صعوبات مالية هائلة.
يف الواقع ،اململكة العربية السعودية تتالطم يف أمواج من البرتو دوالر ،وتضم ثالث
أكرب احتياطيات من العملة األجنبية يف العامل بعد الصني واليابان فقط .على الرغم من ذلك
استخدمت هذا لتخفيف أثر اخنفاض أسعار النفط ،فإنه ال يزال لديها 708مليار دوالر من
احتياطيات العمالت األجنبية ،وهي أكثر من كافية لتقدمي دعم كبري لكوريا الشمالية.
ميكن للسعودية أيضا أن تزود كوريا الشمالية بأنواع أخرى من املساعدات القيمة .على
سبيل املثال ،العمال األجانب يشكلون أكثر من نصف القوى العاملة يف اململكة العربية السعودية،
والكوريني الشماليني الذين يعملون يف اململكة العربية السعودية ميكن أن يوفروا للمملكة مصدرا
هاما آخر للعملة الصعبة .يف الواقع ،هذا هو أحد تكتيكات نظام كيم املفضلة لاللتفاف
على العقوبات الدولية .كما أوضح معهد أسان للدراسات السياسية“ :ال يتم إرسال األرباح
بتحويالت مالية ،ولكن تنقل إىل البلد يف شكل كميات كبرية من النقد ،يف انتهاك واضح
لعقوبات األمم املتحدة”.
بعض التقديرات تشري إىل أن ما يصل إىل  65ألف كوري مشايل يعمل يف اخلارج يف 40

دولة خمتلفة ،وقد ازداد هذا العدد إىل الضعف أو حىت لثالثة أضعاف منذ تويل كيم جونغ أون
احلكم .ومع ذلك ،وفقا ألسان ،فان اململكة العربية السعودية ال تصنف ضمن أفضل عشر دول
من حيث العمال الكوريني الشماليني .وتغري ذلك ستكون نعمة كبرية لنظام كيم.
وأخريا ،إىل جانب العملة الصعبة ،تواجه كوريا الشمالية نقصا مزمنا يف الطاقة ،فواردات
الطاقة لكوريا الشمالية يف السنوات األخرية من الصني متثل ما يقرب من  90يف املائة .النفط
السعودي والغاز الطبيعي ميكن أن يقلال إىل حد كبري من اعتماد كوريا الشمالية على الصني ،يف
الوقت الذي تساعد أيضا على حتفيز االقتصاد الكوري الشمايل.
كل هذا يشري إىل أنه إذا كانت السعودية تشرتي أسلحة نووية جاهزة ،هي أكثر عرضة
لتأيت من كوريا الشمالية بدال عن باكستان.
رابط املصدر :
http://nationalinterest.org/feature/the-ultimate-nightmare-north-koreacould-sell-saudi-arabia-13162
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ما بعد الصفقة النووية
فلوكر بيرثيز

2015/08/01

برلني -بعد  12عاماً من املفاوضات الشاقة ،توصلت إيران وبلدان “( 1 + 5الصني،
وفرنسا ،وروسيا ،والواليات املتحدة ،واململكة املتحدة ،فضالً عن أملانيا) إىل اتفاق شامل يقضي
باحلد من تطوير إيران لقدراهتا النووية ،إذ تقتصر على األغراض غري العسكرية .ويف مقابل تعاوهنا،
سوف تُعفى إيران يف هناية املطاف من العقوبات القاسية اليت فرضتها األمم املتحدة ،واالحتاد
األورويب ،والواليات املتحدة عليها لسنوات .وهو جناح دبلوماسي كبري.
بطبيعة احلال ،أثارت املفاوضات الكثري من املنتقدين ،مبا يف ذلك يف الكونغرس األمريكي
والربملان اإليراين ،فضالً عن اململكة العربية السعودية ،وإسرائيل ،بل وحىت فرنسا .ولكن فوائد
االتفاق احملتملة ال ميكن إنكارها .وبادئ ذي بدء ،تثبت الصفقة أنه ما يزال بوسع زعماء
العامل –على الرغم من انقسامهم بشأن عدد كبري من القضايا ،مثل الصراع يف أوكرانيا والنزاعات
اإلقليمية يف حبر الصني اجلنويب -أن جيلسوا معاً حلل مشكلة مشرتكة .كما أن من شأن هذه
الصفقة أن جتعل االنتشار النووي يف الشرق األوسط أقل ترجيحاً ،يف حني تعمل على تعزيز نظام
منع االنتشار النووي يف العامل وتسمح بتطبيع العالقات بني إيران والغرب.
شك أن لدى الدول اجملاورة إليران خماوف مشروعة إزاء التأثري الذي قد ختلفه الصفقة
ال ّ
على ميزان القوى يف املنطقة .فمع رفع العقوبات ،تصبح إيران أكثر قوة ،األمر الذي يشكل
حتدياً لنفوذ دول اخلليج .ومع توقعها هلذه النتيجة ،سعت هذه الدول مسبقاً إىل احلصول على
التطمينات من الواليات املتحدة ،يف حني تنتهج سياسة أكثر عملية وواقعية يف اليمن أو سورية،
إذ تعد أهنا تعمل على احتواء طموحات اهليمنة اإليرانية .لكن تأثري االتفاق النووي سيعتمد هناية
املطاف على الديناميكيات السياسية يف إيران .ويدعم الكثريون ،بل ورمبا األغلبية ،يف املؤسسة
* مؤسسة بروجيكت سنديكيت  -رئيس ومدير املعهد األملاين للشؤون العاملية واألمنية ،برلني
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اإليرانية فكرة التوصل إىل حل للمواجهة النووية ،ويتفقون على أنه ال جيب أن تظل إيران على
خالف دائم مع بقية العامل .ولكن البعض ينظرون إىل النزاع بوصفه أحد العناصر األساسية املكونة
للهوية الثورية للبالد.وهكذا ،فإن ديناميكية ما بعد االتفاق ميكن أن تتطور بطريقتني.
يف السيناريو األول ،تتطور األحداث مبا يوافق آمال جمموعة  1 + 5واملفاوضني اإليرانيني،
إذ يساعد االتفاق يف تضخيم أصوات أولئك يف إيران الذين يدعون إىل التسوية اإلقليمية والدولية.
ويف هذه احلالة ،متد إيران يدها إىل اململكة العربية السعودية بإشارة مقنعة إىل أهنا ال تعتزم تعزيز
نفوذها على حساب السعوديني أو حلفائهم .وسيسمح مثل ذلك للمملكة العربية السعودية
باالنضمام إىل إيران يف استخدام نفوذها يف سورية للتوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار بني قوات
النظام واملتمردين ،ومتهيد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية وقادرة على دحر تنظيم
الدولة اإلسالمية .وعلى حنو مماثل ،تعمل اململكة العربية السعودية وإيران على إهناء االقتتال يف
اليمن من خالل دعم اتفاق تقاسم السلطة هناك.
من ناحية أخرى ،سوف يساعد اإلعفاء من العقوبات ،جنباً إىل جنب مع عودة الشركات
الدولية تدرجيياً ،يف دفع عجلة االقتصاد اإليراين املعتل .وسيعمل االنفتاح املتزايد على أوروبا،
وعلى الواليات املتحدة بشكل أكثر حذراً ،على تشجيع أفراد الطبقة املتوسطة من ذوي العقلية
اإلصالحية يف إيران على البحث عن مستقبلهم داخل البالد ،بدالً من اهلجرة.
وأخريا ،يف ظل هذا السيناريو ،تساعد مكانة الرئيس حسن روحاين الدولية القوية يف متكينه
من التغلب على مقاومة احملافظني ملالحقة تنفيذ اإلصالحات الداخلية املطلوبة بشدة .وعلى هذا
األساس ،يفوز ائتالف روحاين من اإلصالحيني والرباغماتيني بسهولة باألغلبية عندما يتم انتخاب
الربملان اإليراين التايل يف العام  ،2016ويعاد انتخاب روحاين يف العام .2017
أما السيناريو الثاين ،فأقل سخاءً واعتداالً .ويف هذه احلالة ،سرعان ما يصبح من الواضح
أن الدعم احمللي لالتفاق النووي كان عريضاً ،ولكنه ضعيف احلاشية .ويف حني يرغب معسكر
روحاين اإلصالحي يف حتسني عالقات إيران اخلارجية ،تنظر القوى احملافِظة والقومية احمليطة باملرشد
األعلى ،آية اهلل علي خامنئي ،إىل االتفاق بوصفه أداة ضرورية إلزالة العقوبات االقتصادية وتعزيز
قدرات إيران العسكرية التقليدية.
مث يعمل رجال الدين املتشددون على تقويض كل ما يسعى روحاين إىل بنائه من الثقة مع
الدول اجملاورة إليران من خالل التصريح مراراً وتكراراً بأن االتفاق ميثل اعرتافاً ضمنياً من القوى
العاملية الكربى بقوة إيران .ويثبت هذا املوقف صحة توقعات املتشككني ،وهو ما من شأنه أن
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يدفع اململكة العربية السعودية إىل استئناف جهودها الرامية إىل بناء “حتالف سُنيّ ” الحتواء النفوذ
اإليراين ودعم املعركة ضد من تع ّدهم وكالء إليران يف بلدان مثل سورية واليمن .فضالً عن ذلك،
ومع ارتفاع التوترات اإلقليمية ،يصبح التأثري االقتصادي املرتتب على رفع العقوبات بالغ الضآلة،
يف حني يكسب احملافظون األرض يف مقاومة اإلصالح .والواقع أن روحاين وحلفاءه عاجزون
عن بث األمل االقتصادي يف أنفس اإليرانيني العاديني -وهو الفشل الذي جيعلهم خيسرون
االنتخابات التشريعية والرئاسية.
من عجيب املفارقات ،يف هذا السيناريو املتشائم ،أن قدوم حكومة جديدة يف إيران يسيطر
عليها احملافظون واملتشددون ،سوف يناسب املنطقة بشكل أفضل من احلكومة احلالية يف واقع
األمر .ذلك أن اململكة العربية السعودية ،ومصر ،والعديد من الدول العربية األخرى ،حيكمها
أيضاً متشددون ال يهتمون كثرياً بوقف تصعيد الصراعات اإلقليمية .ومن شأن ذلك أن جيعل
ظهور زعامة ذات توجه إصالحي من جديد يف إيران أمراً بالغ الصعوبة.بطبيعة احلال ،سوف
يكون السيناريو األكثر ترجيحاً عبارة عن مزيج من الديناميكيتني .ولكن ،ألن مصلحة اجلميع
متلي عليهم العمل على ضمان ميل التطورات حنو املسار اإلصالحي بشكل أوثق ،فال بد أن
يكون من الواضح يف نظر اجلميع أن العمل الدبلوماسي فيما يتعلق بإيران مل يقرتب من االكتمال
بعد.
رابط املصدر:
http://www.project-syndicate.org/commentary/iran-nuclear-agreementby-volker-perthes-2015-07
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كيف يمكن تشخيص الصدمات النفسية بشكل خاطئ في
مرحلة الطفولة على إنها اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة
ريبيكا رويز  -ذا اتالتنتيك  -أوكالند

2015/08/03

يقول بعض اخلرباء :إ ّن اآلثار الطبيعية للمرور مبحنة شديدة قد يشخص على أنّه( اضطراب
قصور االنتباه واإلفراط يف احلركة) أو كما هو معروف بـ .ADHD
بدأت الدكتورة نيكول براون بالسعي لفهم التصرفات املتعلقة باألطفال املرضى اليت تعاجلهم
من خالل احلدس .كانت براون تنهي مدة إقامتها الطبية يف مستشفى جونز هوبكنز يف بالتيمور،
عندما أدركت أن العديد من مرضاها من ذوي الدخل املنخفض قد مت تشخيصهم بـ ADHD
عاش هؤالء األطفال يف أسر وأحياء حيث ساد عنف وتوتر ال هوادة فيها .ووجد آباؤهم
عرف
أنه من الصعب جدا السيطرة عليهم وتعلميهم ،ووصفوهم باملخربني وشاردي الذهن .تُ ّ
براون هذه السلوكيات على أهنا األعراض الكالسيكية للـ  ،ADHDاضطراب يف الدماغ يتميز
باالندفاع ،واإلفراط يف النشاط ،وعدم القدرة على الرتكيز.على الرغم من هذا،عندما نظرت براون
عن كثب ،لقد رأت شيئا آخر :الصدمة .ميكن فهم اإلفراط يف اليقظة والتفكك ،على سبيل
املثال ،على إهنا أعراض لعدم االنتباه بشكل خاطئ .قد تظهر آثار االندفاع بسبب االستجابة
للضغط النفسي وعلى أبعاد خمتلفة.
“على الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا يف إحالتهم إىل عالج سلوكي ،وتنشيطهم
بواسطة املنشطات ،إلاّ أنه من الصعب وضع هذه األعراض حتت السيطرة” قالت حول عالج
مرضاها على وفق للمبادئ التوجيهية ل “ ،ADHDلقد بدأت بافرتاض أ ّن الكثري مما كنا نراه
ميثل سلوكاً خارجياً ناجتاً عن ضعف األسرة أو بسبب املرور بتجربة مؤملة”.
بوصفه اضطراباً وراثياً يف الدماغ  ،واحد من كل تسعة أطفال يف الواليات املتحدة ،أو 6.4
مليون شاب،مت تشخيصهم حالياً بـ .ADHDيف السنوات األخرية ،بدأ اآلباء واخلرباء بالتشكيك
فيما إذا كان االنتشار املتزايد لـ  ADHDله عالقة بالفحوصات الطبية املتسرعة ،و طوفان
اإلعالنات عن املخدرات اخلاصة مبعاجلة  ،ADHDوزيادة الضغط على املعلمني لتخريج طالب
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ذوي ٍ
أداء ٍ
عال .تقوم براون وغريها من الباحثني اآلن بلفت االنتباه إىل احتمالية مقنعة :قد يعكس
السلوك التخرييب ،والنشاط املفرط ،والتسرع آثار التعرض حملنة ،وبسبب وجود العديد من أطباء
األطفال ،واألطباء النفسيني ،وعلماء النفس الذين ال يعرفون كيفية التفريق بني األعراض املختلفة.
على الرغم من  ADHDقد متت دراسته وبقوة ،إال إ ّن عدداً قليالً من الباحثني اكتشفوا
إن هناك تداخالً بني أعراضه،وآثار اإلجهاد املزمن أو املعاناة من صدمة ما بسبب سوء املعاملة
والعنف .الختبار هذه الفرضية خارج بالتيمور ،قامت براون بتحليل نتائج املسح الوطين بشأن
صحة ورفات أكثر من  65000طفل.
كشفت نتائج براون ،اليت عُرضت يف شهر أيار يف االجتماع السنوي جلمعيات طب
األطفال األكادميية  ،أن األطفال الذين مت تشخيصهم بـ  ADHDعاشوا مبستويات عالية من
الفقر ،والطالق ،والعنف ،وتعاطي األسرة للمخدرات .أولئك الذين مروا بأربعة أحداث سلبية أو
أكثر يف مرحلة الطفولة ،كانت عرضة استخدامهم لدواء ADHDأكثر بثالث مرات.
إ ّن تفسري هذه النتائج صعب جداً،رمبا قد مت تشخيص األطفال مجيعهم بشكل صحيح
بـ  ،ADHDعلى الرغم من أن هذا غري حمتمل .ويرى بعض الباحثني أن صعوبة تربية
الطفل الذي يعاين من مشاكل سلوكية قد يؤدي إىل صعوبات اقتصادية ،والطالق ،وحىت
اعتداءات جسدية،ويعد هذا صحيحاً بشكل خاص لآلباء واألمهات الذين يعانون هم أنفسهم
من  ،ADHDوسلوك متهور مماثل أو تاريخ من سوء املعاملة يف مرحلة الطفولة .ال يوجد أيضا
أي دليل مقنع على أن التعرض لصدمة أو املعاناة من التوتر املزمن له دور يف تطوير .ADHD
متثل البيانات لرباون ،اليت تعمل اآلن كطبيبة أطفال يف مركز مونتيفيور الطيب يف برونكس،
معلومات حتذيرية .إ ّن تأثري الصدمات النفسية على تشخيص  ADHDواإلدارة غري املصحوبة
باألدلة ،ولكن من الواضح أن بعض األطفال من ذوي السلوك السيئ قد مروا مبشاكل وواجهوا
ضرراً ال ميكن إصالحه بواسطة املنشطات .قد يعاين هؤالء األطفال من  ،ADHDولكن ما مل
يتم التعامل مع الضرر العاطفي املسبق أو املستمر ،قد يكون من الصعب أن نرى حتسناً كبرياً يف
سلوك الطفل.
تقول براون” حنن حباجة للمزيد من التفكري املستمر يف الكشف عن الصدمات النفسية،
وتصميم خطة عالجية أكثر معلوماتية عنها”.وصلت الدكتور كيت زميانسكي إىل النتيجة نفسها
قبل بضع سنوات .حللت زميانسكي – وهي أستاذة مشاركة يف معهد ديرنر يف جامعة أدلفي و
خبرية يف جمال الصدمات النفسية – بيانات من مستشفى الطب النفسي لألطفال يف نيويورك،
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وكان غالبية الـ  63مريضاً يف عينتها قد تعرضوا لإليذاء البدين وعاشوا يف دور احلضانة  ،قام هؤالء
املرضى بتقدمي معلومات عن الصدمات اليت تعرضوا هلا يف حياهتم مبعدل ثالث صدمات نفسية.
ومع ذلك ،تلقى مثانية يف املائة فقط من األطفال تشخيصاً باضطراب ما بعد الصدمة يف حني
شخص الثلث بـ .ADHD
تقول زميانسكي”أدهشين االرتباك أو اإلفراط يف احلماس ،أو كالمها ،يف األخذ بتشخيص
على اآلخر” “ ،إ ّن احلصول على صورة عن الصدمة من الطفل هو أصعب بكثري من البحث
يف السلوك مثل االندفاع ،وفرط النشاط .وإذا تكتلوا بطريقة معينة ،فإنه من السهل الذهاب إىل
استنتاج مفاده بأنه”.ADHD
وحثت الطبعة السابقة من الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية األطباء
على التمييز بني أعراض  ADHDوصعوبة السلوك املوجه باألهداف يف األطفال من “غري
كافية ،أو غري منظمة ،أو بيئات فوضوية” ولكن ال يظهر هذا التحذير يف أحدث إصدار .تقول
زميانسكي” ميكن للكشف عن تفاصيل احلياة املنزلية للطفل أن يشكل حتدياً “.
قد يعاين الطفل من سوء املعاملة أو اإلمهال حلماية عائلته ،أو لتطبعه من تلك التجربة،
وال يقوم بذكر كل شيء،وقد يقلل األطباء أيضا من خطر انتشار الصعوبات والشدائد يف حياة
الطفل .أوجدت دراسة الطفولة السلبية  ،وهي دراسة استقصائية استمرت لسنوات عدة طويلة
ألكثر من  17،000بالغ ،أن ثلثي املشاركني قاموا بذكر واحد على األقل من  10أنواع من
سوء املعاملة أو اإلمهال ،أو االختالل الوظيفي يف املنزل من الاليت مروا هبا .ذكرت اثنا عشر يف
املائة أربعة أو أكثر .ان هذه القائمة ليست شاملة أيضا .مل تشمل الدراسة التشرد  ،والرعاية يف
احلضانة  ،على سبيل املثال ،وال يصنف الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية تلك
األحداث بأهنا “مؤملة” بسهولة.
ليس من الواضح كم هو عدد األطفال املصابني بـ  ADHDسنوياً ،ولكن قدرت دراسة
نُشرت يف عام  2010بأن العدد يقرتب من مليون نسمة .قارنت تلك البحوث معدل التشخيص
من بني  12000من أصغر األطفال وأكربهم يف عينة رياض األطفال ،ووجدوا أن الطالب األقل
نضجاً أكثر عرضة لتلقي تشخيص ADHDحبوايل  60يف املائة.
على الرغم من االعتقاد بان ADHDحالة وراثية ،أو رمبا مرتبط مع التعرض للرصاص،أو
الكحول أو السجائر قبل الوالدة  ،وليس هناك فحص للدماغ أو اختبار للحامض النووي الذي
ميكن من خالله أن يعطي التشخيص النهائي .بدال من ذلك ،من املفرتض على األطباء متابعة
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جمموعة من املبادئ التوجيهية الشاملة من قبل املنظمات املهنية ،وذلك باستخدام الشخصية،
وتسجيل مالحظات بشأن سلوك الطفل إلجراء التشخيص .ومع ذلك ،نتيجة للضغوط املالية
وللحفاظ على فاتورات وجيزة ،ال يتم مشول أطباء األطفال واملعاجلني دائما.
تقول براون”ويف زياراتنا اليت استمرت رمبا  15دقيقة أو  30دقيقة على األكثر ،ليس
لدينا حق الوقت للتكلم بشكل أعمق” ،إذا اشتبهت بروان بالـ  ADHDأو حبالة نفسية ،تقوم
بتحويل املريض إىل طبيب يف جمال الصحة العقلية للقيام بتقييم شامل“ .رمبا قد مرت هبذا التاريخ
االجتماعي يف البداية ،ولكن ما مل ينفتح اآلباء ويسهموا باملشاركة بشأن ما يدور يف املنزل ،ويف
كثري من األحيان ال توجد لدينا الفرصة للتفكري لربط االثنني”.
تعرف كيلني كوبان_ وهي طبيبة نفسانية ومديرة املعهد الوطين للصدمات النفسية واخلسارة
لألطفال الذي يقع مقره يف ميشيغان ،خماطر هذه الفجوة بشكل جيد .قبل أربع سنوات بدأت
تقدم دورة هتدف إىل تعليم املعلمني والعاملني يف جمال اخلدمات االجتماعية وغريهم من املهنيني
كيفية متييز عالمات الصدمة النفسية من .ADHD
“إهنا ساحقة جدا ،وحمبطة للغاية” ،كما تقول“ .عندما أتدرب ،فإن أول شيء أقوله
للناس إهنم قد يسريون بعيدا وهم أكثر حرية مما هم عليه اآلن”.
يف ندوة دامت يوماً كامال ،تصف كوبان كيفية إ ّن األطفال املصابني بصدمات نفسية
جيدون صعوبة يف السيطرة على سلوكهم والتحول السريع من حالة مزاجية إىل أخرى.وقد ينجرفون
إىل حالة إنفصامية يف الوقت الذي يعيشون فيه ذكريات مرعبة أو يفقدون الرتكيز يف حالة مواجهة
خطر مقبل على سالمتهم .بالنسبة ملعلم أو طبيب ذي نية حسنة ،ميكن هلذا السلوك املشتت
والتخرييب يف بعض األحيان أن يبدو كثريا مثل .ADHD
حتث كوبان الطالب يف درسها على التخلي عن شخصية “الطبيب يعرف كل شيء”،
وبدال من هذا من تبين وجهة نظر “ممارس فضويل حقا”.بدال من أن نسأل ما هو اخلطأ مع
الطفل ،تقرتح كوبان باالستفسار عما حدث يف حياته أو حياهتا ،والتحقق من أحداث غريت
يف حياته أو حياهتا.
حظرت جان ويست ،وهي عاملة اجتماعية من قبل مدرسة احلي يف جوزيف ،ميزوري،
درس كوبان قبل بضع سنوات ،الحظت أن األمهات املراهقات احلوامل ،والطالب الذين ال
مأوى هلم املشاركني يف برامج احلي ،كثريا ما يشخصوا بـ .ADHDهذا مل يكن غري متوقع متاما:
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فقد أظهرت الدراسات أن  ADHDميكن له أن يكون أكثر انتشارا بني الشباب ذوي الدخل
املنخفض ،وأن األطفال واملراهقني املصابني هبذا االضطراب أكثر عرضة لسلوك ذي خماطر عالية،
ومع ذلك فقد شعرت ويست بأ ّن خربات الطالب قد تفسر أيضا السلوك بشكل خمطئ بسهولة
على أنه .ADHD
اقنع درس كوبان ويست بالنظر أوال يف دور الصدمة النفسية يف حياة الطالب“ .ماذا كان
التأثري؟ ما نوع األسرة والدعم اجملتمعي الذي تلقوه؟ “تسأل ويست ،وأضافت “إذا أمكننا العمل
على هذا املستوى والتعرف حقا على قصتهم ،فان هناك الكثري من القوة يف ذلك”.
بوصفها مسؤولة مدرسة ،تقوم ويست بإحالة الطالب املضطربني أحيانا إىل طبيب أطفال
أو إىل طبيب نفسي للتشخيص ،وتلتقي مع اآلباء واألمهات لكي تشرح هلم ملاذا قد تؤثر الشدائد
والصعوبات على سلوك أبنائهم وكيف حيدث ذلك .يف عيادة خاصة هلا ،تقوم ويست بتشخيص
املرضى باضطراب ما بعد الصدمة بدال من ADHDفضالً عنه.
على الرغم من األدوية املنشطة اليت تساعد مرضى  ADHDمن خالل زيادة مستويات
الناقالت العصبية يف الدماغ املرتبطة بكل من السرور ،واحلركة ،واالنتباه ،إال أن بعض األطباء
قلقون بشأن الكيفية اليت تؤثر هبا هذه األدوية على األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد
الصدمة ،أو اضطراب قلق مماثل ،الذي يشعر به بالفعل باإلفراط يف اليقظة أو التحرك .تركز
العالجات السلوكية املتاحة لـ ADHDعلى إدارة الوقت واملهارات التنظيمية ،لكنها غري مصممة
لعالج االضطراب العاطفي والنفسي.
بدال من ذلك ،تُعلّم ويست الطفل كيفية التعامل مع الصدمات ونزع فتيل اخلوف والقلق،
وتوصي أيضا بالتدريب والعالج لآلباء واألمهات الذين ميكنهم أن يسامهوا يف تفاقم سلوك
طفلهم غري الصحي .وميكن هلذه الربامج أن يساعد اآلباء واألمهات على تقليل استخدامهم
لالنضباط القاسي أو املسيء ،وحتسني الثقة والتواصل ،ولقد اثبت هذا انه عامل مساعد على
خفض السلوك التخرييب للطفل.
يستخدم زميانسكي هنجا مماثال مع املرضى وذويهم”،أعتقد أن أي طفل يعاين من صدمة
نفسية حيتاج إىل عالج فردي ،ولكن أيضا إىل عالج أسري” ،كما تقول“ ،الصدمة هي جتربة
أسرية،وال حتدث أبداً يف فراغ “.
تقول زميانسكي إال أن العثور على شخص مطلع على هذا العالج ميكن أن يكون صعبا
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ألطباء األطفال واألطباء النفسيني .على الرغم من أن بعض املستشفيات متتلك مراكز خاصة هبا
لصدمات الطفولة ،إال انه ال توجد هناك شبكة إحالة واضحة املعامل .حىت ذلك احلني ،قد ال
تدفع شركات التأمني ،مبا يف ذلك برنامج املعونة الطبية االحتادي ،جللسات مجاعية تستخدم عادة
يف برامج تدريب اآلباء.
ويف مواجهة هذه اخليارات املعقدة ،تقول زميانسكي :إنه من غري املستغرب عندما يغفل
األطباء عن دور الصدمات النفسية يف سلوك الطفل ،والرتكيز على  ADHDبدال من ذلك.يف
حني أن هناك بعض التوصيات اآلن بالنسبة لألطباء ،إال أن هذا من شأنه أن يتغري على األرجح
يف السنوات القادمة .تقوم األكادميية األمريكية لطب األطفال حاليا بتطوير إرشادات جديدة
بشأن  ADHDمن شأهنا أن تشمل قسما عن تقييم الصدمة لدى املرضى ،على الرغم من أن
هذا لن يكتمل حىت عام .2016
تساعد الدكتورة هيذر فوركي ،وهي طبيبة أطفال يف املركز الطيب التذكاري جلامعة
ماساتشوستس  ،الذي يتخصص يف عالج األطفال بالتبين ،مبساعدة األكادميية األمريكية لطب
األطفال.هتدف فوركي إىل تذكري األطباء أن السلوك املشتت واملفرط ميكن ان ينسب إىل حاالت
عدة ،فقط مثل آالم الصدر الذي ال يكون له املنشأ نفسه يف كل املرضى .من الناحية املثالية،
فإن األكادميية األمريكية لطب األطفال تقدم توصيات ألطباء األطفال لفحص األدوات اليت
تقيس كفاءة املصائب واألحداث اليت مرت يف حياة الطفل ،ان هذه املمارسة ،كما تقول ،جيب
أن تأيت قبل أي تشخيص لـ .ADHD
عندما حتدثت إىل أطفال مصابني بصدمات نفسية،والذين مت تشخيصهم بشكل غري الئق
بـ  ،ADHDقامت بتقدمي شرح مطمئن هلم حول سلوكياهتم،تطور نظام اإلجهاد يف اجلسم،
كما تقول،منذ مدة طويلة ردا على هتديدات احلياة أو املوت اليت واجهوها يف حياهتم ،مثلهم مثل
النمور املفرتسة .يتم غلق جزء الدماغ الذي يتحكم يف الدوافع ،على سبيل املثال ،لتتمكن غريزة
البقاء من أن تسود.
تسأل فوركي”كيف يبدو ذلك عندما تضع طفال يف الصف؟”“ ،عندما ال يفهم الناس
انه كان هناك منر يف حياتك ،فإن ذلك سيبدو هلم على انه ”.ADHD
رابط املصدر :
http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/07/how-childhoodtrauma-could-be-mistaken-for-adhd/373328/?utm_source=SFFB
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لدى المملكة العربية السعودية مشكلة كبرى تتعلق بالدولة
اإلسالمية
الندون شرودر *

2015/08/06

متثل حماربة اململكة العربية السعودية لداعش اليت نصبت نفسها كدولة اسالمية سيفا ذو
حدين .فاالمر ال يقتصر على التهديدات اليت تواجهها اململكة من اإلرهابيني على أراضيها،
ولكن داعش يشكل خطرا على جوهر نظام املعتقدات يف اململكة ،كما أن لديه جذور تعود اىل
اإلسالم الوهايب الذي يتم تدريسه يف العديد من املدارس واملساجد السعودية.
يف  18متوز من هذا العام ،أطلقت اململكة العربية السعودية عملية أمنية حملية واسعة
االنتشار ،واليت أسفرت عن اعتقال  431شخصا متهمني بان هلم صالت مع داعش ،ومن بني
التهم اليت وجهت هلم هي التخطيط ملهامجة املساجد ،واملباين األمنية واحلكومية ،باالضافة اىل
بعثة دبلوماسية مل يتم تسميتها.
تنظم عملية االعتقال هذه اآلن إىل قائمة متزايدة من احلوادث األمنية اليت هلا عالقة
بداعش ،وتتضمن تعطيل مؤامرة الستهداف السفارة االمريكية بسيارة ملغومة يف شهر اذار ،وقتل
ضباط يف الشرطة يف نيسان ،وتفجريان انتحاريان استهدفا مسجدان للشيعة يف ايار .يف حني
استمرت هذه احلوادث بتسليط الضوء على قدرات التنظيم وطريقة عمله ،اال أهنا اصبحت متثل
حتدياً أساسياً أكرب حلكومة اململكة العربية السعودية ،اال وهو كيفية حماربة داعش يف وقت واحد
يف الداخل واخلارج.
ويعترب ذلك مهمة شاقة نظراً لعدد املقاتلني السعوديني األجانب يف العراق وسوريا،
والذي يبلغ عددهم وفقاً للتقديرات الصادرة عن املركز الدويل لدراسة التطرف والعنف السياسي
( )ICSRبني  1500و  2500فرد – جعل هذا السعوديني ثاين أكرب جمموعة من املقاتلني
األجانب على أرض الواقع مع داعش من بعد التونسيني.
* مستشار األمن متخصص يف تقييم التهديد واملخاطر العالية ،والبيئات املعقدة ،وقد أمضى السنوات العشر
املاضية يف العمل بني الشرق األوسط وأفريقيا.
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سيعود بعض هؤالء املقاتلني حتماً إىل اململكة العربية السعودية ،وسيتطلعون إىل تأسيس
خاليا إرهابية حملية عن طريق نشر رسائل يف املساجد وعلى شبكة االنرتنت .وال تزال هذه
اسرتاتيجية أساسية لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ،الذي يشري إىل اململكة العربية السعودية
بوالية احلرمني ،يف إشارة إىل املواقع اإلسالمية املقدسة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة.
صرح فيليب ستاك ،احمللل الرئيسي ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف مؤسسة فريسك
مابلكروفت وهي شركة عاملية لتحليل املخاطر ،للفايس نيوز“ .لدى اململكة العربية السعودية أمهية
دينية لطموحات البغدادي يف احلكم على اخلالفة اإلسالمية”“ ،ادعى الوالية على ما مساه والية
احلرمني يف تشرين الثاين عام [ ،2014مؤكدا] اجتاهه للمجهاديني يف اململكة العربية السعودية”.
هذه لن تكون املرة األوىل اليت تواجه فيها اململكة العربية السعودية انتفاضة جهادية حملية.
ففي عام  ،1979استوىل مسلحون على الكعبة يف مكة املكرمة ،ودعوا إىل اإلطاحة باحلكومة
السعودية .ويف اآلونة األخرية ،وبالتزامن مع غزو العراق من قبل قوات الواليات املتحدة يف عام
 ،2003أطلق تنظيم القاعدة العنيف مترداً ملدة ثالث سنوات استهدف فيها قوات األمن،
والغربيني ،واملسؤولني احلكوميني.
متكنت األجهزة األمنية يف اململكة العربية السعودية يف هناية املطاف من وضع حد للتمرد
الذي يقوده تنظيم القاعدة من خالل مزيج من عمليات مكافحة اإلرهاب املبتكرة ،مثل نشر
أمساء عناصر تنظيم القاعدة يف الصحافة ،وحماولة إعادة تأهيل اجملهادين من خالل إعادة تربية
دينية واسعة النطاق.
ولكن داعش ليس تنظيم القاعدة ،وان عدد السعوديون املشاركون اآلن واملوارد املتاحة هلم
– سواء من حيث التمويل املايل والنداء الشخصي – قد جتاوز ما كان متاحاً لتنظيم القاعدة يف
اي زمن .ان جود داعش على اجلانب اآلخر من احلدود يف العراق ،وبدرجة أقل يف اليمن ،يشكل
أيضا حتدياً فريداً من نوعه يف ما يتعلق باحتواء انتشار التطرف داخل اململكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من أن اهلدف بقى نفسه وهو إسقاط احلكومة السعودية  ،اال ان االسرتاتيجيات
املستخدمة من قبل داعش تطورت ،حيث تركز اآلن على شن نفس النوع من اهلجمات الطائفية
اليت استخدمت يف العراق وسوريا ،واليمن ،مثل استهداف مساجد الشيعة.
صرحت غيداء هيتوا ،من اي-اسرتاتيجيك ،وهي شركة استشارات للمخاطر السياسية،
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لفايس نيوز ،يف اشارة اىل احد املرحلتني اليت يعمل من خالهلا داعش“ :رغم اإلرهاق ،يف
السعودية ،اال ان داعش بالتأكيد يف بداية املرحلة األوىل” “ .يف هذه املرحلة ،لن تساعد حادثة
معينة من [اإلرهاب] يف حتقيق هدف معني ،ولكن جمموع عدة حوادث … وتدرجييا ،من وجهة
نظر التنظيم ،ستؤدي إىل اهنيار النظام”.
من خالل االخنراط يف هذا النوع من اهلجمات الطائفية ،يتبع داعش على هنج معروف،
والذي يهدف اىل حماولة االيقاع بني الشعب الذي يقومون مبهامجتة وبني احلكومة اليت من املفرتض
عليها أن حتميهم .بذلك ،يأمل داعش يف تعزيز تواجده يف اململكة العربية السعودية من خالل
جعل احلكومة تبدو ضعيفة وغري فعالة .ونظرا التساع نطاق عمليات االعتقال يف  18متوز ،من
الواضح أن هناك ختوف متزايد بشأن اخرتاق داعش لداخل اململكة العربية السعودية .واضافت
هيتوا ان “دعم داعش يزداد يف [اململكة العربية السعودية]”.
ومع ذلك ،ينبع هذا الدعم من واقع اكثر واكرب من احلالة االجتماعية والسياسية ،ويسبب
هذا الدعم خطر كبري لالستقرار على املدى الطويل .تنشأ املبادئ األساسية لنظام االعتقاد يف
داعش ،واليت تشمل كراهية الشيعة ،واإلعدام بتهمة الردة والزنا ،من التعاليم الدينية للوهابية اليت
اقرت بشرعية احلكومة السعودية .بشكل أكثر حتديدا ،ان فكرة قتل املرتدين والزنادقة ،واجلمع بني
ذلك مع فكرة أن أي مسلم متدين ميكن أن يرى شخص آخر غري نقي أو غري مسلم ،وبالتايل
مرتدا ،وبالتايل عرضة لإلعدام يف عني املكان .
بالنسبة لألشخاص الذين حصلوا على التعليم الديين يف هذه املدارس واملساجد السعودية،
فإن القيام باخلطوة التالية حنو املذاهب املتطرفة اليت تبناه داعش لن تكون واحدة ضخمة .وقد
وضع هذا احلكومة السعودية يف موقف حرج .صرح أخيل شاه ،وهو مكافح لإلرهاب وحملل
السياسة اخلارجية يف معهد شؤون اخلليج ،لفايس نيوز.
“عليك ان تنظر يف املبادئ األساسية للوهابية وأنت تنظر يف املبادئ األساسية اليت
تبناها داعش ،ستجد أهنا هي نفسها بالضبط” ” ،تعطي جمموعات مثل داعش هوية للشباب
السعودي  ،بل ان هذا حيدث داخل نفس النظام األيديولوجي ،واالطار الديين”.
لذلك ،لتقويض األساس األيديولوجي لداعش ،على املؤسسة الدينية السعودية القضاء
على املذاهب اليت تدعم سلطتهم واملتطابقة تقريبا مع مهذب داعش ،وبالتايل ،التعرض ملخاطر
تقويض شرعية احلكومة السعودية بأكملها .وقد ترك هذا السعوديون مع عدد قليل من اخليارات،
مثل املصاحلة مع االقلية الشيعية ،أو احلد من تأثري اإليديولوجيات الدينية اليت قد تشبه ايديولوجية
197

حصاد البيان

داعش .يسدعم كال هذين اخليارين اهداف داعش ،الذين يدعون أن احلكومة السعودية ليست
فاسدة فحسب ،ولكنها متثل خطر للدين.
واضافت هيتوا “ان داعش مجاعة حمرفة مع هدف سياسي واضح” ،واضافت “اهنم
مندفعني إىل تصحيح املاضي املهني … على أيدي الكفار وعمالئهم  ،ويعتربون السلطة
السعودية دمية أمريكية “ .بالنسبة للبعض يف اململكة العربية السعودية ،فتم هذا هو احلافز الالزم
للبحث عن ودعم داعش.
ان الظروف الالزمة الزدهار داعش يف اململكة العربية السعودية يف الوقت الراهن هي دون
املستوى األمثل ،حيث مييل التنظيم إىل أن العمل يف مناطق غري حمكومة يف دول فاشلة مثل
سوريا ،والعراق ،واليمن ،وان احلكومة السعودية بعيدة عن االهنيار يف الوقت الراهن .ومع ذلك،
من أجل ان تتحقق رؤية داعش يف اخلالفة بالكامل ،جيب عليهم ان يكافحوا من أجل السيطرة
على العاصمة الروحية لإلسالم ،أو والية احلرمني .وهذا يعين أن اإلرهاب والتمرد الذي يعصف
حاليا يف الشرق األوسط مل ينته بعد يف اململكة العربية السعودية.
رابط املصدر :
https://news.vice.com/article/saudi-arabia-has-a-big-islamic-stateproblem?utm_source=vicenewstwitter
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الشركة المستفيدة من حرب داعش
كيت برانين *

2015/08/08

منو ما يسمى بالدولة اإلسالمية خلق كارثة للشرق األوسط ،لكن هذا النمو خلق منجم
ذهب ألحدى الشركات األمريكية..
احلرب ضد داعش ال تسري على ما يرام ،مع صمود املنظمة االرهابية لسنة من القصف
اجلوي االمريكي على مناطقها يف العراق وسوريا ،وهذا ساعد مقاويل وزارة الدفاع على أن
يستفيدوا من القتال القائم .تلقت شركة (لوكهيد مارتن) أوامر إلنتاج اآلالف من صواريخ هيل
فاير .وشركة (اي ام جنريال) مشغولة بتزويد العراق بـ  160عربة مهر أمريكية الصنع ،يف حني ان
شركة (جنرال ديناميكس) تبيع للعراق ذخرية دبابات مباليني الدوالرات.
( ،) SOS Internationalشركة عائلية مقرها التجاري يف مدينة نيويورك ،هي أحدى
أكرب الالعبني على األرض يف العراق ،وهي توظف أكرب عدد من األمريكيني يف البلد بعد السفارة
االمريكية .من أعضاء جملس مستشارين الشركة :نائب وزير الدفاع السابق بولو ولفويتز –الذي يعد
أحد مهندسي غزو العراق -وبول بتلر،املساعد اخلاص السابق لرئيس البنتاغون دونالد رامسفيلد.
الشركة اليت تطلق على نفسها مسمى ( ، )SOSIتقول على موقعها على شبكة االنرتنت:
إن العقود اليت حصلت عليها للعمل يف العراق يف عام  2015قد بلغت قيمتها اإلمجالية أكثر من
 400مليون دوالر .وهي تشمل عقد بـ  40مليون دوالر لتوفري أشياء عدة ،من وجبات طعام إىل
حراسة احمليط ومكافحة احلرائق إىل اخلدمات الصحية يف قاعدة بسماية ،إحدى املواقع اليت تقوم
القوات األمريكية بتدريب اجلنود العراقيني فيها .منح اجليش ( )SOSIعقداً منفصالً بقيمة 100
مليون دوالر لتوفري خدمات مشاهبة يف قاعدة التاجي يف أواخر شهر يونيو .البنتاغون يتوقع هناية
هذا العقد يف شهر يونيو لسنة .2018
* باحث رئيسي غري مقيم يف مركز سكوكروفت برنت اجمللس األطلسي لألمن الدويل
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بعد عام على بدء الضربات اجلوية االمريكية على ما يسمى بالدولة اإلسالمية يف العراق،
هناك  3,500جندي منتشر هناك ،لتدريب اجلنود العراقيني وتقدمي االستشارة هلم .ولكن هناك
أعداداً ال يتم مناقشتها وهي األعداد املتزايدة الالزمة للمقاولني لدعم هذه العمليات .ووفقا للجيش
األمريكي،هناك  6,300من املقاولني الذين يعملون يف العراق اليوم لدعم العمليات األمريكية.
بشكل منفصل ،تسعى وزارة اخلارجية أن توظف عمال يف خدمات النظافة ،والسائقني،واللغويني
واملقاولني األمنيني للعمل يف مرافقها يف العراق.
مع أن هذه األرقام ضئيلة مقارنةً بالعدد األكثر من  163,000مقاول يف العراق يف قمة
احلرب ،فإهنا تنمو بشكل واضح .ومن املتوقع أن تبقى احلرب على داعش لسنوات عدة قادمة،
فهي متثل فرصة لتزايد عدد املقاولني األمنيني ،ومقاولني الدفاع والدعم اللوجسيت ،تزامناً مع بداية
هناية العمل يف أفغانستان.
قالت لورا ديكنسون ،أستاذ القانون يف جامعة جورج واشنطون ،اليت ركز عملها األخري
على التنسيق مع شركات املقاولني العسكرين اخلاصة“ .إهنا تسمح لنا يف أن نبقي سياسة ال جنود
على األرض ويف الوقت نفسه نعزز قدمنا هناك” اليوم ،ال تزال افغانستان متثل املركز التجاري
املزدهر للمقاولني املدنيني .يف أحدث تقرير فصلي من القيادة املركزية األمريكية اليت تشرف على
العمليات العسكرية يف الشرق األوسط ،كان هناك 30,000من املتعاقدين املدنيني العاملني يف
أفغانستان يف أبريل .لكن هذه األرقام يف اخنفاض مستمر .على سبيل املثال،يف أبريل ،2014كان
هناك أكثر من  60,000من املتعاقدين العاملني هناك.
ويف الوقت نفسه ،من دعم مبيعات السالح للحكومة العراقية لتوفري األمن للقواعد
العسكرية،إ ّن عمل املقاولني يف العراق آخذ يف االرتفاع .كما تقدم ( )SOSIجمموعة من
املستشارين رفيعي املستوى للعمل مع وزارة الدفاع العراقية واحلكومة اإلقليمية الكردية العراقية.
يف أواخر شهر يونيو ،فازت الشركة بعقد بـ  700,000دوالر لتوفري جمموعة صغرية من موجهي
املساعدة األمنية واملستشارين لسنة واحدة .العقد ميكن أن ميتد ألربع سنوات إضافية ليصبح
اجملموع  3.7مليون دوالر.
يتم نشر متطلبات العمل يف املوقع التوظيفي لـ( )SOSIوتشتمل ” سنة واحدة أو أكثر من
اخلربة يف العمل مع مسؤويل [وزارة الدفاع] العراقية”.إحدى الواجبات املهمة هي “إعداد وتقدمي
إفادات لكبار املسؤولني العسكريني عن حالة املوظفني والنظم والربامج العراقية وحالة التقدم يف
العملية االنتقالية”.
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وستقوم الشركة بتوفري مستشار واحد للحكومة اإلقليمية الكردية العراقية ،ومخسة للحكومة
العراقية يف بغداد ،وفقا لفرانك هيلميك ،الفريق العسكري املتقاعد الذي خدم ثالث جوالت يف
العراق بني عامي  2003و ،2011وهو اآلن نائب رئيس بعثة احللول يف ( .)SOSIقال هيلميك
“هذه املناصب مهمة جداً .فهم ليسوا مرتمجني فقط”“ ،هم هنا ليقدموا االستشارة على
مستويات صناعة القرارات ”.أضاف هيلميك يف أغلب األحيان يكونون من العراقيني االمريكيني
وبتصاريح امنية.
وخالل جولته الثانية يف العراق بني عامي  2008و  ،2009كان هلميك املسؤول عن
كل الطاقم والتدريب وجتهيز قوات األمن العراقية ،لذلك مهمة اليوم هي مهمة مألوفة.وقال يف
مقابلة أجرهتا صحيفة الديلي بيست معه “لقد زرت العراق مرات عدة يف السنتني املاضية كرجل
أعمال ،وكانت الزيارات ختتلف كثرياً جداً عن زيارايت كعسكري ،ولكن الكثريين ممن عملت معهم
كعسكري موجودون اليوم.”.واعرتف بأن املقاولني يلعبون دورا داعما أساسيا يف العراق.
قال هيلميك ” املقاولون يعززون من التواجد األمريكي“ ”.أن أُرسل اجلنود لالستشارة
والتدريب ،فليس عليهم أن يرسلوا أشخاصاً إلعداد طعامهم ،غسل مالبسهم او محايتهم،
فاملقاولون يتكفلون بذلك .بينما يركز اجليش االمريكي و قوات التحالف علىكفاءاهتم األساسية”.
( )SOSIليست الشركة الوحيدة ذات العقد لتوفري خدمات استشارية عالية املستوى
للحكومة العراقية .شركة ( ،)ABMاليت مقرها ايضاً يف مدينة نيويورك ،عرضت على قائمة
أعماهلا ،إذ قال متحدث باسم الشركة أنه مت االستغناء عن عقد (“ .)ABMمرشد ومستشار يف
املعاونة االمنية” للعمل مباشرة مع كبار مسؤويل مكافحة اإلرهاب يف العراق.املنصب ينطوي على
تقدمي “املساعدة املباشرة ملستشار رئيس الوزراء ملكافحة اإلرهاب لقيادة وتوجيه وتطوير القدرات
املؤسساتية لدائرة مكافحة اإلرهاب العراقي من أجل توفري األمن وتسهيل احلكم الرشيد” وفقاً
للوصف الوظيفي الذي مت إزالته مؤخراً.
ولكن بعض الشركات األخرى بالتأكيد سوف تشغل الفراغ من تقدمي وجبات الطعام،
لالستشارات اإلسرتاتيجية ،يتم اليوم زرع املتعاقدين يف العمليات العسكرية للمساعدة يف هزمية
الدولة اإلسالمية .احلقيقة هي ،مل يعد بوسع الواليات املتحدة الذهاب إىل احلرب أو حىت مهمات
املشورة من دون مساعدهتم .قال شون مكفات ،استاذ يف جامعة الدفاع الوطين و مؤلف كتاب
(املرتزق احلديث :اجليوش اخلاصة وما امهيتهم للنظام العاملي)“ .حنن نعزو جزءاً كبرياً من جناح
هذه املهمة للمقاولني”.
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لكن دور املتعاقدين املدنيني يف ساحة املعركة ال يزال مثرياً للجدل ،ويرجع ذلك جزئياً
لإلمهال ،واالحتيال ،وسوء املعاملة اليت أصبحت متفشية يف العراق وأفغانستان على مدى العقد
املاضي .جلنة املقاولني يف وقت احلرب ،هي جلنة مراجعة أنشأها احلزبان األكرب يف الكونغرس
يف عام ،2008قدرت أهنا فقدت ما يرتاوح بني  31إىل  60مليار دوالر لعقود مهملة و عقود
االحتيال يف العراق وأفغانستان.
ويستمر املقاولون يف جمال األمن ملواجهة تدقيق خاص بعد سلسلة من االنتهاكات على
مدى السنوات القليلة املاضية .باخلصوص حالة إطالق النار يف ساحة النسور عام  2007عندما
قام احلراس العاملون لدى شركة (بالك ووتر) بقتل  17مدنيا ،مما أدى إىل إحلاق أضرار بالغة
بسمعة الصناعة.
وقال ديكنسون ،بسبب هذه الفضائح ،اآلن هناك زيادة باإلشراف على املتعاقدين املدنيني
على املستوى الوطين والدويل .على سبيل املثال ،قام البنتاغون بالعديد من التغيريات الداخلية
لتحسني الطريقة اليت يتم هبا فحص املقاولني واستخدامهم.
وقال هيلميك أنه راقب مشهد املقاولني يتغري يف العراق منذ أن زار العراق ألول مرة يف
عام  2003إىل اليوم .على سبيل املثال ،كما يقول ،فإن نسبة املقاولني ألعضاء خدمة الواليات
املتحدة اخنفضت إىل أقل من واحد إىل واحد ،على األقل بالنسبة لـ( .)SOSIففي ذروة احلروب
يف العراق وأفغانستان ،فاق عدد املقاولني عدد القوات األمريكية .يف حني أن ( )SOSIقد
خفضت نسبتها لتظل قادرة على املنافسة ،فاستنادا إىل إحصاءات البنتاغون اخلاصة ،يبدو أن
عدد املقاولني يفوق عدد القوات األمريكية يف العراق اليوم .يقول هيلميك ،إن بيئة األعمال اليوم
هي بيئة كثرية التنافس .وقال “هناك الكثري من الشركات تتنافس للحصول على هذا العمل”.
وقال وليام بيفر،رئيس حترير موقع (داجنر زون جوبز) ،إن السوق قد منى ليصبح أكثر
تنافسية بسبب وجود جمموعة كبرية من املقاولني من ذوي اخلربة وذلك بفضل السنوات الـ 14
األخرية من احلرب .وقال أيضا إن هناك عدداً كبرياً من احملاربني القدامى الذين تركوا اجليش،
ولكنهم ال يزالون يبحثون عن سبل للعمل يف اخلارج مرة أخرى .وقد أدى ذلك إىل هبوط كبري
يف الرواتب ،وفقا لبيفر.
ولكن الشيء الوحيد الذي مل يتغري هو عدم الشفافية بشأن هذه العقود .ليست هناك
قاعدة بيانات مركزية عامة ملعرفة من يقوم هبذه األعمال ،لذلك من املمكن فقط للحصول على
رؤية مبعثرة،من دون التمعن يف السياق ،من عمليات البحث على موقع (فيد بز اوبس) وإعالنات
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العقود اليومية للبنتاغون ولوحات العقود املختلفة.
على سبيل املثال،أنه من غري الواضح ما إذا كان أي من املقاولني يقومون بتوفري الدعم
ل 935من عسكريي الواليات املتحدة والتحالف يف مهمتهم لتدريب الثوار السوريني املعتدلني.
ما هو معروف أن املقاولني هم جزء ال يتجزأ من الفرق اليت تعمل على طائرات االستطالع بدون
طيار والفرق التحليلية لساعات من لقطات الفيديو اليت مت مجعها ،وتزويد العسكريني باملعلومات
اليت حيتاجوهنا الستهداف مقاتلي الدولة اإلسالمية يف ساحة املعركة يف سوريا والعراق .يف حني أن
هؤالء املقاولني غري موجودين يف اخلارج ،وبالتايل ال يتم تسجيلهم يف أي إحصاءات رمسية ،فإهنم
يدعمون ُمهمة هزمية الدولة اإلسالمية مباشرًة.
منذ البداية ،حذر قادة عسكريون أمريكيون أن احلرب ضد الدولة اإلسالمية ستكون
حرباً طويلة .قد يكون من املقرر أن ينتهي عقد ( )SOSIللخدمات يف معسكر التاجي يف عام
 ،2018ولكن يبدو من املؤكد أن شركتهم والشركات املماثلة سوف تستمر يف العثور على عمل
كلما استمر هذا الصراع.
رابط املصدر :
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/08/02/the-company-gettingrich-off-of-the-isis-war.html

203

مقاالت مرتمجة

على الرغم من القصف،لم يصل داعش إلى وضع أضعف من
العام الماضي
كيندي النان ،و زينة كرم  ،و باسم مروة

2015/08/08

واشنطن (ا ف ب) – بعد إنفاق مليارات الدوالرات ومقتل ما يقرب من  10.000آالف
مقاتل متطرف ،مل يصبح داعش أضعف مما كان عليه عندما بدأت محلة القصف اليت تقودها
الواليات املتحدة يف العام املاضي ،كما خلصت وكالة االستخبارات األمريكية .ال يشكك القادة
العسكريون األمريكيون على األرض يف هذا التقييم ،ولكنهم يشريون إىل احملاولة املقبلة لتطهري
املدينة السنية املهمة الرمادي ،اليت سقطت بأيدي املسلحني يف أيار،بوصفها منطقة بالغة األمهية.
صرح العميد يف مشاة البحرية اجلنرال كيفن كيليا ،الذي يساعد يف تنظيم جهود التحالف
الذي تقوده الواليات املتحدة يف العراق،للصحفيني يف البنتاغون يف مؤمتر فيديو من املنطقة .إ ّن
املعركة من أجل الرمادي ،اليت متوقع أن جتري خالل األشهر القليلة املقبلة“ ،تعد اختبارا هاما”
لقوات األمن العراقية.
يقول كيليا بان احلملة العسكرية اليت تقودها الواليات املتحدة وضعت داعش يف موقف
دفاعي ،مضيفا بأن”هناك تقدماً ”.يقول شهود عيان على أرض الواقع بأن الغارات اجلوية
واإلجراءات الكردية على األرض تضغط على املسلحني يف مشال سوريا ،السيما يف عاصمتهم
الرقة.
لكن وكالة االستخبارات األمريكية تقيم الوضع العام على أنه مأزق إسرتاتيجي ،يظل داعش
ميتلك جيشاً متطرفاً مموال متويال جيداً ،وهو قادر على جتديد صفوفه من خالل اجملاهدين األجانب
بأسرع مما ميكن للواليات املتحدة من القضاء عليه .ويف الوقت نفسه،توسع التنظيم إىل بلدان
أخرى ،مبا يف ذلك ليبيا ،وشبه جزيرة سيناء املصرية ،وأفغانستان.
تظهر تقديرات وكالة االستخبارات املركزية ووكالة استخبارات الدفاع وغريهم تناقضاً
مع التفاؤل الذي محله مبعوث إدارة أوباما اخلاص ،اجلنرال املتقاعد جون ألني ،الذي قال يف
منتدى يف آسنب ،كولورادو ،يف األسبوع املاضي بان” داعش يفقد”العراق وسوريا .وقد وصفت
205

حصاد البيان

االستخبارات من قبل املسؤولني الذين مل يتم الكشف عن أمسائهم ألهنم غري خمولني ملناقشة
املعلومات علنا.
“مل َنر أي تدهور ملموس يف أعدادهم” قال مسؤول بوزارة الدفاع ،نقال عن تقديرات
االستخبارات اليت وضعت قوة اجملموعة اإلمجالية مابني 20.000و ،30.000وهو التقدير نفسه
لشهر آب املاضي،عندما بدأت الضربات اجلوية.
إ ّن بقاء داعش يف السلطة يثري تساؤالت بشأن موقف اإلدارة األمريكية من التهديد الذي
تشكله املنظمة للواليات املتحدة وحلفائها .وعلى الرغم من أن املسؤولني ال يعتقدون أن داعش
خيطط هلجمات معقدة يف الغرب من أراضيه ،إال أن دعوة التنظيم للمسلمني يف الغرب للقتل
يف البلدان اليت يعيشون فيها يعد مشكلة خطرية ،كما يقول مدير مكتب التحقيقات الفدرايل
جيمس كومي و مسؤولون آخرون.
ويقول حمللون بأن محلة إدارة أوباما من القصف والتدريب ،اليت حتظر على القوات األمريكية
استخدام املقاتلني يف املعارك أو توجيه الضربات اجلوية من األرض ،قد تستغرق عشر سنوات أو
أكثر لطرد داعش من مالذاته اآلمنة .كانت اإلدارة وال تزال مصرة على عدم إرسال أي قوات
برية أمريكية إىل املعركة على الرغم من دعوات بعض أعضاء الكونغرس للقيام بذلك.
حققت قوات التحالف اليت تقودها الواليات املتحدة وحلفاؤها السوريون واألكراد بعض
التقدم ،فقد خسر داعش  9.4يف املائة من أراضيه يف األشهر الستة األوىل من عام ،2015وفقا
لتحليل جمموعة IHSاملراقبة للصراع .ويقول مسؤولون أمريكيون إن اهلجوم الذي قامت به قوة
دلتا يف سوريا يف شهر أيار والذي أسفر عن قتل ممول داعش (أبو سياف ) كشف أيضا عن
معلومات استخباراتية بشأن بنية اجلماعة وقدراهتم املالية،تعاونت زوجته يف العراق مع احملققني من
خالل إعطائهم معلومات عن التنظيم.
وقد انتزع املقاتلون األكراد السوريون وحلفاؤهم السيطرة على معظم احلدود السورية
الشمالية من داعش،وأن اإلعالن عن خطة الواليات املتحدة وتركيا هذا األسبوع إلنشاء”منطقة
آمنة” من املتوقع أن يعمل على تعزيز تلك املكاسب.
يف الرقة،استهدفت قنابل التحالف بقيادة الواليات املتحدة مواقع اجملموعة وقادهتا مع زيادة
يف االنتظام .وقد أعاق هذا حتركات املسلحني على اجلسور بسبب اخلوف من الضربات اجلوية
،وقد بعث بعض املقاتلني أسرهم بعيدا إىل مناطق أكثر أمنا.
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لكن مسؤويل االستخبارات األمريكية وخرباء آخرين يقولون إن داعش ليست عرضة خلطر
التعرض للهزمية يف أي وقت قريب من اآلن.قالت هاريل ينجامبري ،وهي حمللة يف جمال مكافحة
اإلرهاب يف معهد دراسات احلرب ،وهو معهد أحباث بواشنطن“ ،الضغط على الرقة مهم …
ولكن بالنظر إىل الصورة العامة ،فان داعش يف الغالب يكون يف املكان نفسه”.
على الرغم من أن مسؤولني أمريكيني أكدوا على أمهية قيام احلكومة يف بغداد باستعادة
السنة الساخطني،إال أن هناك دالئل تشري إىل عدم حدوث ذلك .وقد أسفرت جهود تدريب
املتمردين السوريني حملاربة داعش اليت تقودها الواليات املتحدة بتخريج  60مقاتال.
ويقول مسؤولون إن املسلحني عدلوا تكتيكاهتم إلفشال محلة القصف األمريكي الذي بدأ
حياول أن يتجنب سقوط ضحايا من املدنيني .مل يعد املقاتلون يتحركون يف مدرعاهتم املستهدفة
بسهولة ،وقال مسؤول بوزارة الدفاع أهنم يعملون اآلن على إخفاء أنفسهم بني النساء واألطفال،
ويتواصلون من خالل الربيد السريع إلحباط حماوالت التنصت وحتديد املوقع اجلغرايف.
يستمر النفط ليكون مصدر دخل رئيس .صرح دانييل جالسر،مساعد وزير شؤون متويل
اإلرهاب يف وزارة اخلزانة ،بأنه حبسب أحدى التقديرات ،حيصل داعش  500مليون دوالر سنوياً
من مبيعات النفط .هذا فضالً عما يقدر حبوايل  1مليار دوالر نقداً ضبطت من جمموعة من
البنوك اليت تقع يف األراضي اليت يسيطر عليها داعش .وقال مسؤول بوزارة الدفاع على الرغم من
أن الواليات املتحدة قد قصفت البنية التحتية للنفط ،إال أن املتشددين بارعون يف إعادة بناء
مصايف تكرير النفط ،واحلفر،والقدرة التجارية على التسويق والبيع .كما يعمل الوضع املتأزم على
جعل معركة الرمادي أكثر أمهية.
إن قوات األمن العراقية ،مبا يف ذلك  500مقاتل سين،بدأوا االستعداد الستعادة
السيطرة على املدينة السنية ،ومت االتفاق على أن تكون هناك  100ضربة جوية يقوم هبا التحالف
لدعم هذه اجلهود،لكنه ح ّذر من أن هذه العملية سوف تستغرق وقتا طويال.
رابط املصدر :
http://bigstory.ap.org/article/990c86ba77604586a8a9e1bf5396cec1/
despite-bombing-islamic-state-no-weaker-year-ago
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يعيش العراق ،حيث بدأت الزراعة ،في ظل تهديدات بيئية
دينا الشبيب  -مراسلة قناة العربية باللغة األنكليزية

2015/08/08

إ ّن النظام البيئي يف العراق –املعرف من قبل املؤرخني بأنه مهد الزراعة -يقبع حتت خطر
شديد ،وذلك لسوء استخدام املياه ،واالنتهاء من بناء سد جديد ،وازدياد ملوحة الرتبة ،هذا ما
صرح به خبري بيئي عراقي حائز على جائزة دولية يف جمال البيئة ألخبار العربية.
قال عزام علوش ،وهو مهندس هيدروليكي فاز يف عام  2013جبائزة دولية جلهوده يف
استعادة األهوار يف جنوب العراق خلصوبتها ،بعد أن جففها نظام صدام حسني ،إ ّن القطاع
الزراعي يف العراق يواجه “املوت البطيء”“ .أنا لست قلقا بشأن األهوار،فهي ستستمر يف
الوجود .أنا أعلم أهنا سوف تبقى ألن القصب يتمكن من العيش يف املياه املاحلة ،ولكن األرز ال
ميكنه ذلك “ ،واضاف “ما سيحدث هو أن الزراعة ستجف يف األرض اليت ولدت عليها”.
يف حماولة ملنع املعارضني من استخدام االهوار لالختباء من براثن نظام صدام حسني ،أمر
الديكتاتور بأن جتفف األهوار .وبعد االطاحة بنظام صدام يف عام  ،2003انتقل علوش من
منزله يف الواليات املتحدة إىل العراق يف حماولة الستعادة املستنقعات التارخيية .مت توثيق عمله
بواسطة أفالم وثائقية أنتجتها شبكات عاملية.
ميثل سد اليسو يف جنوب شرق تركيا هتديداً آخراً إىل األراضي الزراعية يف العراق،وهو
واحد من  22حاجزاً مائياً يف املنطقة.
خطر داعش على املياه
يبدأ كل من هنري دجلة والفرات يف جبال شرق تركيا ،وتشكل مياه األمطار السنوية
وذوبان الثلوج املصدر الرئيس للمياه يف النهرين.
قال علوش”وهكذا بدأوا [األتراك] مبلء خزانات سد اليسو ،والذي ح ّد من تدفق املياه
يف هنر دجلة .كما أهنم يسامهون يف تقليص تدفق املياه إىل هنر الفرات ،إذ يستخدمون املزيد
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واملزيد من املياه للري” أغضب تقليص إمدادات املياه القادمة إىل العراق مسلحي داعش ،الذين
يستخدمون املياه كسالح ضد العراقيني الذين يعيشون يف املناطق اليت تقبع خارج سيطرهتم،
مشرياً إىل اجتماع حكومي حضره يف وقت سابق من هذا العام ،قيل لعلوش أن “العراق وداعش
قاموا بتقدمي شكاوى إىل تركيا خبصوص املوارد املائية”.
ومع ذلك ،اهتم علوش داعش بسوء إدارة املوارد املائية للفرات ألهنم “يسيطرون على
ثالثة سدود هي سد الطبقة يف سوريا ،وسد حديثة ،وسد الفلوجة يف العراق”.وأضاف“ :لقد
عاثوا فسادا يف مياه هنر الفرات ،وتصدت احلكومة العراقية لذلك من خالل نقل املياه من هنر
دجلة إىل الفرات”.
كان العراق يعاين من الفيضانات
أوضح علوش بأن الطرق الشائعة يف زراعة احملاصيل يف العراق قدمية ومناسبة عندما كانت
هناك وفرة يف املياه.وقال“ :لقد كانت مشكلة العراق يف املاضي هي السيطرة على الفيضانات،
وهذا جزء من السبب الذي مت من أجله اخرتاع الزراعة يف العراق ،واليت استدامت على مدى
الـ7000سنة املاضية “.يف ضوء اخنفاض املياه القادمة من تركيا ،قال علوش إن مواصلة استخدام
املزارعني العراقيني لألساليب القدمية يف الزراعة ،أو ما أمساه ب”الري بالغمر” ،سيؤدي إىل
هدر للموارد املائية الشحيحة اآلن وبشكل أكثر”.حىت عام  1980كانت أكرب مشكلة لدينا
هي السيطرة على الفيضانات ،كان لدينا مياه أكثر مما حنتاج له مل نتمكن من التعامل مع كل
املاء الذي جيري من جبال كردستان ،والذي استخدم لتغذية هنري دجلة والفرات “وأضاف:
“يف الواقع ،متثل األهوار يف جنوب العراق ،نظام احتفاظ طبيعي ،فهي نظام للتحكم يف
الفيضانات اليت تأخذ يف األساس املاء الزائد من هنري دجلة والفرات ،والذي ال ميكنه الوصول
اىل اخلليج”.ولكن منذ عام  ،1988مل ِ
يعان العراق “من الفيضانات ،إذ بدأت تركيا يف بناء
سدود يف املنبع ،وتسخري مياه هنري دجلة والفرات ألغراض أخرى” .وأفاد بأن على احلكومة
يف بغداد أن تساعد املزارعني العراقيني يف التحول إىل استخدام املزيد من الطرق املناسبة للري
وحث علوش املزارعني العراقيني على زراعة اخلضروات بدال من
والزراعة للحد من هدر املياه،
ّ
احملاصيل اليت تتطلب الكثري من املياه مثل القمح ،والشعري ،واألرز.
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زيادة امللوحة
حذر علوش من امللوحة يف العراق ومن استخدام املزيد من األراضي الزراعية ،واليت جيري
تطويرها يف األراضي اليت تتغذى “تقليديا” على مياه األمطار.يقول علوش “ :إ ّن املشكلة الكربى
هي زيادة امللوحة يف دجلة والفرات ،وهذا ما هو مفقود يف املناقشات الدولية ،حمليا وحىت يف البحوث
العلمية .إن ماحدث على مدى السنوات الـ  50املاضية ،ال يقتصر على تغري الفيضانات فقط،
ولكن ايضا على تغري املناخ الذي غيرّ أشياء كثرية”
يف العام املاضي ،كانت ملوحة املياه يف هنر الفرات الذي يدخل العراق من حمافظة االنبار
الغربية 1200،جزء يف املليون“ .تقول منظمة الصحة العاملية ( )WHOانه ال ينبغي لك أن تشرب
املاء الذي حيتوي على أكثر من  1000جزء يف املليون .وبالتايل فإن املياه القادمة إىل العراق من
سوريا هي أعلى بالفعل من حد ملوحة املياه الصاحلة للشرب حبسب جمموعة منظمة الصحة العاملية.
ختيل اذا حجم ملوحة املياه يف الوقت الذي تصل فيه إىل [املدن العراقية اجلنوبية] مثل الناصرية “.
معاهدة املياه
اقرتح العامل البيئي حالً “للخروج من الصندوق” ،ويتضمن هذا احلل بيع الغاز والنفط
إىل تركيا يف مقابل احلصول على املزيد من املياه ،على الرغم من أن القانون الدويل يقف إىل
اجلانب العراقي.واقرتح أيضا “معاهدة صداقة” مع تركيا وإيران مبساعدة الواليات املتحدة.
ورداً على سؤال بشأن عدم حماولة احلكومة العراقية إجياد حلول وطرق حلماية املزارعني
والزراعة يف البلد ،قال :إ ّن بغداد تواجه “معركة وجودية مع داعش”ويرون قضية املياه غري مهمة
حالياً وأهنا “فوق األفق”.على الرغم من التحذير من زوال الزراعة يف البالد ،قال :إن العراق
يف إمكاناته الكاملة ميكن له أن يكون “سلة غذاء للمنطقة بأسرها” نظرا المتالكه مساحات
كبرية من األراضي الصاحلة للزراعة.
رابط املصدر :
http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2015/07/31/Iraqwhere-farming-began-under-environmental-threats-expert.html
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كيف تدار السياسة الخارجية في البيت األبيض في عهد أوباما ؟
كاريند ييونغ  -صحيفة واشنطن بوست

2015/08/09

عندما تولت سوزان أي رايس منصب مستشار الرئيس أوباما لألمن الوطين قبل عامني،
صدمت من معدل النمو يف عدد العاملني يف البيت األبيض .فمنذ أن كانت عضواً يف جملس
األمن القومي ،يف عهد إدارة كلينتون ،قد تضاعف عدد موظفي البيت األبيض إىل حوايل 400
شخص وهو ما يعادل األربعة أضعاف تقريبا.يف وقت سابق من هذا العام بدأت رايس على
حماولة خلفض هذا العدد ،على أمل أن جتعل عملية اختاذ سياسة أكثر مرونة .حبلول منتصف
يوليو ،قالت يف مقابلة ،انه قد مت خفض املوظفني بنسبة  6يف املائة.
ولكن رمبا قد فات األوان لتغيري االنطباعات عن بريوقراطية جملس األمن القومي الذي
أصبح حجمهُ يرمز إىل شك البيت األبيض و تغطرسه الذي يصر على السيطرة حىت يف أصغر
التفاصيل السياسية ،يف كثري من األحيان على حساب القرارات الفعالة اليت تأيت يف الوقت
املناسب.يف وزارة الدفاع ،إذ استمر عدم الثقة يف البيت األبيض منذ أن بدأت اإلدارة ،ووصف
أوباما بأنه حازم وجريء عند احلاجة إىل عمل تنفيذي سريع يف عمليات عدة مثل عمليات
إنقاذ الرهائن و اعتقال األسرى والقتل املستهدف.
ومع ذلك ،عندما أراد الرئيس التحرك بسرعة على بعض املبادرات لسياسته الطموحة –
االنفتاح على كوبا واملفاوضات النووية اإليرانية يف وقت مبكر – واستخدم احليلة يف املمارسة
املعتادة لصنع القرار ،وأبقى على السرية داخل البيت األبيض.
اثنني من كبار مسؤويل جملس األمن الوطين -نائب مستشار األمن القومي بنيامني جي
رودس واملدير األمريكي الالتيين ريكاردو زونيغا – تكفلوا يف احملادثات السرية اليت أدت إىل
إعالن االنفتاح على كوبا قي ديسمرب املاضي .إال أن البيت األبيض مل يبلغ وزير اخلارجية جون
كريي حىت سارت املناقشات على قدم وساق ،وعلم مسؤولو وزارة اخلارجية املوكلون عن املنطقة
عن املفاوضات قرب وشكها على االنتهاء.جناح تلك السياسات – جنبا إىل جنب مع اتفاق
بشأن املناخ مع الصني ،واالتفاقات التجارية وغريها من إجنازات بناء إرث يف األشهر األخرية
– قد عززت املعنويات الداخلية وبالنسبة للبعض ،على األقل ،حققت صحة الطريقة اليت تعمل
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هبا اإلدارة.
ولكن على جمموعة من القضايا اهلامة األخرى ،جملس األمن القومي ،الذي انشأ يف
زمن الرئيس هاري ترومان للتنسيق أحيانا يف وجهات النظر املتضاربة بني الدبلوماسية والدفاع،
ال يزال ينظر إليه على نطاق واسع على أنه املكان الذي جتمد به السياسة بواسطة الرتدد يف
القرارات ،والتثاقل خالل أشهر وأحيانا سنوات من اجتماعات البيت األبيض املتكررة ،يف
معاجلة التحديات اليت يوجد فيها خالف داخلي أو ال توجد خيارات جيدة –على سبيل
املثال ،احلرب األهلية يف سوريا ،التواجد الروسي يف أوكرانيا والديكتاتورية العسكرية يف مصر-قال
مسؤول رفيع املنصب يف وزارة الدفاع كان صنع القرار “متصلب يف أحسن األحوال ،ممسك يف
أسوأها”.وأضاف املسؤول “يبدو أن الوقت هو املنتج الوحيد هلذه العملية .مزيداً من الوقت،
مزيداً االجتماعات واملزيد من املناقشات”.
هناك أشخاص آخرون غاضبون من جملس األمن القومي لتوليه لألشياء ميكن وينبغي
أن يتم التعامل معها يف أي مكان آخر يف احلكومة .مدير (سي آي أي) السابق ووزير الدفاع
ليون بانيتا ،الذي ترك اإلدارة يف فرباير  ،2013كان قد حتدث عن “مركزية متزايدة من السلطة
يف البيت األبيض” و “ميل للسيطرة” إذ أن يف قضيته مشلت تقدمي اخلطب وطلبات املقابلة
للموافقة من قبل البيت األبيض.سلفه يف وزارة الدفاع ،روبرت أم غيتس ،قال :إن “اإلدارة
اجلزئية” من قبل البيت األبيض يف عهد أوباما “دفعتين للجنون”.
الكثريون من داخل إدارات جملس الوزراء ووكاالته يشكون من معاملة خرباهتم وجتارهبم
بأقل من قيمتها ،وإخضاعها ألهواء العاملني يف جملس األمن القومي األقل دراية منهم .ويشعر
خيلق نُسخاً من مؤسساهتم ويغتصب
كبار املسؤولني إن جملس األمن القومي وهبيكله الكبري ُ
مسؤولياهتم ويرتكهم يشعرون بقلة التقدير و اإلحباط.قال مسؤول رفيع املستوى يف اإلدارة
بعد ان ترك عملهُ مؤخرا”إذا مل يكن ملساعدين أمناء السر ونواب املساعدين ،شعور بالسلطة
واملساءلة ،فإهنم مييلون إىل ان هتبط معنوياهتم” .،وأضاف “عندما تشعر املؤسسات الكبرية –
وزارة الدفاع أو اخلارجية أو غريها –بأهنم ليسوا من األساسيني ،يبدأ امليالن للمعاناة يف التطبيق
وهذه هي الطبيعة البشرية”.قال مسؤول كبري يف وزارة اخلارجية وهناك آخرون أقل دبلوماسية ”
أي نكره من جملس األمن القومي يستطيع ان يعقد اجتماعاً ويضع جدول األعمال”.
أكثر من اثين عشر مسؤوالً كبرياً من املسؤولني احلاليني والسابقني يف اإلدارات واألجهزة
األمنية الوطنية ،ويف البيت األبيض ،تكلموا عن جملس األمن القومي هلذه املقالة ،وبعضهم ألكثر
214

مقاالت مرتمجة

من املقابلة .أكثرهم حتدث بشرط عدم الكشف عن هويته ،لعدم تعرضهم لالنتقاد أو الثناء.
خارج اإلدارة ،بعض املشرعني وخرباء السياسة واألكادمييني يتهمون أن عدد موظفي جملس
األمن القومي املتضخم ،واملليء مبا وصفوه باملساعدين الذين ال يثقون ببقية احلكومة ويرون أن
محاية الرئيس وظيفتهم األساسية ،قد ساعد على جعل السياسة اخلارجية ألوباما غري فعالة و
متجنبة للمخاطر.
وقال ديفيد روثكوبف ،الذي كتب كثريا عن تاريخ جملس األمن القومي وبنيته ،وخدم يف
إدارة الرئيس بيل كلينتون”.هناك مشاكل تدعو إىل حل حقيقي من ’احلكومة ككل‘ ،فأنا مل َأر
قط إدارة أمريكية تصرح بذلك كثرياً وتنفذ منه قليالً كاحلالية”.التذمر حول كيفية عمل البيت
األبيض ليست فريدة من نوعها إلدارة أوباما ،وقد منى عدد موظفي جملس األمن القومي إىل
حد كبري تقريبا كل رئيس متعاقب منذ جيمي كارتر .ولكن حجم جملس األمن القومي وتدخله
يف ظل حكم أوباما جعل منه هدفا بارزا.
البيت األبيض يعتقد أن بعض مسؤويل اإلدارة يلقون اللوم على جملس األمن القومي
إلخفاء الفوضى واخلالفات داخل وزاراهتم أو عندما ال تسري القرارات على طريقتهم.
وقال رودي “أنا ال أقول ليس هناك إدارة جزئية يف جملس األمن القومي .فهي هناك،
ولكن يف بعض األحيان اعتقد ان جملس األمن القومي يصبح بعبعاً”.
عدم احلصول على نعم أو ال
علّق أوباما يف اجتماع لألمن القومي يف مارس املاضي “من املرجح أن يغضب األمر
اجلميع”  ،عندما قرر إهناء  18شهرا من اجلدل الداخلي وإرسال شحنات من األسلحة إىل
مصر.األسلحة –طائرات أف  ،16معدات الدبابات أبرامز وصواريخ هاربون – كانت متوقفة
منذ االنقالب العسكري يف شهر يوليو  2013على الرئيس املنتخب حممد مرسي وتنصيب
اجلنرال عبد الفتاح السيسي رئيسا.وتبع ذلك أشهر عدة من اجلدل بشأن ما إذا كان جيب ان
يطلق على اإلجراء العسكري انقالب – وهي تسمية اليت من شأهنا أن تطلب حجب من مجيع
املساعدات العسكرية .قرر البيت األبيض أن يرتك اخليار مفتوحاً.
ستستمر بعض املساعدات يف حني سيتم حجب املواد العسكرية الثقيلة لتكون على
شكل رسالة على عدم الرضا .أمر أوباما بان يعاد النظر يف عالقة املساعدات األمريكية الشاملة
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ملصر ،احلليف االسرتاتيجي يف الشرق األوسط ،وقال انه مل يتم استعادة الشراكة الكاملة حىت
خيطو السيسي خبطوات حنو دميقراطية مستدامة ال تلجئ للعنف.بينما تأخرت عملية املراجعة
ألشهر عدة ،ازداد اإلحباط الداخلي.
قال وزير الدفاع السابق تشاك هيغل :إ ّن الواليات املتحدة حباجة ملصر كحليف ،مسلح
بشكل جيد ميكن االعتماد عليه يف املنطقة ،ولذلك جيب استعادة املساعدات العسكرية.
الدول الشريكة يف منطقة اخلليج الفارسي –اليت ال تزال تشعر مبرارة عدم إقدام أوباما على اخذ
خطوات عسكرية يف سوريا -حذرت من أن اإلدارة تُرغب املصريني بدالً من ان تعمل معهم.
آخرون ،مبن فيهم مسؤويل اإلدارات يف وزارات كل من كريي وهيغل ،جنبا إىل جنب مع
السفري إىل األمم املتحدة سامانثا باور ومدافعني عن حقوق اإلنسان خارج اإلدارة ،كان هلم
وجهة نظر خمتلفة .أصروا على أن أوباما حباجة إىل عالمة من املصريني :بعض إشارة إىل إهنم
مستعدون لوقف اعتقال املعارضني السياسيني والصحفيني ،واإلفراج عن الذين مت الزج هبم يف
السجن ،ووقف التعامل مع املعارضة من خالل القتل واإلعدام.
عندما قرر أوباما يف مارس برفع احلظر عن الطائرات و األسلحة الثقيلة ،مل يتغري رأي
أي أحد .مل يكسب شيء غري القليل يف جمال حقوق اإلنسان.وتعمق عدم ثقة السيسي يف
اإلدارة األمريكية ،فضالً عن شعور شركاء اخلليج الفارسي بأن اإلدارة قد خيبت ظنهم .بالنسبة
للكثريين يف داخل احلكومة ،كانت سياسة مصر مثاالً ساطعاً على فشل جملس األمن القومي
للجمع بني وجهات النظر املتباينة يف جملس الوزراء والقرارات الرئاسية يف الوقت املناسب.
يرى البيت األبيض ظواهر خمتلفة يف العمل ،مبا يف ذلك عدم قدرة وزراء جملس الوزراء
حلشد الوحدة داخل إداراهتم ،واالستياء يف اجلانب اخلاسر .وقال مسؤول كبري ،يف كل من مصر
وأوكرانيا ،هناك تردد مماثل الختاذ قرارات هنائية ،كان هناك “تفريق بني األطراف من اإلداريني
” من حتتهم“ .فكل جمموعة هلا قرارات على القضايا اليت تذهب مباشرة إىل الرئيس ومل تكن
تلك القرارات غالباً ذات شعبية”.وأضاف املسؤول “إننا نعمل على إصالحها ،فإهنا مشكلة
اجلميع .وهي حتبط اجلميع”.
مع ذلك ،يبقى البعض غري راضني .ووصف مسؤول كبري يف وزارة اخلارجية مؤخرا
اجتماعات البيت األبيض اليت تعقد كل أربعة أو مخسة أيام يف األسبوع على مسألة حالية مثرية
للقلق ،مع القليل من الوقت املستغرق إلعداد وثائق أمر أو النظر يف ما متت مناقشته يف اليوم
السابق .يف كثري من األحيان ،واالجتماعات تصل إىل إضاعة الوقت وتكرار احلجج نفسها.
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ويف مثال آخر ،أشارت وزارة العدل يف اجتماع رفيع املستوى يف الصيف املاضي أن
هناك اقرتاحاً الحتجاز أطفال كبار السن بال آباء ممن يعربون احلدود من املكسيك إىل أجل
غري مسمى بأنه على األرجح قرار غري قانوين .يف الوقت نفسه متت مناقشة هذا االقرتاح مرات
متعددة يف اجتماعات كبار املسؤولني ،ليصل يف آخر املطاف إىل أوباما بنفسه الذي أشار إىل
أن القرار غري حكيم وهو أيضا غري شرعي ،كما صرح احد من كانوا حاضرين يف االجتماع.
يف بعض القضايا ،يف االجتماعات على مستوى نواب الوزراء – املكان الذي من املفرتض أن
تعدل اخليارات فيه ليتم قبل ان تصل إىل الوزراء ومن مث الرئيس –أصبحت متكررة يف العام
املاضي إىل ان توقف عن حضورها النواب واكتفوا بإرسال مساعديهم بالنيابة عنهم.وقال أحد
املسؤولني أن االجتماعات قد أصبحت”مثل يوم جرذ األرض . . .بدون أي تقدم ،وال صقل،
لنكن منصفني ،هذه كلها أسئلة صعبة .ولكن يف هناية املطاف ،جيب الوصول إىل اختيار”.
وقال مسؤول سابق يف البيت األبيض ” :أعتقد أن هناك خطأً جوهرياً يف عملية جملس
األمن القومي فهناك عملية أكثر من الالزم .هناك الكثري من إلقاء نظر وتوصيات من كل وكالة،
وليس ما يكفي من املقاضاة . .جيب ان يكون هناك شخص يصنع القرار ،شخص جمرد ان
يقول“ :حنن سنقوم بذلك” و “حنن لن نفعل ذلك”.
التأخري احلاسم يكون بقدر ما سوف تبدو عليه السياسة،كما هو عليه يف الواقع.
خالل االجتماعات اليت قادها جملس األمن القومي على قائمة متطلبات أوكرانيا للمساعدات
العسكرية ،قال احد املسؤولني يف وزارة الدفاع :إن “اغلب البنود مت النظر إليها على أهنا
عسكرية زيادة عن الالزم .فنحن ال نعلم إىل أي مدى ستعطي روسيا املعونات إىل االنفصاليني
للسيطرة على الوضع .وهل ستكون املساعدات األمريكية مستفزة هلم”.وقد متت املوافقة على
االحتياجات امللحة للجيش األوكراين من بطانيات ووجبات طعام بسهولة يف البداية .ولكن بقي
السؤال على كيفية إيصاهلا هلم .وأضاف املسؤول ان خالل االجتماعات املتعددة جمللس األمن
القومي املتعددة“ ،كان هناك الكثري من النقاشات بشأن البصريات” وما إذا كان سيتم إرسال
العناصر عن طريق طائرات شحن عسكرية أو برا.
يف هناية املطاف ،تقرر شحن اإلمدادات بشاحنات مرخصة أوروبياً ،لتجنب مشهد
استفزازي من طائرات النقل العسكري األمريكي على األرض .ولكن بعد بضعة أسابيع ،طار
هذا املسؤول إىل مطار كييف لعقد اجتماع مع املسؤولني األوكرانيني ،إال أنه ملح عدداً كبرياً
لناقالت الـ(سي )130الرمادية العمالقة العسكرية األمريكية ،على املدرج .حيث كان نائب
الرئيس األمريكي جو بايدن ،فكانت الطائرات هناك لتقدمي معدات االتصاالت واملعدات
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احلساسة.
وقال املسؤول عن النقاشات املطولة “مثل هذه األمور تزعج املزاج وتشعر الناس
بالعصبية ،عندما يتم التدخل يف كل األشياء الصغرية ،فإهنا جتعل األشياء الكبرية أسوأ من
ذلك”.املناقشات بشأن طلب أوكرانيا للحصول على أسلحة ثقيلة قد طالت ألكثر من عام.
ومل ِ
يعط البيت األبيض الضوء األخضر ،ولكن أيضا مل يقل ال.
تزايد مع كل رئيس
مت تشكيل جملس األمن القومي يف السنوات اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية،يف بادئ
األمر كان اجمللس مكوناً من الرئيس ووزيري اخلارجية والدفاع ملساعدة الرئيس يف التنسيق والتوفيق
بني وجهات النظر الدبلوماسية والعسكرية .منذ إدارة ترومان ،كل رئيس سلطة تنفيذية ،أضاف
أو يف مناسبات نادرة طرح مقاعد على الطاولة التنفيذية.
من جمموعة صغرية من األمناء تطورت لتصبح يف هناية املطاف إىل كادر موظفي الرئاسة
بقيادة مستشار األمن القومي،كل رئيس متعاقب وظف الكادر الستخدامات خمتلفة ،ولكن
حتت اجلميع ازداد حجمها نسبياً ،والكادر يف حد ذاته يعرف اآلن باسم “جملس األمن
القومي”.متكن جيمي كارتر مع حنو  25من العاملني يف جملس األمن القومي ومستشار األمن
القومي القوي والصريح زبيغنيو بريزنسكي ،الذي غالبا ما حيجب وزراء جملس الوزراء .غري رونالد
ريغان ستة مستشارين لألمن القومي خالل مثاين سنوات ،وقادت سلطة جملس األمن القومي
“التنفيذية” إىل إخفاقات فاضحة مثل فضيحة إيران كونرتا.برنت سكوكروفت ،مستشار األمن
القومي جلورج بوش األب ،غالباً ما يستشهد له بأنه “املعيار الذهيب” لكيفية عمل جملس األمن
القومي بشكل فعال وتعاوين .من قلقه على ان يغطي عدد املوظفني على اإلدارات قام بتخفيض
العدد إىل  50شخصاً.
كان الغرض من ذلك هو دمج وجهات النظر وخلق سياسة أمنية وطنية متماسكة.
وقال سكوكروفت يف مقابلة “ليس ليحل جملس األمن القومي حمل اإلدارات… هذا هو دائما
شيء فطري – فتقول حسنا“ ،وهؤالء الرجال ال يقومون بعمل جيد يف أمر ما ،فنحن سوف
نقوم بذلك بأنفسنا ”.حاولت أن ال افعل ذلك “.يف عهد بيل كلينتون ،تضاعف جملس األمن
القومي يف احلجم إىل حوايل  .100جورج بوش االبن ضاعف العدد مرة أخرى ،إىل .200
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وجاء أول مؤشر على كيفية اعتزام أوباما الستخدام جملس األمن القومي مع التوجيه
الرئاسي رقم  ،1الذي أصدر بعد ثالثة أسابيع من تنصيبه .وفقا هليكل سكوكروفت ،أنشأت
جلنة مدراء أمناء جملس الوزراء وكبار املسؤولني يف الوكالة ،برئاسة مستشار األمن الوطين ،وهو
احملطة األخرية قبل وصول اخليارات السياسية للرئيس .جلنة النواب ،مكونه من مسؤويل الوكالة
من الدرجة الثانية ،مسؤوليتهم حتليل القضايا واخليارات قبل وصوهلا إىل مديرهم ،ويسريون إدارة
األزمات اليومية ويراقبون تطبيق السياسات.
يف الدرجة الثالثة ذات املستوى األدىن هي اللجان املشرتكة بني الوكاالت حتدد عادة ما
سوف يرفع إىل النواب .يف اإلدارات السابقة ،اللجان عادة ترتأس حتت وزارة أو وكالة رائدة
– عادة وزاريت اخلارجية أو الدفاع .التوجيه من أوباما نقلها إىل البيت األبيض ،برئاسة جملس
األمن القومي.املسؤولون السابقون الذين شاركوا باملرحلة االنتقالية يف البيت األبيض بإدارة أوباما
وخدموا يف وقت الحق يف وظائف إدارية عليا وصفوا هذا القرار بأنه سائق حاسم حنو مزيد من
املركزية.وقال احدهم “لقد كان قرارا واعيا لرفع دور جملس األمن القومي من خالل ترؤسه تلك
اللجان”.ولكن ذلك مل يكن السبب الوحيد للنمو.
منا عدد املوظفني بـ 35تقريبا على الفور ،بعدما دمج أوباما جملس األمن الوطين الذي
أنشأه سلفه مع جملس األمن القومي .أكثر بقليل من نصف موظفي جملس األمن القومي اليوم
– كثري منهم معلوماتيني من وكاالت أخرى ال يتقاضون رواتبهم من البيت األبيض – هي ما
تسميه رايس “رجال سياسية”.وينقسم بقية املوظفني بني اإلدارة واملوارد البشرية وحوايل100
شخص من املزودين بالدعم التكنولوجي ،مبا يف ذلك من حيرسون غرفة العمليات يف البيت
األبيض يف نوبات على مدار  24ساعة يف اليوم.
عدد املوظفني التقليدين يف جملس األمن القومي من “املديريات” و “املنسقني”،
املنظمني على مهامهم واملناطق اجلغرافية ،ويتضخم مع كل أزمة جديدة.القضايا اليت برزت على
السطح جديداً مثل األمن السيرباين والصحة – مبا يف ذلك فريوس إيبوال -جلبت موظفني
إضافيني.تعقد اجتماعات برئاسة البيت األبيض عن كل موضوع يطرح ،عادة ما تتضارب
أوقات االجتماعات اليت يعقدها كبار مسؤويل جملس األمن القومي عن أمور ختص األمن،
واالقتصاد ،واجلوانب الدبلوماسية للقضية نفسها .لكل اجتماع ،يكلف كل من أعضاء جملس
األمن القومي و أعضاء الوكالة املستضافة لكتابة تقارير عن القضية وخياراهتا مبا ال يقل عن 12
عشر صفحة.
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رايس – اليت جاءت إىل العمل مع خربة فريدة من نوعها يف جملس األمن القومي ووزارة
اخلارجية وكعضو يف جملس الوزراء خالل فرتة حكم أوباما األوىل – قاومت دافعها األويل خلفض
عدد املوظفني حىت فهمت أسباب النمو .هذا العام ،وذلك كجزء من مراجعتها ،وقامت بدمج
مكتب أفغانستان وباكستان التابع جمللس األمن القومي يف عهد بوش مع مديرية جنوب آسيا.
وقد استند تنفيذ االتفاق النووي اإليراين الذي أجنز مؤخرا إىل وزارة اخلارجية ،جنبا إىل جنب
مع تنسيق قتال قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة ضد الدولة اإلسالمية.كما مت إغالق
املكتب الذي افتتح يف جملس األمن القومي يف العام املاضي لتنسيق االستجابة اإليبوال بني
الوكاالت ،مع احنسار تلك األزمة.
لكن رايس دافعت بقوة إنشائها يف املقام األول .مبشاركة مركز السيطرة على األمراض
والوقاية منها .وزارات اخلارجية والدفاع والصحة واخلدمات اإلنسانية .والوكالة األمريكية للتنمية
الدولية فقالت :الرد األمريكي “مل يكن يعمل حىت أدخلناه إىل البيت األبيض وأصبح حتت
سيطرة الرئيس”.
“للكل ي ٌد فيها“
تقريبا صباح كل يوم مخيس منذ هجمات سبتمرب  2012على اجملمع األمريكي يف
بنغازي ،ليبيا ،جيتمع كبار املسؤولني و متوسطهم على األقل من مخسة من الوكاالت احلكومية
يف البيت األبيض إلجراء حمادثات بشأن أمن األفراد ومنشآت الواليات املتحدة يف اخلارج.
محاية الدبلوماسيني وغريهم من األمريكيني يف اخلارج هي مسؤولية أساسية من مسؤوليات وزارة
اخلارجية .لكن احملادثات األسبوعية تعقد من قبل جملس األمن القومي برئاسة ليزا موناكو ،كبري
مستشاري أوباما ملكافحة اإلرهاب ،اليت توجه املناقشات حول املكان ذا التهديدات األكرب وأي
نوع من احلماية ينبغي أن تكون متاحة.
بالنسبة للبيت األبيض ،وهذا ميثل عني الصواب .فالعديد من الوكاالت لديها موظفني
عاملني يف اخلارج ،والعديد من موارد محايتهم تكمن خارج وزارة اخلارجية.قال مسؤول سابق يف
البيت األبيض “يف السابق كانت وزارة اخلارجية هي من تدير السياسة اخلارجية ،اآلن ،للكل يد
فيها .انظر إىل مجيع الوزارات ،سوف ترى أسهماً للجميع يف اخلارج ،لكل منهم هناك عاملني
يف امليدان ،وكلهم حيتاجون إدارهتم”.
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ولكن آخرين رمسوا خطاً مباشراً من قضية اإلدارة يف البيت األبيض إىل اإلحراج السياسي
هلجمات بنغازي ،واليت أسفرت عن مقتل أربعة مسؤولني أمريكيني .بعد ما يقرب من ثالث
سنوات ،جلنة يف الكونغرس بقيادة اجلمهوريني مازالت تبحث عن خيط من الدخان ألي تسرت
من اإلدارة.
قال مسؤول سابق”بنغازي هو مثال جيد” “ ،و . . .اإليبوال .اليت ال ميكن فقط أن
ترتك ملركز السيطرة على األمراض والوقاية منها واخلارجية وآخرون إلدارهتا .ال .جيب ان يكون
لديك قيصر وفريق كامل من الناس .وملَ ذلك؟ ألن السياسة يف هذه املسألة أصبحت أكثر من
ذلك بكثري وشكلت حتديا إىل أن أنتجت غريزة طبيعية للبيت األبيض إىل القول“ ،جيب ان
أضع عيين على هذا .على كل شيء”.
كثريا ما تعثرت االجتماعات األمنية للسفارات على أسفل القضايا البسيطة ،مثل ما إذا
كان سيتم نشر عدد قليل من قوات العمليات اخلاصة أو املوافقة على طلب وزارة اخلارجية ل10
دبلوماسيني إضافيني يف سفارة ما .وذكر أحد املسؤولني أن رقابة البيت األبيض متتد حىت إىل
مدريب الكالب والكالب املدربة على اكتشاف القنابل اخلاصة هبم يف اخلارج.
الضغط من أجل سياسة أفضل
قال مازحاً نائب الوزير أنتوين جي بلينكن عندما ترأس أول اجتماع كبار موظفيه يف وزارة
اخلارجية يف ديسمرب بعد انتقاله هناك من عمله يف البيت األبيض كنائب لرايس “إن أول شيء
أنا ذاهب إىل القيام به هو وقف كل هذه اإلدارة اجلزئية يف جملس األمن القومي” ،بلينكن،
الذي انتقل ذهابا وإيابا بني املباين مرات عدة ،يعرف أكثر من غريه أن حيث جيلس الشخص
عادة يشري بوجهة نظره عن هذا املوضوع.
قال مسؤول سابق عن اإلدارة اجلزئية “عندما ننظر يف األمر” من وجهة نظر البيت
األبيض “ستكون دائم القلق على ان جيري أمر ما على خطأ ،وأنت مسؤول عنه ،وبذلك
تستطيع ان تفهم كيف تتكون اإلدارة اجلزئية”.يف يناير ،عندما تصاعدت شكاوى اإلدارة
الداخلية عن جملس األمن القومي ،أقرت رايس باملشاكل ولكن أثنت على نتائج السياسات.
وقالت يف مقابلة “إذا نظرمت إىل حيث بدأنا يف عام  ،2014مل يكن لدينا أوكرانيا
وروسيا ،وال إيبوال ،وال داعش اليت تثمل التهديد الرئيس ملكافحة اإلرهاب .ويف كل من هذه
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احلاالت من األزمات غري املتوقعة ،فوق األعمال اليت علينا القيام هبا على أي حال ،مع بعض
التعقيد وليس دائما بشكل مثايل.وأضافت “نقطة منط؟ بالتأكيد.خذ البعض من اهلوامش “.
“املادة؟ إدارة جمموعة غري مسبوقة من األزمات املعقدة واملستمرة يف الوقت نفسه متابعة جدول
أعمال الرئيس على املدى الطويل على األشياء اليت سوف تبدو أمهيتها عندما تتوقف املوسيقى،
مثل تغري املناخ وكوبا؟ أشعر أنين حبالة جيدة جدا “.
ولكن يف الوقت نفسه ،قررت إهنا شاهدت ومسعت ما يكفي لكي تعرف أن ردة
فعلها األوىل عن حجم جملس األمن القومي وهيكله قد يكون يف اجتاهها الصحيح  ،وجهت
مساعديها لرسم الرسوم البيانية للتوظيف و عقدت اجتماعات جملاميع مركزة الستطالع اقرتاحات
للتحسني .وأجرت مقابالت مع كبار املسؤولني .وعقدت اجتماعات تنظيمية .حبلول يونيو،
بيان نشر على مدونة البيت األبيض وعد مبجلس امن قومي حديث “رشيق ،ذكي ،واملوجهة
حنو السياسات” مع “اجتماعات اقل وأكثر تركيزا ،وأقل إلنتاج واستهالك للورق ،واملزيد من
التواصل املمكن من أنتاج سياسات أفضل”.
يف أواخر يوليو ،بعد مرور أكثر من نصف عام بدأ التنفيذ ،قالت رايس أهنا راضية عن
النتائج“ .حنن على الطريق” لرتشق عدد املوظفني .وأضافت “ولكن سوف نقوم بذلك بطريقة
مدروسة. . .جيب علينا ان ال نضحي باجلودة ببساطة من أجل اهليكل “.
اآلراء بشأن عمق التغيريات ختتلف .وافق أحد كبار مسؤويل اإلدارة الشهر املاضي أن
هناك اجتماعات وتقارير أقل يف جملس األمن القومي .مسؤول آخر يف طريقه إىل اجتماع ثالث
يف البيت األبيض يف يوم واحد مؤخرا ،مل يالحظ أي تغيري.
رابط املصدر :
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/how-theobama-white-house-runs-foreign-policy/2015/08/04/2befb960-2fd711e5-8353-1215475949f4_story.html
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حرب أردوغان  ،مراهنة الرئيس التركي الكبرى
جوشوا جورج وكر  -أندرو بوين *

2015/08/09

مت االشارة اىل مواجهة األسبوع املاضي بني داعش و وتركيا ،واليت خلفت قتيلني من
الطرفيني ،يف الغرب كأول مواجهة عسكرية تركية مباشرة مع منظمة إرهابية منذ بدء االنتفاضة
ضد الرئيس السوري بشار األسد اليت بدأت يف عام .2011
بعد وقت قصري من اهلجوم ،أعلن رئيس الوزراء الرتكي أمحد داود أوغلو أن البالد ستشن
محلة عسكرية الحقة ،عملية ياجلني ،اليت مت تسميها هبذا االسم تكرميا للجندي الذي قتل ،واليت
ستكون “ضد مجيع املنظمات اإلرهابية” .وبني من خالل حديثة ان هذه العملية لن تقتصر
على داعش فقط ،ولكن ميكن أيضا ان تستهدف اعداء تركيا اآلخرين ،مثل حزب العمال
الكردستاين ،املنظمة االنفصالية الكردية املوالية للمتشددين .على الرغم من أن املراقبني توقعوا
حدوث مثل هكذا تصعيد لبعض الوقت ،االن ان هناك عدة عوامل دفعت أردوغان للتفكري
بالقيام خبطوة كبرية كهذه .على الرغم من هذا ،جيب علينا االنتظار لنرى ما إذا كانت هذه
املخاطرة احملسوبة ستؤيت بثمارها من خالل امن اكثر ،واملزيد من النفوذ اإلقليمي ،واملزيد من
السلطة يف تركيا ،أو سوف تأيت بنتائج عكسية.
ويأيت نشاط أنقرة املفاجئ بعد شهور من الضغط من واشنطن .يف غضون أسبوع ،رفعت
تركيا تبادل املعلومات االستخباراتية ،ورفعت القيود املفروضة على الطائرات األمريكية اليت حتلق
من قاعدة اجنرليك العسكرية يف تركيا إىل سوريا ،كما دعت تركيا أيضا اىل عقد اجتماع طارئ
حللف مشال االطلسي ،مما أدى إىل إظهار تضامن مع حق تركيا يف الدفاع عن نفسها ضد
اإلرهاب ،ولكن مل يتم االتفاق على اخلطوات املقبلة .اقرتحت تركيا إنشاء منطقة حظر للطريان
حول احلدود السورية ،لكن واشنطن مل توافق على هذه اخلطة ،ولكن الرئيس الرتكي رجب طيب
اردوغان والرئيس االمريكي باراك اوباما اتفقا على زيادة تنسيق الواليات املتحدة مع تركيا بشأن
الغارات اجلوية ضد داعش ،واالستمرار يف تدريب مقاتلي املعارضة السورية ،لدعم اجلهود الرتكية.
*جوشوا جورج وكر/هو زميل يف صندوق مارشال األملاين للواليات املتحدة ،واملستشار السابق يف وزارة اخلارجية األمريكية

أندرو بوين /

هو زميل أقدم ومدير دراسات الشرق األوسط يف مركز نيكسون
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ان رغبة تركيا يف اقامة مناطق عازلة يف مشال سوريا ليست جديدة ،ولكن اجلديد هو
اإلرادة السياسية لتحويل هذه اخلطة اىل واقع .طوال فرتة الصراع ،اصرت تركيا ألن هناك حاجة
إىل منطقة عازلة للدفاع عن حدودها والسماح لالجئني السوريني بالعودة إىل ديارهم .أكد وزير
اخلارجية مولود جاويش اوغلو على الفكرة يوم السبت املاضي ،عندما قال إنه “عندما يتم طرد
داعش من املناطق ،فان املناطق العازلة ستشكل نفسها بنفسها .وسيستقر النازحني يف هذه
املناطق “ .واستبعدت أنقرة نشر قوات برية لدعم العملية ،ولكن أردوغان كد على التزام تركيا
لتأمني هذه املناطق .على الرغم من أنه من السابق ألوانه معرفة مدى جتاوز هذه الوعود الغارات
جوية والعمليات اخلاصة ملساعدة املعارضة ،فمن املرجح أن تركيا ستحتاج إىل أن تكون مستعدة
ملواجهة قوات األسد ،إذا ما هامجت قوات االخري املنطقة اآلمنة ،أو حيتمل أن ترسل قوات برية
إذا مل تستطع املعارضة السورية تأمني املنطقة.
أما العامل اآلخر وراء توقيت أردوغان هو عدم ارتياحه من صعود داعش املتنامي ،يف
الشهور اليت تلت الصعود األول لداعش ،خلصت أنقرة إىل أن هذه املنظمة مثلها مثل أي مجاعة
معارضة أخرى يف سوريا -ليست بأفضل وال بأسوأ -ولذلك اختاروا أن تكون األولوية لألسد
ولألكراد الذين يشكلون اخلطر االكرب الذي يهدد استقرار تركيا ،حىت قال أردوغان أن هوس
الغرب مع داعش هو نتيجة لكراهية متجذرة جتاه اإلسالم والتحيز ضد األتراك .بعد كل هذا،
أشار اردوغان ،اىل ان وسائل اإلعالم الغربية اختارت الرتكيز على طرق جتارة السوق السوداء
لداعش عرب حدود تركيا ،بدال من الرتكيز على البلدان اليت ينشأ فيها املقاتلني يف الواقع.
ولكن يف األشهر الستة املاضية ،تغريت احلسابات السياسية الردوغان عندما صعدت
داعش خطاهبا حول إقامة اخلالفة “املناسبة” مرة أخرى يف اسطنبول .وكانت مثل هذه
التعليقات مزعجة ال سيما يف الفرتة اليت تسبق االنتخابات الوطنية ،اليت حدد فيها أردوغان موقع
حزبه االسالمي احملافظ كقوة من أجل النهوض الدميقراطي يف تركيا ومتثيلها كقوة إقليمية تتجاوز
الرتاث العثماين التابع هلا .واألسوأ من ذلك هو التفجري االنتحاري الذي قام به احد مقاتلي
داعش االتراك يف بلدة سروج .سيتحتم ان يكون التفجري الذي قتل أكثر من  30شخصا
وإصاب مئات آخرين وهم يستعدون للذهاب إىل معقل األكراد يف كوباين يف سوريا القشة اليت
قصمت ظهر البعري.
ادرك اوردغان ان مواجه ثالثة هتديدات – األسد ،األكراد ،داعش -وتزايد اآلثار غري
املباشرة للصراع ،أنه مل يعد من املمكن احلفاظ على األمن الرتكي اذا مل يتم القيام بإجراء استباقي،
وللتأكد من ذلك ،سار أردوغان إىل منطقة جمهولة من خالل فتح حرب على جبهتني ،واحدة
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ضد حزب العمال الكردستاين واالخرى ضد داعش .سرتهق هذه العملية بالتأكيد اخلدمات
العسكرية واألمنية يف تركيا ،مما سيجعلها أكثر اعتماداً على املساعدات األمريكية .يف األشهر
املقبلة ،سيتمكن حزب العمال الكردستاين وداعش من تكثيف عمليات العنف ضد احلكومة
الرتكية ،والبىن التحتية ،واملدنيني .إذا تصاعدت هجمات اجملموعتني ،فان االقتصاد الرتكي قد
يضرر بشكل كبري
يف نفس الوقت ،قد تضر احلسابات السياسية ألردوغان بعالقة بالده مع واشنطن فقط
عندما حيتاج دعم الواليات املتحدة أكثر من غريها .بالرغم من ان واشنطن دعمت العمليات
ضد داعش  ،اال ان أوباما ال يتفق مع أردوغان يف قراره على ضرب حزب العمال الكردستاين.
وتعتقد واشنطن أن اجملتمعات الكردية يف سوريا والعراق شركاء مفيدون يف مكافحة داعش.
ستصبح إدارة االختالفات االسرتاتيجية بني الواليات املتحدة وتركيا أكثر صعوبة إذا ما صعدت
أنقرة محلتها ضد اجلماعات الكردية جنوب حدودها.
ان كيفية خدمة هذه االجراءات ألردوغان شخصياً ال تزال غامضة ،وكان الرئيس السابق
على استعداد للمراهنة على السالم مع األكراد .ميكن إلجراءات تركيا ضد حزب العمال
الكردستاين وخطاهبا القوي أن يقوض الوحدة الكردية يف الداخل وإقليمياً ،وميكن أن ختلق املزيد
من عدم االستقرار الداخلي لرتكيا يف الوقت الذي تضع فيه البالد قوة عسكرية كبرية على احملك
ضد اجملموعات اإلرهابية اليت تسيطر على مساحات من سوريا .يف الوقت نفسه ،على الرغم
من كوهنا قادرة على إثبات قيادة قوية بينما تتشاحن األحزاب السياسية الرتكية فيما بينها يف
املفاوضات االئتالفية على السلطة ،اال ان هذا سيعد فوزاً واضحاً ألردوغان ،وميكن أن جيعل من
املفيد اجراء انتخابات وطنية يف وقت مبكر ،وميكن ألردوغان استخدام مثل هذه االنتخابات
الستعادة أغلبية مقاعد حزبه وأيضا ،تأمني احلصول على املزيد من املقاعد يف الربملان للتحرك من
أجل القيام بإصالحات دستورية لتحويل تركيا إىل نظام رئاسي .يف هذا املعىن ،سيكون أردوغان
اما املستفيد االكرب او اخلاسر االكرب من هذا الصراع اجلديد يف البالد ،وسينهي اردوغان توتر
عالقاته مع الواليات املتحدة بغض النظر عن النتائج.
رابط املصدر :
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-07-29/erdogans-war
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عاصفة الصحراء -اخر الحروب الكالسيكية
الدكتور ريتشارد هاس *

2015/08/10

بعد مخسة وعشرين عاما من غزو العراق للكويت ،وال تزال الدروس املستفادة من حرب
اخلليج ملحة ،حىت يف الفوضى اليت تسود اليوم يف الشرق األوسط.
يف منتصف متوز يف عام  ،1990بدأت اجهزة االستخبارات االمريكية قبلها بعدة أيام
مبراقبة صدام حسني وهو حيشد قواته العسكرية على طول احلدود العراقية مع الكويت .اعتقد
معظمنا يف إدارة الرئيس جورج بوش -كنت آنذاك احد كبار املتخصصني يف الشرق األوسط يف
جملس األمن القومي -أن هذا التصرف اكرب بقليل من ان يكون استعراضاً دبلوماسياً للقوة يف
نسخته لنهاية القرن العشرين .ظننا بان صدام حياول اخلداع للضغط على جارة الثري والضعيف
خلفض انتاجه النفطي.
وكان العراق حباجة ماسة ألن ترتفع أسعار النفط ،نظراً للتكلفة اهلائلة للحرب اليت دامت
مثان سنوات مع إيران آية اهلل اخلميين ،وطموحات صدام نفسه للحصول على السيادة اإلقليمية.
قدم القادة العرب ،من جانبهم ،املشورة إلدارة بوش وطالبوه بالتزام اهلدوء وترك األمور تؤول إىل
نتيجة سلمية كما كانوا يتوقعون .يف أواخر متوز ،التقى صدام للمرة األوىل مع أبريل غالسيب،
سفرية الواليات املتحدة يف العراق ،وعززت الكابالت واملعلومات اليت ارسلتها إىل واشنطن الرأي
القائل بأن هذا التصرف مل يكن سوى النشاء مسرح جيوسياسي.
ولكن حبلول االول من اغسطس ،قبل  25سنة يف مثل هذا األسبوع ،أصبح من الواضح
أن صدام كان حيشد قوات عسكرية أكرب بكثري مما حيتاجة الخافة الكويت .مجع البيت األبيض
على عجل اجتماعاً بني كبار املوظفني من أجهزة االستخبارات ووزارة اخلارجية والدفاع ،بعد
ساعات من االحاديث غري احلامسة ،اتفقوا على أن أفضل فرصة لتجنب اي عمل عسكري
عراقي سيكون بقيام الرئيس بوش باستدعاء صدام .لقد طلب مين أن اقدم هذه الفكرة ملديري،
مستشار األمن القومي برنت سكوكروفت ،وللرئيس.
*رئيس جملس العالقات اخلارجية ومؤلف العديد من الكتب ،مبا يف ذلك “حرب الضرورة ،حرب االختيار :مذكرات من حريب العراق”.
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هرعت اىل مكتب اجلنرال سكوكروفت الصغري يف اجلناح الغريب ،وقدمت له معلومات
عن املداوالت اليت حدثت ،مث مشينا إىل اجلناح الشرقي ،قسم السكن يف البيت األبيض (يف
مقابل جزء العمل يف اجلهة االخرى) .كان الرئيس بوش يعاين من املرض ،حيث اصيب يف
الكتف بعد ضرب دلو من كرات الغولف .قمت بأطالعه على أحدث املعلومات االستخباراتية
والدبلوماسية ،وكذلك التوصية بأن عليه التواصل مع صدام.
كنا مجيعا نشكك يف كفائية عمل هذه اخلطة ،ولكن لن يصيبنا اي ضرر يف اي حماولة.
حتول احلديث إىل أفضل السبل للوصول إىل الرئيس العراقي ،واليت كانت أكثر تعقيدا مما قد
يتصور املرء حيث كان الوقت يشري اىل  02:00صباحا يوم الثاين من اب يف بغداد.
كنا نراجع اخليارات عندما رن جرس اهلاتف .قال روبرت كيميت ،وزير اخلارجية بالنيابة،
أن وزارته تلقت كلمة من السفري األمريكي يف الكويت بأن العراق بدأ غزو الكويت .قال الرئيس
بتجهم “هذا كثري من أجل دعوة صدام”.
مل نكن نعرف يف ذلك الوقت ،إال أن أول أزمة كربى يف عامل ما بعد احلرب الباردة
بدأت .إذا نظرنا إىل الوراء يف هذا الصراع ،الذي امتد اىل السنة التالية ،فإننا قد نشعر بوجود
الكالسيكية فيها ،على خالف مع العصرغري الكالسيكي الذي سيود اليوم يف الشرق األوسط.
لكن حرب اخلليج ال تزال تستحق الذكر ،ليس فقط بسبب ان نتائجها حصلت يف حقبة ما
بعد احلرب الباردة ،واليت اشارت اىل بداية جديدة ،ولكن الحتوائها أيضا على عدد من الدروس
اليت تظل وثيقة الصلة من أي وقت مضى.
اختذنا غزو صدام للكويت على حني غرة ،واستغرق األمر بضعة أيام لكي تستعيد اإلدارة
قردهتا على الرتكيز .كان اجتماع جملس األمن القومي األول برئاسة الرئيس يف الثاين من آب ،يف
يوم الغزو ،مثبطاً للهمم لعدم متكن مسؤولون على مستوى جملس الوزراء يف الوصول إىل توافق يف
اآلراء بشأن ما جيب القيام به .وقال الرئيس علنا أن التدخل العسكري غري وارد ليجعل األمور
أكثر سوءا .لقد قال هذا باملعىن احلريف فقط ،وقال أنه من السابق ألوانه البدء يف الذهاب يف
هذا الطريق ،ولكن الصحافة فسرت ذلك بأختيار الرد العسكري قد رفع من على الطاولة .لكن
مل يكن االمر كذلك.
عندما انتهى االجتماع ،ذهبت اىل اجلنرال سكوكروفت ،الذي بدا قلقاً وغري سعيد مثلي.
اتفقنا بسرعة على أن االجتماع كان كارثيا ،وقال انه سيذهب مع الرئيس اىل قاعدة سالح اجلو
يف أسنب ،حيث سيلقي الرئيس خطابا مقررا منذ فرتة طويلة بشأن األسلحة النووية وجيتمع مع
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رئيسة الوزراء الربيطانية مارغريت تاتشر.
طلب مين اجلنرال سكوكروفت أن انشئ مذكرة له وللرئيس حتتوي على عدة احداث ميكن
ان تقع وكيفية معاجلتها ،مبا يف ذلك الرد العسكري بقيادة الواليات املتحدة .عدت إىل مكتيب
وكتبتها“ .أنا [كما] انتم نعلم مدى تكلفة وخطورة مثل هكذا صراع” كتبت “لكن ذلك
سيحدث ايضا اذا ما مت قبول هذا الوضع اجلديد .سنصنع وضعاً رهيباً سابقاً ،واحداً من شأنه
أن يؤدي اىل اشعال فتيل نزعات العنف ،يف عصر ما بعد احلرب الباردة “.
عقد اجتماع جملس األمن القومي الثاين عندما عاد الرئيس يف اليوم التايل .كان هذا
االجتماع اكثر تركيزا واحسن من االجتماع االول غري املكتمل والسيئ .أراد الرئيس أن يقود
اجتماعا الجل ان يوضح أن استجابة الواليات املتحدة هلذه األزمة لن تكون كاملعتاد ،ولكن
اجلنرال سكوكروفت ،ونائب وزير اخلارجية لورنس ايغلربغر ( يف مكان جيمس بيكر ،الذي كان
يف سيبرييا مع وزير اخلارجية السوفيايت إدوارد شيفاردنادزه ) ووزير الدفاع ديك تشيين اتفقوا على
أنه مبجرد تكلم القائد العام  ،فإنه سيكون من املستحيل أن يكون هناك تواصل مفتوح وصادق.
وافق الرئيس برتدد على الرتاجع .بدال من ذلك ،فتح هؤالء املستشارين الثالثة الكبار
االجتماع مبناقشة القضية االسرتاتيجية واالقتصادية وذلك بأنه ال ميكن السماح لصدام باالفالت
من غزو الكويت .مل يعرتض أحد على ذلك ،وبدا الكل بالرتكيز على هذه السياسة القادمة.
يف اليوم التايل (السبت  4آب) ،اجتمعت نفس اجملموعة (مبا يف ذلك وزير اخلارجية
بيكر) يف كامب ديفيد ملناقشة مفصلة للخيارات العسكرية ،خرج اجلنرال كولن باول ،رئيس
هيئة األركان املشرتكة ،وبعد ذلك أعطى اجلنرال نورمان شوارزكوف (الذي أشرف على القيادة
املركزية األمريكية) تقييم مفصل لنقاط القوة والضعف العسكرية العراقية ،جنبا إىل جنب مع
بعض األفكار األولية حول ما ميكن للواليات املتحدة القيام به بسرعة .كان هناك توافق يف
اآلراء حول إدخال القوات األمريكية إىل اململكة العربية السعودية ملنع تفاقم احلالة السيئة ،ومنع
حصول اي شيء اسوء ،وردع صدام من مهامجة جاره االخر الغين بالنفط .ذهب وفد برئاسة
السيد تشيين ونائب مستشار األمن القومي روبرت غيتس إىل اململكة العربية السعودية الختاذ
التدابري املالئمة.
فرضت الواليات املتحدة عقوبات اقتصادية على العراق ،ومجدت أصول كل من العراق
والكويت (يف احلالة األخرية للتأكد من أهنا لن تنهب) ودعى جملس األمن الدويل ،مبا يف ذلك
الصني واالحتاد السوفيايت ،مع حقهما يف النقض ،إىل االنسحاب الفوري وغري املشروط للقوات
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العراقية من الكويت .بعد االجتماع يف كامب ديفيد ،ذهب اجلميع بدون الرئيس اىل واشنطن،
الذي عاد بعد ظهر اليوم التايل .اتصل يب اجلنرال سكوكروفت ليقول يل أنه سيكون غري قادر
على التواجد عندما هتبط مروحية الرئيس ،وطلب مين ان اطلع الرئيس على ما جيري ،قمت
بتلخيص ما حدث على عجل يف صفحة واحدة ،واخذت سرتة البحرية ،وذهبت اىل احلديقة
اجلنوبية قبل حلظات من وصول الرئيس.
يف احد املرات على االرض ،أومأ الرئيس بوش يل مراراً وقرأ التحديث اخلاص يب حول
احلالة العسكرية والدبلوماسية ،وعبس وحنن متجمعني ،مل يكن صدام يظهر أي عالمات على
الرتاجع ،وكان الرئيس قد تعب من تأكيدات القادة العرب على أهنم سيتمكنوا من القيام بعمل
دبلوماسي إذا ما أعطيوا الفرصة .وقد أحبط الرئيس أيضا مع انتقادات الصحافة حول عدم
فعل اإلدارة الي شيء يذكر .بعد املناقشة املوجزة اليت قمنا هبا ،كان الرئيس بأنتظار السلك
الصحفي بفارغ الصرب يف البيت األبيض ،وقال واحدة من العبارات اليت ال تنسى يف فرتة رئاسته:
” لن يقف ،هذا العدوان ضد الكويت”.
وهكذا مهد الطريق لألشهر الستة املقبلة ،فشلت الدبلوماسية والعقوبات االقتصادية
يف طرد صدام ،يف منتصف كانون الثاين ،مهدت عملية درع الصحراء ،اليت تضمنت نشر
 500.000ألف جندي أمريكي ،جنبا إىل جنب مع معداهتم ،إىل املنطقة حلماية اململكة
العربية السعودية واالستعداد لطرد القوات العراقية من الكويت،وفتح اجملال أمام عملية عاصفة
الصحراء .مل تفز اإلدارة مبوافقة االمم املتحدة ملسارها اجلريئ فحسب ،ولكنها جنحت أيضا
بتشكيل حتالف عاملي ،امتد من اسرتاليا اىل سوريا لدعم اجلهد العسكري .يف النهاية ،استغرق
األمر ستة أسابيع من القوة اجلوية وأربعة أيام من احلرب الربية لتحرير الكويت ،واستعادة الوضع
الذي كان سائداً قبل غزو صدام.
تبدو تلك األيام بعيدة عن ما نواجهه اآلن يف الشرق األوسط ،مع الفوضى الظاهرية يف
معظم املنطقة ،وسيطرة املتطرفني على جزء كبري من اراضي املنطقة ،لكن حرب اخلليج ليست
تأرخياً قدمياً فقط ،حيث ان الدروس املهمة املتعلمة منها ال تزال تستحق نظرة التفات اخرى.
ميكن للعقوبات االقتصادية ان تؤثر حبدود .فحىت العقوبات الواسعة اليت فرضت على
العراق بدعم الكثري من دول العامل مل تقنع صدام بإخالء الكويت -مثلما مل تعمل على أقناع
روسيا ،أو إيران ،أو كوريا الشمالية بعكس السياسات الرئيسية اخلاصة هبم يف السنوات األخرية.
وعالوة على ذلك ،تبني العقوبات املفروضة على العراق وكوبا أن العقوبات ميكن أن تؤدي اىل
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نتيجة غري مقصودة من خالل زيادة هيمنة احلكومة على االقتصاد.
ان االفرتاضات أشياء خطرة .تأخرت إدارة جورج بوش (وأنا منهم) يف إدراك أن صدام
سيغزو الكويت فعال ،وكنا خمطئني ايضا يف التفاؤل جداً يف توقع أنه لن يكون قادراً على البقاء
يف سدة احلكم بعد هزميته يف الكويت .بعد ما يزيد على عقد من الزمان من تلك احلرب ،أثبتت
العديد من االفرتاضات اليت وضعتها إدارة الرئيس بوش االبن الثانية اهنا كلفت العراق العديد من
اخلسائر بشكل رهيب ،وكذلك فعل االفرتاضات الوردية يف وقت الحق والىت أدلت هبا إدارة
أوباما بعد االنسحاب من العراق ،وتنظيم التدخل احملدود يف ليبيا ،وتشجيع االطاحة بالرئيس
املصري حسين مبارك ،ودعم تغيري النظام يف سوريا.
حتد التعددية من الواليات املتحدة ،لكنها قد تسفر عن أرباح كبرية .تضمن املشاركة
الواسعة قدراً من تقاسم األعباء نتيجة للتربعات من دول اخلليج واليابان ،انتهت حرب اخلليج
بتكاليف قليلة او معدومة من الناحية املالية على الواليات املتحدة وميكن للتعددية يف هذه
احلالة ،وبدعم من جملس األمن الدويل ،ان تولد دعماً سياسياً داخل الواليات املتحدة وحول
العامل ،حيث انه يوفر مصدراً للشرعية يف كثري من األحيان ،واليت تكون مفقودة عندما تعمل
الواليات املتحدة وحدها.
ميكن حىت للسياسات الناجحة ان يكون هلا عواقب سلبية غري متوقعة .ان االنتصار
العسكري من جانب واحد يف حرب اخلليج قد أقنع اآلخرين على جتنب شن حروب يف
ساحات املعارك التقليدية مع الواليات املتحدة ،بدال من ذلك ،أصبح اإلرهاب يف املناطق
احلضرية هو النهج املفضل للكثريين يف الشرق األوسط ،يف حني اختار أعداء آخرين (مثل كوريا
الشمالية) الردع النووي لضمان بقائهم يف السلطة.
غالبا ماتكون األهداف احملدودة حكيمة .قد ال تغري االهداف الصغرية الوضع ،ولكنها
متتلك ميزة كوهنا مرغوب هبا وقابلة للتنفيذ وبأسعار معقولة .قد تعد األهداف الطموحة أكثر
من ذلك ،ولكن حتقيقها قد يكون مستحيالً ،دخلت الواليات املتحدة يف مأزق يف كوريا يف
عام  1950عندما مل تكتفي بتحرير اجلنوب ،بل سارت مشال خط العرض  38يف حماولة مكلفة
وفاشلة لتوحيد شبه اجلزيرة بالقوة.
يف حرب اخلليج ،كثرياً ما مت انتقاد الرئيس بوش حلده من أهداف الواليات املتحدة
مقارنة مع ما وقعه جملس األمن لألمم املتحدة والكونغرس :طرد صدام من الكويت .جادل
العديد منهم بأن اهلدف ينبغي أن يكون “الذهاب اىل بغداد” .ولكن كما تعلمت الواليات
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املتحدة بالطريقة الصعبة بعد عقد من الزمن يف أفغانستان والعراق ،فان التخلص من نظام سيء
اسهل مقارنة مع بناء نظام بديل أفضل ودائم .يف األراضي األجنبية ،ميكن أن تكون األهداف
املتواضعة طموحة مبا فيه الكفاية ويدور الواقع احمللي دائما داخل الطريق الدائري -التجريدي.
ليس هناك بديل لقيادة الواليات املتحدة .ال ينظم العامل نفسه بنفسه ،وال تقوم يد خفية
خبلق النظام يف السوق اجليوسياسي ،أثبتت حرب اخلليج أن االمر يتطلب األخذ باليد املرئية
للواليات املتحدة حلشد العمل العاملي .وباملثل ،ليس هناك بديل للقيادة الرئاسية .بالكاد صوت
جملس الشيوخ ضد الذهاب إىل احلرب مع العراق قبل  25عاما ،على الرغم من قيام الواليات
املتحدة بتنفيذ قرارات األمم املتحدة اليت سعى إليها جملس الشيوخ ،كما ال ميكن أن يكون للبلد
 535وزير خارجية أو دفاع إذا ما كان يتمىن أن يقود.
علينا ان نكون حذرين من حروب االختيار .كانت حرب اخلليج عام  ،1991على
عكس حرب العراق  ،2003حرباً ضرورية ،حيث كانت مصاحل الواليات املتحدة احليوية على
احملك ،وبعدما مل تقم العقوبات املتعددة األطراف والدبلوماسية املكثفة بالوصول اىل حل ،مل
يبق سوى اخليار العسكري .ومن املرجح ان تكون معظم احلروب األمريكية املستقبلية حروباً
اختيارية  :سوف متيل املصاحل على احملك إىل أن تكون هامة وغري حيوية ،أو سيكون لصناع
السياسة خيارات اخرى إىل جانب القوة العسكرية .ان اختاذ مثل هكذا قرارات حول االستخدام
التقديري للقوة سيميل إىل أن يكون أكثر صعوبة بكثري ،وسيكلف الدفاع عنها الكثري كما هو
احلال يف كثري من األحيان ،تداعيات احلرب ،واصبحت اكثر كلفة وأقل جناحاً مما كان متوقع
هلا.
حتول األثر التأرخيي حلرب اخلليج إىل أن يكون أصغر بكثري مما تصور يف ذلك الوقت،
وخاصه بالنسبة للرئيس بوش ،الذي كان يأمل يف أن تستهل احلرب عصراً جديداً من التعاون
العاملي بعد اهنيار االمرباطورية السوفياتية يف ذلك الوقت ،متتعت الواليات املتحدة بدرجة تفوق
مل تستمر ،حيث ساهم صعود الصني ،وحتول روسيا اىل دولة غربية بعد اهنيار االحتاد السوفييت
واالبتكار التكنولوجي ،والعجز السياسي األمريكي ،وحريب االستنزاف يف أعقاب احداث / 11
 9يف ظهورعامل توزعت السلطة فيه على نطاق أوسع واصبح صنع القرار أكثر المركزية.
تبدو حرب اخلليج اليوم وكأهنا شيء من الشذوذ قصرية وحادة ،مع بداية وهناية واضحة،
ومرتكزة على مقاومة العدوان اخلارجي وليس بناء األمة واحملاربة يف ميادين القتال بالسالح جنبا
إىل جنب ،وليس يف املدن من خالل مواجه القوات اخلاصة لقوات غري نظامية .األكثر غرابة
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من كل ذلك ،هو ان احلرب كانت متعددة األطراف ،وغري مكلفة ،وناجحة .حىت ان املبادئ
اليت شنت من أجلها حرب اخلليج ،اال وهي عدم جواز اكتساب األراضي بالقوة العسكرية،
اصبحت موضع تساؤل مؤخراً وخصوصاً يف سلبية اجملتمع الدويل يف مواجهة العدوان الروسي
يف أوكرانيا.
تمُ ثل حرب اخلليج امتداد الدراك االتصال بني أحداث  1991 - 1990و الفوضى اليت
تعم الشرق األوسط اليوم ،فان مجيع األمراض يف املنطقة ،جنبا إىل جنب مع حرب عام 2003
يف العراق ،وسوء التعامل مع تداعياهتا ،واالنسحاب الالحق للقوات األمريكية من العراق،
والتدخل يف ليبيا عام  ،2011وفشل الواليات املتحدة باالستمرار يف العمل يف سوريا ،تبني
الكثري من احلقائق اليت تشرح الفوضى يف املنطقة.
كانت حرب اخلليج إشارة اىل جناح سياسة امريكا اخلارجية ،حيث جتنبت و بشكل
واضح ما كان ميكن أن يكون نتائجه رهيبة اال وهي ترك صدام يفلت بقيامه بفعل صارخ
لالستيالء على األراضي ورمبا السيطرة على جزء كبري من الشرق األوسط .ولكنه كان انتصاراً
قصرياً ،والميكن أن يكون كما توقعة الرئيس بوش “النظام العاملي اجلديد” ،ومل حيفظ الشرق
األوسط من نفسه.
رابط املصدر :
http://www.wsj.com/articles/desert-storm-the-last-classic-war1438354990?tesla=y
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الدولة اإلسالمية تجذب المقاتلين األكراد في تركيا
ايال البايراك *

2015/08/10

األكراد يف العراق وسوريا هم من بني املعارضني األكثر شراسة للجماعة املتطرفة
آديامان ،تركيا -كان أورهان جوندر مراهقاً كردياً هادئاً و مواظباً ،خيرج عن طريقه
ملساعدة اآلخرين ،وفقا ألولئك الذين عرفوه يف هذه املدينة الرتكية الصغرية بالقرب من احلدود
السورية .وذلك عندما بدأ الرتدد على مقهى معروف على انه مركز جتنيد للدولة اإلسالمية يف
العام املاضي ،ذهب والداه إىل الشرطة وناشدوهم الحتجاز ابنهما قبل أن يتمكن من القيام
بأي ضرر .يوم  5يونيو ،قام الفىت ذو الـ 20عاماً بتفجري قنبلة يف جتمع سياسي كردي يف
مدينة ديار بكر القريبة ،مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات ،حبسب ما قال
املسؤولون.
وقبل أسبوعني ،أقدم شاب كردي آخر من أديامان على تفجري نفسه وسط حشد من
الطالب الناشطني،مما أسفر عن مقتل  31شخصا كانوا يستعدون للذهاب للمساعدة يف إعادة
بناء كوباين ،املدينة السورية الكردية اليت تغلبت على هجوم مطول من الدولة اإلسالمية يف يناير.
كشف اهلجومان عن ظاهرة مقلقة وهي أن الدولة اإلسالمية جنحت باستقطاب شباب األكراد
األتراك ،بينما أبناء جلدهتم يف العراق وسوريا -مبعظم األجزاء -حيملون السالح ضد الدولة
اإلسالمية .أصبح املسلحون األكراد يف سوريا ،بدعم من الضربات اجلوية اليت تقودها الواليات
املتحدة ،القوة القتالية األكثر فعالية ضد اجلماعة املتطرفة.
مل تعلن الدولة اإلسالمية مسؤوليتها عن أي من التفجريين ،ولكن أهتم رئيس الوزراء
الرتكي اجلماعة بتنفيذ هجوم سروج.هامجت القوات املسلحة الرتكية مسلحني من حزب العمال
الكردستاين املعروفني أيضا بـ(،)PKKيف سريناك ،تركيا يوم الثالثاء وقامت طائرتان من طراز
 F-16بتنفيذ ضربات جوية على املنطقة ما بني احلدود العراقية الرتكية.
ومع ذلك ،ساعدت اهلجمات بتدعيم قرار تركيا يف يوليو لالنضمام إىل الواليات املتحدة
* عملت يف مكتب صحيفة وول سرتيت جورنال يف اسطنبول منذ عام ،2010ومهتمة يف كتابة القصص
وإنتاج أشرطة الفيديو يف املواضيع اليت تتطرق إىل السياسة الرتكية يف املسألة الكردية وأزمة الالجئني السوريني.
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يف شن غارات جوية على قوات الدولة اإلسالمية يف سوريا .واقرتنت تلك الضربات مع هجوم
كبري ضد اجلماعة االنفصالية الكردية الـ(،)PKKاحملظورة من قبل تركيا واملتمركزة يف مشال
بدأ القصف ،وهو االول من نوعه على قواعد الـ( )PKKيف العراق منذ ،2011
العراق.
والذي سوف خيلق مناخاً خصباً حلركة العنف املتصاعد مما سوف جيذب الشباب كالسيد
جوندر إىل االنضمام إىل املليشيات.مت االشتباه باملتمردين األكراد يف هجومني جديدين يوم
األحد الذي ذهب ضحيته ثالثة جنود أتراك.
بدأ مصطفى والد السيد جوندر البالغ من العمر  60عاماً مبالحظة تغيريات على ابنه يف
العام املاضي عندما بدأ يدرس المتحانات القبول يف الكلية مع جمموعة جديدة من األصدقاء.
فإنه كان خيرج معهم لساعات عدة خارج املنزل .مث بدأ الشاب يريب حليته ويصلي مخس مرات
يف اليوم،وجتاهل التقاليد الدينية األقل صرامة لألسرة بوصفها من أفراد األقلية العلوية املتأثرة
بالتشيع .وقال سكان حمليون ان الشاب وأصدقاءه رفضوا الصالة خلف اإلمام الدائم ،وانتظروا
خارج املسجد حىت خيرج املصلون مجيعهم قبل دخوهلم للصالة.
لقد مت استدراج بعض األكراد جباذبية من قبل رؤية الدولة اإلسالمية خللق دولة اخلالفة
وفرض تفسريها املخيف لإلسالم .على ظاهرها ،تبدو أديامان على إهنا تشكل حتدياً على
ان تكون أرضا لتجنيد للدولة اإلسالمية .فهذه املدينة ذات الـ  250,000ألف نسمة مل
حتتضن الفكر القومي الكردي كما أكثر مناطق جنوب شرق تركيا .ولكن مع ارتفاع معدالت
البطالة جنبا إىل جنب مع هيمنة الثقافة اإلسالمية احملافظة قد خلقت مناخاً للدولة اإلسالمية
للتدخل واستقطاب جمندين برواتب الئقة وزوجات شابات.
قال مسؤول أمين حملي رفيع املستوى”.من السهل جذب الفتيان العاطلني عن العمل
مع الرواتب العالية اليت تدفعها داعش” و “تقرتن هذه الوعود مع وعد بالتزويج من امرأة أو
حىت امرأتني .يف بلداهتم احملافظة ،ال ميكن لألوالد ان يواعدوا الفتيات”.عندما بدأ السيد
جوندر بقضاء بعض الوقت يف املقهى اإلسالمي الذي افتتح حديثا يف املدينة ،انضم والداه
وآخرون على حث الشرطة إلغالق املقهى.
يف يونيو املاضي وقبل عام من تفجري ديار بكر ،قال األب السيد جوندر أنه هو
وزوجته ذهبوا إىل مركز شرطة أديامان لتحذيرهم بأن ابنهما كان يجُ رى له غسيل دماغ من
قبل املتطرفني الذين يريدون من الفىت املراهق ان يذهب للقتال يف سوريا .وبعد أسبوع ،طلبت
الشرطة الشاب أن يأيت إىل املركز الستجوابه .لكنه نفى كل شيء .قائالً”أنا مل أحتدث يف
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املنزل عن األحداث السورية أو اجلهاد” وقال أورهان جوندر للشرطة“ .ليس لدي أي نية
للسفر إىل سوريا”.
وقال املسؤول األمين :إن عشرات اآلباء يف أديامان ذهبوا ملراكز الشرطة مع خماوف
مماثلة ولكن كان هناك القليل مما ميكن القيام به ،كما مل يكن لديهم أي دليل على أنه قد
شارك يف أي نشاط متعلق باإلرهاب .وأضاف املسؤول األمين احمللي “األسر قد تتوسل بنا
إىل حبس أبنائهم حبيث ال ميكنهم أن يذهبوا إىل سوريا ،ولكن ما ميكن أن نقوم به ،من
الناحية القانونية ال ميكننا إثبات خططهم،وال ميكننا أن نثبت أهنم قد كانوا يف سوريا يف حال
عودهتم”.مل ميض وقت طويل قبل ان خيتفي السيد جوندر الشاب .أوال ،هرع والديه إىل
املقهى اإلسالمي وطالبوا بأن يعرفوا أين ذهب ابنهما .قال األب”هؤالء الرجال ذوي اللحى
الطويلة حيدقون بنا فقط،من دون ان خيربونا بشيء”.
ابلغ األبوان الشرطة يف احلال ،وسافروا إىل املدن على طول احلدود السورية حيث قدموا
صور ولدهم للشرطة احمللية وحثوهم على إلقاء القبض على املراهق .ولكن الشاب كان يف
طريقه إىل مناطق الدولة اإلسالمية يف سوريا .يقول املسؤول األمين وأسرة جوندر ان السيد
جوندر اخذ إىل سوريا من قبل اخوين تركيني والذين انضما مؤخرا للمسلحني يف سوريا.
بعد سبعة أشهر من اختفائه،اتصل السيد جوندر أخريا بوالده”.قال انه يف سوريا”،وقال
والده،وأضاف “انه بكى ،وبكينا أيضا .رمبا كان قد أخرب بأنه سوف يقوم بالتفجري”.
مل يكن ألبوي السيد جوندر أي فكرة ان ابنهما قد عاد إىل تركيا ،ولكن مسؤولني
أمنيني كانوا يعلمون قبل بضعة أيام من هجوم الـ 5يونيو ،اعتقلت الشرطة الشاب يف فندق يف
ديار بكر ،لكن ليس ألسباب ارتباطه باإلرهاب ،ولكن للتهرب من اخلدمة العسكرية.والدا
السيد جوندر يريدون أن يعرفوا ملَ مت اإلفراج عن ابنهم من قبل الشرطة .وكانت الشرطة قد
صنفت اختفاء الشاب بأنه “اختفاء متعلق باإلرهاب .لكنهم مل يأخذوا األمر على حممل اجلد
“ .بعد يوم من التفجري ،ألقت الشرطة القبض على الشاب ،الذي نفى أنه قد نفذ اهلجوم.
وقال والده“ :اشعر خبيبة أمل كبرية بسبب أن ابين هو من قام هبذا العمل”.وأضاف “لكين
أيضا غاضب جدا .أنا ووالدته ،قمنا بكل ما يف وسعنا جلعل مسؤويل األمن قادرين على منعه
مما جيرى له من غسيل دماغ ،ملنعه من السفر إىل سوريا “.
أعرب مسؤولون أمنيون حمليون التعاطف مع رب عائلة جوندر .وقالوا إهنم قد فعلوا ما يف
وسعهم ملعاجلة تزايد املخاوف بشأن هتديد الدولة اإلسالمية .يف أبريل ،بعد شهور من الضغط
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.أغلقت الشرطة املقهى اإلسالمي،من قبل اآلباء كعائلة جوندر
: رابط املصدر
http://www.wsj.com/articles/islamic-state-woos-kurdish-attackers-inturkey-1438556990?tesla=y
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يوم حاسم ألسعار الوقود في الخليج
مجلة األيكونمست  ،ابو ظبي -الشرق األوسط وأفريقيا

2015/08/11

خطوة اإلمارات لتحسني ميزانيتها الفدرالية
كان االنتظار يف طوابري حمطات الوقود أطول ببضع دقائق من املعتاد ،ومل تكن هناك العديد
من االدلة اليت تشري اىل التخزين .وبصرف النظر عن تذمر الناس الطفيف ،مر  31متوز كأي مجعة
أخرى يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ولكن يف اليوم التايل ،ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 30
 ٪تقريباً ،إىل شيء قريب من قيمتها السوقية.
وضع التقليل من إعانات الوقود ،اليت كلفت احلكومة يف عام  2013حنو ( )7مليار
دوالر ودولة اإلمارات يف طليعة الدول اليت تأخرت حساباهتا كثريا يف منطقة اخلليج .مع اخنفاض
أسعار النفط العاملية ،فإن دول اخلليج العريب تضيع ما يقدر بنحو  380مليون دوالر من عائدات
الصادرات هلذا العام حسب تقديرات صندوق النقد الدويل .ستنهي الكويت وقطر فقط هذا
العام من دون عجز يف املوازنة ،وستجرب مجيع دول البنزين يف املنطقة للنظر يف خفض التكاليف.
ان الذي جيعل دولة اإلمارات العربية املتحدة فريدة من نوعها هو اجلرأة يف معاجلة السلع
اليت يراها سكان الدول الغنية بالنفط كحق هلم ،مثل البنزين الرخيص ،ودفعت اإلصالحات اليت
أعلن عنها قبل أسبوع ،اىل رفع سعر البنزين ألعلى مستوى يف منطقة اخلليج ،ويف عمان رفع
السعر اىل النصف تقريبا .مل يتم تعيني االسعار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من قبل احلكومة،
وسوف يتم تعيينها شهرياً من قبل جلنة على أساس األسعار العاملية ،ولكن السعر لشهر آب اقل
بـ  13سنتا فقط من سعر التجزئة األمريكية.
كيف ميكن لدولة اإلمارات أن تفلت من التغيريات اليت اثرت يف دول اخلليج األخرى ؟
هناك نقطة واحد فقط ،وهي ان الكثري من األعباء ستقع على املغرتبني ،الذين يشكلون حنو
 ٪ 90من السكان وسوف تشكل شكاويهم مشكلة اذا ما سعوا للحصول على ظروف أفضل،
واالنتقال اىل أماكن أخرى.
ولكن هناك عدد قليل من اخليارات االفضل ،يعيش جزء كبري من املنطقة يف حالة
اضطراب ،وقد مسى شباب منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا دولة اإلمارات العربية املتحدة على
239

حصاد البيان

أهنا املكان األكثر شعبية للعمل يف كل سنة من السنوات األربع املاضية ،وفقا ملنظمة رأي الشباب
العريب .حىت بالنسبة للعمال الغرب ،فان شوارع ديب تبدو مرصوفة بالذهب ،فقد وجدت شركة
االستشارات مريسر مؤخرا ان مدينة ديب هي الوجهة الدولية االوىل لالمريكيني الباحثني عن عمل.
يستمر املواطنون اإلماراتيون يف الوقت نفسه ،االستفادة من الرعاية االجتماعية السخية
للدولة واليت تساعدهم يف كل شيء ،من التعليم والرعاية الصحية والسكن وحىت تكاليف الزواج.
وعرب الكثري من املؤيدين احملليني لسعر الوقود اجلديد على وسائل االعالم االجتماعية بأن االرتفاع
يقابل زيادة األجور يف القطاع العام يف السنوات السابقة (أربعة من أصل مخسة عمال إماراتيني
يعملون يف احلكومة ).يقول روبن ميلز ،رئيس استشارات جمموعة ماننر للطاقة يف ديب“ ،إهنم سكان
أثرياء ،حىت بعد ارتفاع أسعار الوقود والبنزين ،ال يزال الوقود جزءً غري كبري من ميزانية األسرة”
ال تواجه دول اخلليج واقعاً وردياً مثل هذا ،فقد واجهت القلة اليت حاولت رفع الرسوم اجلمركية
ضجة عامة .يف األيام اليت تلت إعالن دولة اإلمارات العربية املتحدة ،فندت السلطات الكويتية والقطرية
وبسرعة الشائعات اليت تشري اىل خفض احلكومة للدعم .وحاولت احلكومة الكويتية رفع أسعار الديزل
و الكريوسني يف كانون الثاين ،إال أهنا مضت مرة أخرى يف هذا االجراء اىل منتصف الطريق فقط
بعد انفجار غضب الشارع العام .ورفعت سلطنة عمان والبحرين أسعار الغاز الطبيعي للمستخدمني
الصناعيني هذا العام ،ولكن للمحاولة للحد من االضطرابات ،يقول ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ ﺃﻨﺎﻨثاكرﻴﺸﻨﺎﻥ ،رئيس
بعثة صندوق النقد الدويل يف الكويت وسلطنة عمان .فان اسرتاتيجة عُمان “يبدو أهنا سرتتكز على
إصالح الدعم جتاه املستخدمني الصناعيني والتجاريني أوال ،ومن مث األفراد ثانيا”،

سحبت اململكة العربية السعودية ،غري الراغبة يف خفض اإلنفاق احلكومي 244 ،مليون لاير

(65

مليون دوالر) بشكل رمسي من احتياطياهتا لتغطية اإلنفاق يف األشهر الستة األوىل من السنة .كما
أصدرت احلكومة أيضا أول سنداهتا منذ عام  .2007وتنفق الدولة ما يعادل  ٪ 8.3من ناجتها احمللي
اإلمجايل على دعم الوقود .ويأمل خرباء اقتصاديون ان حترك دولة اإلمارات العربية املتحدة سيشجع
السلطات اإلقليمية األخرى .االن هو الوقت املناسب ،مع اخنفاض أسعار النفط ،فان اخنفاض
الدعم لن يضر تقريبا بقدر ما سيضر ارتفاع سعر النفط ألكثر من  $ 100للربميل.
رابط املصدر :
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21660490emirates-move-improve-its-federal-budget-day-reckoning-fuel-pricesgulf
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مصر تحدد آمالها من توسيع قناة السويس
هبة صالح  /ايكونمست

2015/08/13

تقول لوحات االعالنات اليت انتشرت يف شوارع القاهرة احتفاال بتوسيع قناة السويس “حنن نغيري
خارطة العامل” ،وهو مشروع هندسي كلف  8مليار دوالر للسماح بان تكون احلركة باجتاهني عرب
املمر املائي االسرتاتيجي ،الذي يعترب رمزا للسيادة املصرية .حيصل املسافرون حال وصوهلم اىل
املطار اآلن على ختم على جوازات سفرهم مع صورة سفينتني يعربان بعضها البعض مصحوبة هبذه
الكلمات “هدية مصر للعامل”.
قال مهاب مميش ،رئيس قناة السويس ،يف مقابلة تلفزيونية مؤخرا“ .ان التجارة (العاملية) يف تزايد،
وأحجام السفن تتزايد ،وإذا مل نتمكن من التعامل مع هذا وحتويله إىل إيرادات للخزينة املصرية ،فان
طرق بديلة ستظهر وتستفيد من هذا النمو” ان االرقام املستخدمة يف هذا التوسع كبرية بالتأكيد بيع
 8.6مليار دوالر كشهادات استثمار للجمهور يف مثانية أيام فقط يف العام املاضي لتمويل املشروع.
أجنز املشروع يف  12شهرا فقط ،ووظف  80يف املائة من القدرة التجريف يف العامل حلفر قناة موازية
جديدة يبلغ طوهلا  34كيلو مرت ،وتعميق وتوسيع أجزاء من القناة القدمية .ويقول مسؤولون ،ينبغي
هلذا املشروع ان جيذب املزيد من الشحن عن طريق متكني السفن من االحبار يف كال االجتاهني يف
مجيع األوقات ،وسوف تقلل أيضا وقت االنتظار من  11ساعة حاليا إىل ثالث ساعات فقط.
يقول هؤالء املسؤولون ان النتيجة ستكون متمثلة مبضاعفة عدد السفن اليت تستخدم يف القناة
إىل متوسطيومي قدره  97سفينة حبلول عام  ،2023وزيادة  250يف املائة يف العائدات السنوية،
مما جيعلها تصل إىل أكثر من  13مليار دوالر .وينظر اىل التوسيع كخطوة أوىل جلذب مليارات
الدوالرات عن طريق االستثمار يف خطة طموحة لتحويل املنطقة احمليطة باملمر املائي اىل منطقة نقل
ومركز صناعي وذلك هبدف خلق املاليني من فرص العمل.
قال اجنوس بلري رئيس معهد سجنيت ،وهو مركز احباث اقتصادي يقع يف القاهرة“ .ستكون
املنفعة االقتصادية الرئيسية من املنطقة الصناعية اليت سيتم بناؤها حول القناة ،ولكن على املدى
القصري ،هناك فوائد غري ملموسة مثل عامل الشعور بالرضا الذي يأيت من إكمال هذا املشروع
الضخم يف غضون عام ومع ذلك ،ال يزال العديد من احملللني حذرين بشأن توقعات التوسع اهلائل
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يف حركة الشحن ”  ،قال اسكندر العمراين رئيس برنامج مشال أفريقيا يف جمموعة األزمات الدولية
“ان حركة النقل يف القناة غالبا ما تعتمد ،ليس على حجم القناة ،ولكن على عوامل مثل التجارة
العاملية ،وأسعار النفط ،وصحة االقتصاد الصيين”

ووضحت كابيتال ايكونوميكس لالستشارات ومقرها يف لندن هذا االسبوع ،ان توقعات احلكومة
حول إيرادات القناة يف املستقبل مبنية على “افرتاضات متفائلة بصورة غري معقولة حول التجارة
العاملية” ويف حني ان هناك احتماال أن تعود القناة ببعض الفوائد على االقتصاد ،اال ان هذه
الفوائد ستكون “أصغر من ما كانت تأمل به السلطات” .اوضح املستشارون “حسب تقديراتنا،
لتحقيق أهداف احلركة يف قناة السويس ،جيب ان يرتفع حجم التجارة العاملية بنحو  9يف املائة يف
العام وعلى اساس سنوي ،هذا أعلى بـ 3يف املائة من املتوسطيف كل عام على اساس سنوي ،والذي
مت حسابة على مدى السنوات األربع املاضية”.
حتصل السويس بالفعل على معظم حركة احلاويات بني أوروبا وآسيا ويتوقع صندوق النقد الدويل أن
النمو االقتصادي يف املنطقة سيبقى بنسبة  4يف املائة يف السنوات املقبلة .بينما قام بيرت هنكليف،
االمني العام لغرفة املالحة الدولية يف لندن ،باألشاد بالتوسع لتنفيذه يف وقت قياسي واصفا اياه
بأنه “إجناز رائع” األمر الذي سيجعل السويس “أكثر كفاءة” ،لقد كان حذرا حول التوقعات
أن احلركة ستتضاعف حبلول “ .2023ان التنبؤ هبذا الشيء صعب جدا ” واضاف “ان حقيقة
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امكانية احبار السفن الكبرية خالل القناة بكفائة اكرب سيزيد من احتمالية استخدام املزيد من السفن
للقناة”.
بالنسبة للمصريني ،مل تقدم االخبار الساره على اجلبهة االقتصادية بشكل مقنع ،على الرغم من
اجلهود اليت بذهلا عبد الفتاح السيسي ،الرئيس املصري وقائد اجليش لغرس االمال يف ان االقتصاد
سيتطور .يف اذار ،أثار مؤمتر األعمال التجارية الدولية الرفيع املستوى ،الذي استضافته مصر مبناسبة
عودهتا كواجهة استثمارية بعد ثورة عام  ،2011توقعات بانتعاش االقتصاد بقيادة املستثمرين
األجانب .ولكن على الرغم من كشف النقاب عن مليارات الدوالرات من االستثمارات األجنبية
يف مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء ،اال ان القطاعات اليت توفر فرص العمل مل تنتعش بعد .ال تزال
السياحة ،مصدر عمل رئيسي ومصدر للعملة األجنبية ،يف حالة ركود.
يبدو ان العديد من املشاريع لبناء مليون وحدة سكنية جديدة خالل مخس سنوات ،وبناء
عاصمة جديدة الخذ بعض العبء عن القاهرة قد توقفت .بالنسبة ملاليني املكافحني املصريني،
مل يكن هناك أي تغيري ملموس يف حياهتم .من غري الواضح ما إذا كان تنشيط القناة سيرتقي إىل
مستوى آمال الشعب املصري .قال السيد بلري من معهد سيجنت “ان االقتصاد يتحسن يف األرقام
الرئيسية ،ولكن االنتعاش يبدأ من قاعدة منخفضة ،وأنه حباجة إىل التحرك بشكل أسرع خللق فرص
عمل كافية وملواكبة النمو السكاين”
املصدر :
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2c18da3a-3aa8-11e5-bbd1b37bc06f590c.html#axzz3iQnBJvUd
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قد اليسهل تطوير قناة السويس من الرحلة
االقتصادية في مصر
ديفيد كيركباتريك  ،نيويورك تايمز

2015/08/13

ان “القناة اجلديدة” ،هي يف الواقع قناة جانبية موازية للقناة االوىل ومتتد حوايل ثلث طول
املمر املائي القائم .ان وعود السيد السيسي حول االيرادات اليت ستجلبها القناة ،يقول اقتصاديون
ورجال األعمال ،ستعتمد على قرارات حل نفس املشاكل اليت حتجم بقية االقتصاد املصري ،مبا يف
ذلك ضعف احلكومة ،وانعدام الشفافية ،واالعتمادية ،واألمن العام .ان هذه الضجة حول القناة،
يقول بعض احملللني ،ال تفعل اال شيئا يسريا لتخفيف شكوك املستثمرين.
ان مشروع التطوير اآلخر للسيد السيسي -بناء عاصمة جديدة الستبدال القاهرة جزئيا -قد
اهنار بعد أشهر فقط من الكشف عنه يف شهر اذار .ان التحرك إلغالق عجز احلكومة ،والعمل
على استقرار العملة يظهر على انه قد توقف .يقول اقتصاديون ان نقص الطاقة ،وفرض قيود
على النقد األجنيب ،وتنامي خطر العنف و املناهضني للحكومة ،ميثل عقبات كبرية هلذا النوع من
متوسط

االستثمارات ،كما يتوقع االقتصادييون.ان امليزة احلقيقية للقناة اجلديدة ستكون خفض
وقت عبور للسفن ،رمبا لعدة ساعات .لكن حكومة السيد السيسي قالت للمصريون أن توسيع
القناة يهدف إلضافة  100مليون دوالر سنويا لالقتصاد وتوفري مليون فرصة عمل ،قالت رمي عبد
احلليم ،خبرية اقتصادية مصرية“ .هذه األرقام مستحيلة متاما” .
عني الرئيس مهلة مدهتا سنة واحدة حلفر القناة اجلديدة ،مما زاد يف التكاليف ،واليت جاءت أكثر
من  8مليارات دوالر ،وفقا ملسؤولني مصريني .وقال اقتصاديون ان االندفاع قدم فائدة رمزية فقط
وليس شيئا ملموسا.
تعمل القناة احلالية بشكل جيد دون السعة القصوى جزئيا بسبب ان أحجام الشحن ال تزال
أقل من الذروة اليت بلغتها قبل مثاين سنوات .قلت أحجام النقل مرة أخرى هذا العام بسبب التباطؤ
االقتصادي يف الصني واخنفاض الطلب الغريب على نفط اخلليج الفارسي .قال راجي أسعد ،وهو
زميل يف منتدى البحوث االقتصادية هنا يف الواليات املتحدة وأستاذ يف جامعة مينيسوتا“ .ثالث
سنوات كانت لتؤدي نفس الغرض”
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وقال بيرت هينكلف ،األمني العام لالحتاد الدويل للشحن ،ان الصعودات والنزوالت جتعل أي
توقعات لعائدات القناة يف املستقبل متضاربة يف أحسن األحوال .وتقدر منظمته أن إمجايل حجم
الشحن سينمو بنسبة أكثر من  30يف املئة على مدى  10اعوام ،ولكن مشاريع حكومة السيد
السيسي يف القناة ستضيف أكثر من ضعف اإليرادات اىل حصيلة القناة حبلول عام  ،2023اي
مايعادل  132مليار دوالر سنويا من حوايل  53مليار دوالر .وأشار السيد هينكلف اىل قول مأثور:
“ان التوقعات اشياء رائعة ،حىت تبدأ باحلديث عن املستقبل”.
أجنزت يف عام  ،1869احدثت القناة األصلية ثورة يف التجارة الدولية من خالل ربط البحر األمحر
بالبحر األبيض املتوسط ،خمتصرة املسافة بني الشرق والغرب ،وسهلت عبور السفن بدال من القيام
برحلة طويلة حول الطرف اجلنويب من أفريقيا .متتد القناة ملائة ميل ،وحفر فيها  20،000الف عامل
ملدة  10سنوات وفقا للتاريخ الرمسي.
ان بعض أجزاء القناة ضيقة جدا حلركة املرور يف االجتاهني ،ترتب على سلطات القناة لكي يتناوبون
باملرور يف قوافل تتجه يف اجتاهات بديلة ،وحتاول مصر منذ عقود احلد من االختناقات .أضافت
السلطات ثالث قنوات جانبية يف  ،1955ثالثة آخريات يف عام  .1980وقد عملت احلكومة أيضا
يف العقود األخريه على مشاريع التجريف لتعميق القناة لتكون قادرة على استيعاب السفن الكبرية.
ستضيف القناة اجلانبية اجلديدة  30ميال يف حماولة للسماح حلركة املرور بان تكون باجتاهني متعاكسني.
على الرغم من أن القناة اجلديدة ال تسمح حىت اآلن حبركة املرور يف اجتاهني متعاكسني لكامل
طول القناة ،اال اهنا ستسرع مرور السفن من خالل السماح لقواف أطول و اكرب باملرور .ميكن أن
تساعد القناة يف جذب حركة املرور.
بالنسبة لشركات الشحن فان االختيار بني قناة السويس والطرق األخرى قال ويلي شيه،
األستاذ يف كلية هارفارد لألعمال الذي يدرس التصنيع والنقل “يعتمد على الوقت ،وكم من الوقت
ميكنين توفريه؟ “.
ومع ذلك فان خلق فرص عمل سيعتمد على جذب املستثمرين لبناء املصانع أو املرافق
اللوجستية يف املناطق الصناعية املخطط هلا حول القناة .وقال خرباء ان هناك اسباب وجيه لالعتقاد
بأن قصر وقت العبور من شأنه ان يؤجل جذب املستثمرين بسبب وجود حتديات أخرى ملمارسة
األعمال التجارية يف مصر.
قال الربوفيسور شيه “من املؤكد أن مصر حتتاج هذا النوع من البنية التحتية إلنتاج فرص
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العمل ،ولكن ،يا رجل ،هناك طريق طويل عليهم قطعه” .واخافت هجمات املتشددين يف القاهرة
ومشال سيناء املستثمرين ،ويظهر ان السيد السيسي سيتخلي عن التغريات االقتصادية للحصوا عاى
استقرار سياسي على املدى القصري.
أنفقت حكومته مليارات الدوالرات من املساعدات من دول اخلليج الفارسي لتحسني البنية
التحتية للطاقة يف مصر وجتنب انقطاع التيار الكهربائي املتكرر .لكن جمموعة من االقتصاديني
ورجال األعمال يقولون إن احلكومة حترم الصناعات من امتالك السلطة السرتضاء املستهلكني.
بدأ السيد السيسي خبفض دعم الغذاء الذي الحاجة له والطاقة يف مصر يف العام املاضي،
لكن خططة املتكاملة لرفع الضرائب املتعثرة واجهة معارضة من خنبة من رجال األعمال.
املصدر :
http://www.nytimes.com/2015/08/07/world/middleeast/suez-canalchannel-egypt.html?_r=1
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يعاني النفط من عجز بمقدار  4.4ترليون دوالر
ليام دينينغ  -وول ستريت جورنال *

2015/08/15

ان االنكماش منتشر يف صناعة النفط العاملية
نعم ،انك تشعر باألمل عندما ختسر  20دوالرا .ولكن مهال ،على األقل اهنا ليست  4.4ترليون
دوالر.هذا هو تقريبا حجم العائدات اليت سيتخلي عنها منتجي النفط يف العامل على مدى السنوات
الثالث املقبلة ،استناداً إىل التوقعات احلالية لألسعار وللطلب ،نسبة إىل ما كان متوقعاً قبل عام
واحد فقط .مع تراجع خام برنت إىل ما دون  50دوالرا للربميل ،دخلت الصناعة وانتشرت موجة
من االنكماش.
قبل عام ،أشار املستقبل اىل ان متوسط سعر النفط اخلام برنت من عام  2016اىل عام
سيكون حوايل  101دوالراً للربميل ،اما اليوم فان هذا السعر يرتواح حول  60دوالراً .كما تشري
تقديرات الطلب املستقبلية اىل اخنفاض طفيف يف سعر النفط .ان اخلسائر الضمنية إليرادات منتجي
النفط ستبلغ حوايل  4.4ترليون دوالر خالل تلك السنوات الثالث.
2018

على سبيل املثال ال ياخذ مقياس اخلام يف االعتبار الدرجات املختلفة للنفط اليت تباع بأسعار خمتلفة،
ولكنه يشري إىل حجم اخلسائر احملصلة بالنسبة إىل التوقعات اليت تتم مؤخرا فقط .وقد اختفى حنو
 ٪ 42من اإليرادات الضمنية ،مبعدل حوايل  1.5تريليون دوالر سنوياً ،وهذا ما يعادل أكثر من
ضعف الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة العربية السعودية .بل متثل ايضا ما يقرب من ثالثة أضعاف
النفقات الرأمسالية املتوقعة لقطاع االستكشاف واإلنتاج العاملي ،وفقاً لدراسة حديثة ل  474شركة
نفط ،اليت اجرهتا كوين.
هذا هو الذي ادى اىل ان تكون احلياة ألمثال شركات مثل شيفرون صعبة جدا اآلن ،حيث اهنا
ال تزال حتاول تلبية التزاماهتا جتاه املشروع الضخم واملسامهني -الذي بين عندما كانت اسعار النفط
اكثر من  100دوالر -مع تدفق نقدي أقل .ينطبق الشيء نفسه على شركات التنقيب واإلنتاج اليت
تراكمت الديون عليها يف طفرة غري متوقعة .ان رغبة منتجي النفط للحفاظ على اهلوامش تعين نشر
البؤس بني شركات خدمات حقول النفط ،اليت شهدت زيادة يف توقفات املعدات وتقليل االسعار.
* نائب رئيس حترير جملة  Heard on the Streetمقرها يف نيويورك .خبري يف السلع والطاقة.
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مما يثري االهتمام والفضول هو ان حىت شركات خطوط األنابيب ،غالباً ما ينظر إليها على أهنا معزولة
عن أسعار النفط بسبب انتشار اهلياكل القائمة على الرسوم املالية ،اليت تظهر دالئل على التوتر.
واخنفض سهم خطوط األنابيب األمريكية  ٪ 20هذا األسبوع .يف يوم األربعاء ،أعربت الشركة عن
خماوفها من تراكم البنية التحتية الزائدة يف الوقت الذي تقل فيه أسعار الطاقة .ميكن هلذا أن يرتك
األنابيب تعمل بأقل من طاقتها ،مما سيثري خماطر لدى االطراف االخرى ،وخصوصاً عمالء التنقيب
واالنتاج.
ان املوضوع املوحد هو االنكماش .كما هو احلال يف كثري من األحيان مع صناعات السلع،
فان الطفرة الدورية -املصحوبة هذه املرة باالخنفاض يف املعدالت ،غذت التوسع اهلائل .هذه القدرة
اإلضافية وااللتزامات املرتبطة هبا للمسامهني ،والدائنني ،واملوردين تعمل اآلن يف بيئة اصبحت فجأة
أكثر تقشفا.
من خالل شد احلزام ،و خنق االستثمار ،سيقدم الدعم ألسعار النفط يف هناية املطاف .وهناك
دالئل على حدوث ذلك .على سبيل املثال ،يف الوقت الذي رحبت فيه شركات التنقيب واالنتاج
يف الواليات املتحدة  11.45مليار دوالر يف أسهم جديدة هذا العام -أعلى من أي سنة كاملة
أخرى منذ عام  1995على األقل ،وفقا لديلوجيك -اال ان الوترية اخنفضت اىل حد كبري منذ شهر
حزيران.
حتاول شركة شيفرون تلبية التزاماهتا جتاه املشروع الضخم واملسامهني ،الذي بين خالل السنوات اليت
كانت فيها اسعار النفط اعلى من  100دوالر ،وعندما كان التدفق النقدي اقل ،على قدم املساواة،
على الرغم من أن شركات التنقيب واالنتاج تقوم بالكثري باستخدام القليل .قالت املوارد القارية
يف وقت متأخر من يوم األربعاء إهنا زادت يف االنتاج على الرغم من اخنفاض الصرف يف ميزانيتها
االستثمارية حىت اآلن يف هذا العام .تعترب زيادة اإلنتاجية عمل انكماشي ألنه يؤخر الوقت ،لعدم
وجود رأس املال إضايف ،يتم فيه اغالق اآلبار.
ان املنتجني الكبار املدعومون من الدولة يف دول مثل اململكة العربية السعودية وإيران يقبلون
األسعار النتاج النفط مقابل احلصول على تدفق نقدي .حىت الواليات املتحدة تقوم برتشيد
االنتاج بشكل كبري ،عرب ختفيض النفقات أو عمليات الدمج للقيام بالتخفيضات الالزمة إلعادة
التوازن للسوق ودعم االسعار الذي جيب أن يأيت من مشاريع دولية كبرية اليت تدار تقليديا من
قبل الشركات الكربى .ولكن هذا سيكون على املدى املتوسط ،ولن تكون العملية سريعة .قال
الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش برتوليوم بوب داديل يف مقابلة أجريت معه مؤخرا على موقع الشركة
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على االنرتنت انه يتوقع انتعاش أسعار النفط لتبدو وكأهنا “حرف  Uطويل” .يف الواقع ،ان
احلفر البحرية أكثر عرضة للخطط الكربى ،وقد عانت من أسوأ هبوط من بني بقيه حقول النفط،
باخنفاض يقدر بالثلث يف هذا العام.
بدال من ذلك ،ميكن للطلب القوي ان ختفف من الضغط على هذه الصناعة ،وان يستعيد بعض من
تلك الرتيليونات املفقودة .ولكن تباطؤ النمو يف الصني ينتج انكماش يف الطلب أيضا .بالتأكيد،
مع اسعار برنت املستقبلية اآلن اليت ال تتجاوز  70دوالرا حىت الوصول اىل بدايات العقد القادم،
فان السوق لن يرى أي انفراج االن.
املصدر:
http://www.wsj.com/articles/oils-4-4-trillion-hole-1438875099?tesla=y
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إيران تستهدف  45مشروع ًا للنفط والغاز في خطة
لزيادة إنتاجها
هاشم كالنتاري  /وكالة بلومبرغ

2015/08/15

اختارت إيران  45مشروعاً للنفط والغاز لكي تظهرهم للشركات العاملية يف مؤمتر يف لندن يف كانون
األول عندما ستتم مناقشة مناذج عقود النفط اجلديدة ،قبل مزادات االستكشاف ،لكي تضاعف
إنتاج اخلام يف البالد.
قال مهدي حسيين ،رئيس جلنة إعادة هيكلة عقود النفط ،يف مقابلة يف طهران ،أ ّن مناقشة املشاريع
ستتم ،مبا يف ذلك مشاريع استكشاف النفط والغاز ،فضالً عن مناقشة تفاصيل منوذج عقد نفطي
يف مؤمتر  16 – 14كانون األول ،وتأمل إيران أن ترفع من إنتاج خامها ليصل إىل  5.7مليون برميل
يف اليوم ،على ح ّد قوله.كان ناتج دول اخلليج يف متوز  2.85مليون برميل يف اليوم حبسب تقديرات
جمُ عت من قبل شركة بلومبريغ ،ولقد عبرّ ت الشركات املنتجة للنفط ،مثل بريتيش برتوليوم ورويال
داتش شيل ،عن رغبتها يف استثمار احتياطيات إيران ،رابع أكرب إحتياطي يف العامل ،عندما يتم رفع
العقوبات بعد االتفاق النووي الذي حصل الشهر ماضي مع القوى العاملية.
وقال حسيين أيضاً “سنح ّدد املشاريع يف قطّاعي النفط والغاز بقدر ما يكون ذلك ممكناً وضرورياً،
التطور االقتصادي… وبقدر تعلّق هذا املؤمرت باألمر،
إذ إنّنا نرى أ ّن هذا القطّاع سيجلب الثروة و ّ
فلقد قمنا بتحديد  45مشروعاً تتضمن كتالً استكشافية ب ُكلَف استثمار متفاوتة… وقد تعطي
تقرر ما إ ْن كانت ستزايد على املشاريع ،وسيتم
إيران مهلة شهرين إىل ثالثة أشهر للشركات لكي ّ
حتديد املدة بشكل مضبوط حبلول وقت املؤمتر ،وبعد ذلك مبدة قصرية ،ستقوم إيران بالدعوة إىل
تقدمي العطاءات… لقد تشاورنا تقريباً مع مجيع شركات النفط املتوسطة والكربى بشأن مشاريعنا
وحمتوياتنا التعاقدية  ،وكانت الردود إجيابية”.
عقد جديد

ٍ
إسرتدادات على
ستتبنىّ إيران مناذج “عقود اخلدمة واجملازفة” اليت سوف تق ّدم للمستثمرين
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ٍ
االدعاء مبلكية احتياطيات
شكل نقد أو حصص نفطية ،على ح ّد قوله.وقال أيضاً “لن يُسمح هلم ّ
طاقة البالد… بل إ ّن طبيعة العقود ستكون مشاهبة للمشاركة يف االنتاج ولكن خبصائص خمتلفة…
حيق هلا احلصول
سوف تقبل شركة النفط العاملية أو الشركة املستثمرة مبجازفة معيّنة ،ويف ضوء ذلك ّ
على جزء من النفط الذي يتم إنتاجه وفقاً لذلك ،أو أن تكون املكافأة على تلك اجملازفة بنسبة من
النفط أو جزء منه “.
وقال حسيين أيضاً أ ّن “كلفة إنتاج إيران للربميل هي  8إىل  10دوالرات ،لذا ،فا ّن مشاريعنا سوف
تكون جاذبة للمستثمرين… وإ ّن هبوط أسعار النفط يف مصلحة إيران يف هذه املرحلة أل ّن األسعار
تشجع اجملاالت غري االقتصادية… إ ّن هبوط األسعار اآلن من  100دوالر إىل حوايل 50
املرتفعة ّ
دوالر للربميل هو فقط يف املدى القصري ،وإذا ما نظرنا إىل قطّاع النفط العاملي يف املدى البعيد فا ّن
الطلب سوف يزداد ،وكذلك ستزداد األسعار”.
زيادة االنتاج
ترغب إيران ،عند رفع العقوبات ،برفع إنتاجها النفطي بنسبة  % 15من ناتج منظمة البلدان
املص ّدرة للنفط (أوبك) ،أو إىل أكثر من  4ماليني برميل يف اليوم ،كما قال حسيين ،وقال أيضاً
“بزيادة حصة أوبك تزداد حصتنا وسنحتاج إىل بناء القدرات ،وكهدف أويل يف املدى القصري ،فانّنا
خنطط النتاج  5ماليني برميل يف اليوم ومن مث نرتفع إىل  7.5مليون برميل يف اليوم”.
ميكن اليران أن ترفع االنتاج مبقدار  500ألف برميل يف اليوم خالل إسبوع واحد من رفع العقوبات
الدولية ،إشارة إىل ما قاله وزير النفط بيجان مندار زنكنة يف مقابلة مع تلفزيون الدولة يف بداية هذا
الشهر .وقال أيضاً ،من املفرتض أن تُرفع العقوبات عن قطّاع النفط االيراين حبلول تشرين الثاين.
املصدر :
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-13/iran-targets-45oil-and-gas-projects-in-plan-to-boost-production
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من الذي يوجه آل سعود؟
سايمون هندرسون *

2015/08/16

يبدو ان القيادة السعودية اجلديدة اليت تعاين من هجمات داعش ،واحلرب يف اليمن،
واملخاوف املتزايدة بشأن النفوذ اإليراين ،تعمل من غري هدف.
اصبحت الفروع احمللية لداعش يف اململكة العربية السعودية أقل متييزا يف اختيار االهداف .يف شهر
ايار ،استهدف التنظيم مسجدين للشيعية يف املنطقة الشرقية ،مما أسفر عن مقتل  26شخصا .يف 6
آب ،فجرت اجملموعة اجلهادية مسجد سين يف جنوب غرب اململكة ،على مقربة من احلدود اليمنية،
ونتيجة لذلك قتل  15شخصاً معظمهم من رجال األمن السعوديون .كان هذا ميثل تذكريا ألفراد
العائلة املالكة السعودية على أن داعش ،الذي يشاركهم يف عداء الشيعة ،يكره أيضا آل سعود وكل
ما يرمز إليه .كما اهنا تذكري بأن محلة اململكة العربية السعودية ضد داعش ستستمر.
يف الشهر املاضي ،أعلنت السلطات السعودية القبض على  431شخصاً يشتبه بانتمائهم
للجماعة .على الرغم من أن الغالبية العظمى من  27مليون مواطن يف اململكة رمبا يفضلون قيادة
امللك سلمان للفوضى اليت اجتاحت العامل العريب منذ عام  ،2011اال ان جزءً ال يستهان به من
الشباب السعودي يبدوا على اهنم متأثرين بافكار اجلهاد اليت يتم تغذيتهم هبا باستمرار من خالل
وسائل االعالم االجتماعية ،وجند أن محاسة هؤالء الشباب على سلوك ذلك الطريق غري مدانة يف
كثري من األحيان من قبل اجملتمع السعودي.
ان تفجري املساجد السعودية هو احد عالمات تصاعد األزمات الداخلية واخلارجية اليت
تواجهها اململكة ،وكثري منها هلا صلة حقيقية أو غري حقيقية مع ايران .وكان رد الرياض األكثر
وضوحا هو مجع رسائل الدعم واملواساة من احللفاء – يف الوقت الذي دارت فيه الشبهات حول
ايران مرة اخرى .مهما كانت طبيعة املشكلة ،فالبد ان ينظر إليها على اهنا وسيلة لتوحيد البلد بدال
من تقسيمه .سيشكل حتقيق هذا التوازن حتدياً من نوع خاص إذا ما كان هناك املزيد من احلوادث
* هو زميل لربنامج بيكر ومدير برنامج اخلليج وسياسة الطاقة يف معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن .صحيفة
فورن بوليسي .
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اليت ترتبط بداعش ،أو اذا ما قام السكان الشيعة يف اململكة العربية السعودية برد فعل انتقامي.
لكن من غري الواضح قدرة قيادة اململكة على القيام هبذه املهمة ،خصوصا عندما يتعلق االمر
بسلسلة اهلجمات اإلرهابية على أراضيها أو املشاكل األخرى الكثرية اليت تواجهها .ال ميكن لعاهل
البالد ان خيطط حىت لقضاء إجازة بشكل صحيح :يف األسبوع املاضي ،قرر امللك سلمان على ما
يبدو انه سيكره جنوب فرنسا ،على الرغم من ان منظر الشاطئ العام من فيلته خمصص له لوحدة،
حيث قامت السلطات الفرنسية مبنع االخريني من االقرتاب من الشاطئ .وقد غادر امللك مع 600
شخص من حاشيته إىل قصره يف املغرب .على اجلبهة الداخلية ،ويف الوقت نفسه ،فإن احلكومة يف
يد ويل العهد األمري حممد بن نايف ونائب ويل العهد األمري حممد بن سلمان ،االبن املفضل للملك
واملمرر املفضل لسياساته.
دار الكثري من النقاش حول العالقة بني حممد بن نايف وحممد بن سلمان يف دوائر السياسة
اخلارجية يف مجيع أحناء العامل .ليس هناك شك يف أن العاهل السعودي يريد حممد بن سلمان ليصبح
ملكاً يوما ما .والسؤال الوحيد هو ما إذا كان نايف سيسمح هلم بذلك .يعتقد العديد من املراقبني
السعوديني حاليا ان امللك سلمان سيعلن استقالته ويعني حممد بن سلمان خلفا له – ان نظام
اخلالفة يف حالة تغري مستمرة ،وان لرغبات امللك أمهية قصوى يف حتديد نظام السيادة ،ولكن هناك
معلومات متضاربة بشأن ما إذا كان هناك صراع قائم بني األمريين او ال .يقول البعض أن حممد بن
نايف – أو على األقل أولئك الذين سيخسرون يف هذه املناورة – خيطط لقيادة بلده ،واليت تؤدي
اىل هتميش ابن عمه األصغر سنا .ومع ذلك ،تقول التقارير األخرى من األجانب الذين تعاملوا
معهم على أن اخلصمني بامكاهنما العمل بشكل جيد كفريق واحد.
سيتم اختبار هذه الشراكة بشكل متزايد يف األشهر املقبلة .ان الرجلني مسؤالن عن قيادة
املؤسسة العسكرية يف اململكة العربية السعودية ،اليت غالبا ما يسودها االنقسامات ،وللعمل حنو
هدف مشرتك :حممد بن نايف كوزير الداخلية والشخص املسؤول عن األمن الداخلي ،وحممد بن
سلمان كوزيرا للدفاع ،وبالتايل هو قائد اجليش السعودي والقوات اجلوية والقوات البحرية .تارخييا ،مل
تعمل وزارة الداخلية يف اململكة العربية السعودية مع اجليش بشكل جيد .ان القوة العسكرية الثالثة
متمثلة باحلرس الوطين السعودي بقيادة األمري متعب بن عبد اهلل ،الذي تضاءلت طموحاته ليكون
ملكاً عندما تويف والده قبل ستة أشهر ،واختفت متاما عندما ارتقى امللك حممد بن سلمان إىل عرش
السلطة يف شهر نيسان .يتشبث متعب ،الذي ينظر إليه على انه حليف حملمد بن نايف ،بدورة يف
احلرس الوطين على الرغم من التقارير اليت تفيد بأن حممد بن سلمان يريد دمج هذه القوى القبلية
أساسا يف القوات الربية السعودية ،مما سيجعل متعب زائداً عن احلاجة.
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تشكل محلة اليمن املشكلة األكثر إحلاحاً اليت تواجه فريق األمن القومي اجلديد للمملكة.
فشلت الضربات اجلوية للتحالف الذي تقوده السعودي ،واليت بدأت يف مارس اذار املاضي ،باحلاق
اهلزمية باملتمردين احلوثيني ،ولقد حتول الوضع اىل لعبة اضرب رأس اخللد ضد قوات الرئيس السابق
علي عبد اهلل صاحل ،وهذا تسبب بأضرار جانبية ضخمة للمدنيني األبرياء .حصلت حكومة الرئيس
املنفي عبد ربه منصور هادي مؤخراً على موطئ قدم يف املدينة الساحلية اجلنوبية عدن ،واليت بدأت
منها حتركات دبابات اإلمارات العربية املتحدة باجتاه الشمال يف وقت سابق من هذا االسبوع ،لكن
حتالف صاحل واحلوثي ال يزال سليما ،ويف مقابلة اجراها الزعيم السابق مع موقع هافينغتون بوست
العريب اجلديد هذا األسبوع ،دعا صاحل إىل ان يقدم هادي للمحاكمة يف الهاي.
ان دور دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الالعب الكبري الوحيد الذي انضم إىل التحالف الذي
تقوده السعودية ،قد غري جمرى احلرب .ان السالح املفضل للقوات االماراتية من احلرس الرئاسي،
اليت تعمل انطالقا من قاعدة أمامية يف إريرتيا ،كان متمثال حبقائب من النقود حىت االن  ،يف حماولة
لرشوة القبائل احمللية يف جنوب اليمن للقتال ضد احلوثيني .كما مت جتنيد عناصر من القاعدة يف
صفوف املقاتلني هبدوء.
“العدنيون ال يقاتلون” كان هذا هو التفسري الذي قدمه مسؤول ميين سابق رفيع املستوى
حول ما اذا كانت هناك حاجة لتنظيم القاعدة لرتجيح كفة امليزان يف القتال ،مما تسبب يف تراجع
احلوثيني .ان استمرار النجاح بقيادة دولة اإلمارات العربية املتحدة مع قواهتا املدرعة قابل للنقاش.
من دون االخذ بعني االعتبار وحدات النخبة ،ان قدرات جيش اإلمارات العربية املتحدة مشكوك
هبا ،على الرغم من امتالكها ملعدات من الدرجة االوىل.
التزال سوريا أيضا مصدر قلق كبري للسعودية  ،بسبب كراهية الرياض للرئيس السوري بشار
األسد ،ولرغبتها يف احلاق هزمية اسرتاتيجية بداعميه اإليرانيني .كان هناك قدر كبري من النشاط
الدبلوماسي على هذه اجلبهة يف األيام األخرية ،حيث التقى وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري
ووزير اخلارجية جون كريي ووزير اخلارجية الروسي سريجي الفروف يف الدوحة هذا األسبوع ،بينما
سافر وزير اخلارجية السوري إىل سلطنة عمان ،وهناك شائعات عن وجود زيارة لرئيس املخابرات
السورية للرياض.
باإلضافة إىل املعارك ضد األعداء اخلارجيني والداخليني ،جيب على حكام السعودية التعامل مع
التحديات االقتصادية ،فقد اخنفض سعر النفط اىل اقل من  50دوالرا للربميل مرة أخرى .أعلنت
اململكة العربية السعودية عن خطط القرتاض  27مليار دوالر .ان النفقات الباهظة للحرب يف اليمن
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والصدقات واهلدايا اليت قدمت للسكان ،واليت كلفت حنو  32مليار دوالر إلبقائهم سعداء عندما
تقلد امللك سلمان عرش السلطة ،استنزفت اخلزينة السعودية وبشكل واضح.
من هو صانع القرار السعودي الرئيسي حول القضايا االقتصادية؟ ذلك هو حممد بن سلمان ،ذو
 29عاما بصفته رئيسا جمللس االقتصاد والتنمية .ومرة أخرى ،فإن هذا يشري إىل الصعوبات اليت
تواجه اململكة :ان ميزان ما جيب القيام به ضد كمية املوارد املتاحة غري متوازن.

املصدر :
http://foreignpolicy.com/2015/08/10/who-is-steering-house-of-saudsaudi-arabia-islamic-state-yemen-iran/

258

مقاالت مرتمجة

القيادات العليا لداعش مهيمن عليها من قبل ضباط
سابقين في جيش صدام
جون ثور دالبرغ  /وكالة أسوشيتد برس

2015/08/16

يتذكر علي كيف قام احد الضباط االسالميني الصارميني عندما كان طالبا يف مدرسة املدفعية
يف اجليش العراقي قبل حنو  20عاما توبيخة لدخوله احلمام وهو يرتدي دبوس العلم العراقي ألنه
يضمن عبارة “اهلل أكرب” .يتذكر عمران الكلمات اليت أخربه هبا اللواء طه طاهر العاين “ال جيوز
شرعا جلب اسم اهلل عز وجل اىل مكان جنس مثل هذا” مل يرى عمران طه العاين لسنوات عديدة
حىت عام  .2003غزا األمريكيون العراق ،وكانوا يستعدون القتحام بغداد .كان سقوط نظام صدام
حسني امراً وشيكاً .يف قاعدة عسكرية يف مشال عاصمة ،اخذ العاين بتحميل األسلحة ،والذخائر،
واملعدات احلربية يف شاحنات وذهب هبا بعيدا .لقد اخذ العاين تلك األسلحة معه عندما انضم
جلماعة التوحيد واجلهاد ،احد فروع القاعدة يف العراق.
قال عمران ،الذي اصبح لواء يف اجليش العراقي ،والذي يقاتل داعش االن مع الفرقة اخلامسة
يف اجليش ،ان العاين اصبح قائدا يف تنظيم داعش .لقد مجع عمران معلومات عن رفقائة السابقني
من خالل الشبكات القبلية العراقية واملعلومات االستخباراتية اليت مجعتها فرقة مكافحة اإلرهاب يف
احلكومة ،واليت هو عضوا فيها ايضا.
انه مسار مشرتك
حتت قيادة زعيمها اجلهادي العراقي أبو بكر البغدادي ،يهيمن على القيادة العليا للجماعة
جمموعة من الضباط السابقني ،والعاملني يف استخبارات صدام حسني ،وفقا لضباط عراقيني كبار يف
اخلطوط األمامية لقتال داعش ،ومسؤولون يف االستخبارات ،مبا يف ذلك رئيس وحدة استخبارات
مكافحة اإلرهاب.ان التجربة اليت يقدموهنا للتنظيم كانت هي السبب الرئيسي النتصارات داعش
وجناحة يف اجتياح مناطق واسعة من العراق وسوريا .قدم هؤالء الضباط التنظيم واالنضباط الذي
احتاجه داعش للسيطرة على اجملهاديني القادمني من مجيع أحناء العامل ،ودمج التكتيكات اإلرهابية
مثل التفجريات االنتحارية مع العمليات العسكرية .وقد وضع هؤالء الضباط كمسؤولني عن مجع
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املعلومات االستخبارية ،والتجسس على القوات العراقية ،وكذلك صيانة وتطوير األسلحة ،والسعى
لتطوير برنامج األسلحة الكيميائية.
قال باتريك سكينر ،وهو ضابط سابق يف  CIAوخدم يف العراق ،ان ضباط اجليش واملخابرات من
عصر صدام ميثلون “عناصر ضرورية” يف النجاحات امليدانية املذهلة لداعش يف العام املاضي ،وهو
الذي ادى اىل حتوهلا من “منظمة إرهابية اىل دولة” .واضاف سكينر ،والذي يعمل اآلن كمدير
املشاريع اخلاصة جملموعة صوفان ،وهي شركة خدمات استخباراتية اسرتاتيجية خاصة“ .مل تكن
النجاحات إرهابية يف العام املاضي ،بل كانت جناحات عسكرية “.
ان الكيفية اليت انصهر فيها ضباط من النظام العلماين لصدام يف اجلماعات اإلسالمية املتطرفة يف
العامل ميكن ان يفسر من خالل النظر اىل التقاء األحداث على مدى السنوات ال  20املاضية – مبا
يف ذلك برنامج صدام يف التسامح مع اإلسالميني املتشددين يف اجليش يف التسعينيات ،والغضب
بني الضباط السنة عندما حلت الواليات املتحدة جيش صدام حسني يف عام  ،2003وتطورات
التمرد السين اليت تلت ذلك .ان نائب البغدادي والرجل الثاين يف التنظيم هو سعود حمسن حسن،
ضابط باجليش السابق لصدام ،واملعروف بأمساء مستعارة مثل أبو معتز وأبو مسلم الرتكماين ،وفقا
ملدير املخابرات .وقال رئيس جهاز املخابرات ،الذي حتدث بشرط عدم الكشف عن هويته ،لوكالة
أسوشيتد برس ان حسن معروف أيضا باسم فاضل اهليايل ،وهو اسم مزيف كان يستخدمة قبل
سقوط صدام.
خالل بداية االلفية اجلديدة ،سجن حسن يف معسكر بوكا الذي كانت تديره القوات
االمريكية ،وهو مركز االحتجاز الرئيسي ألعضاء التمرد السين ،واملكان الذي سجن فيه البغدادي.
كان السجن حاضنة كبرية جملموعة داعش ،مما مسح للمتشددين من امثال البغدادي باالتصال مع
ضباط صدام السابقني ،ومن ضمنهم أفراد القوات اخلاصة ،واحلرس اجلمهوري ،والفدائيني .قال
مدير املخابرات ،يف معسكر بوكا ،كان البغدادي يلقي اخلطب ،وظهر حسن كمنظم فعال ،وقاد
كال الرجلني محلة إضراب لألسرى للحصول على تنازالت من سجانيهم األمريكيني.
يهيمن سجناء بوكا اآلن على القيادة العليا يف داعش .ومن بني هؤالء أبو عالء العفري ،وهو متشدد
عراقي خمضرم كان يعمل مع القاعدة ،ويشغل اآلن منصب رئيس “بيت املال” أو اخلزانة يف داعش.
وفقا ملخطط التسلسل اهلرمي للجماعة املقدمة لألسوشيتد برس بواسطة رئيس جهاز املخابرات.
وقال رئيس جهاز املخابرات ان البغدادي وثق هبؤالء الرفاق اكثر وقرهبم اليه بعد أن أصيب يف غارة
جوية يف وقت سابق من هذا العام ،وقد عني عدد منهم يف اجمللس العسكري للتنظيم ،الذي يعتقد
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أنه يتكون من سبعة إىل تسعة أعضاء – أربعة منهم على األقل هم من ضباط صدام السابقني.
أحضر البغدادي جمموعة أخرى من سجناء بوكا السابقيني اىل دائرته الداخلية وجعلهم مسؤولون
عن أمنه الشخصي .قال رئيس املخابرات ان البغدادي عني قدامى احملاربني يف نظام صدام مبثابة
“حمافظني” لسبعة من “احملافظات”  12اليت شكلتها داعش يف األراضي اليت تسيطر عليها يف
العراق.
يعرتف مسؤولون عراقيون أن حتديد القادة يف داعش مهمة صعبة .إىل جانب البغدادي
نفسه ،ال تظهر اجملموعة نفسها اىل العامة حىت وهم باألمساء املستعارة املوجودة يف التسلسل اهلرمي.
عندما يتم قتل القادة ،يف كثري من األحيان ال يعرف من الذي يأخذ امكاهنم – وقد مت اإلبالغ
عن مقتل عدد منهم عدة مرات ،ولكن يف هناية املطاف يظهر على انه على قيد احلياة .ويعتقد أن
األرقام تؤخذ على أمساء مستعارة جديدة ،مما يثري الشكوك إذا ما ظهر شخص جديد بدل املقتول
ام ال.
قال عميد يف املخابرات العسكرية لوكالة اسوشييتد برس ،حتدث شريطة عدم الكشف عن
هويته ملناقشة موضوع حساس “لقد جتاوز داعش يف ادائة العسكري حىت اآلن ما كنا نتوقعه.
وشكلت قيادة املعارك من قبل قدامى احملاربني يف جيش صدام مبثابة صدمة” واضاف “يف ما يتعلق
باجلانب االمين  ،حنن غالبا ال نعرف من الذي حيل حمل املقتولني يف القيادة ،وال منتلك القدرة على
اخرتاق اجملموعة .هذه شيء مرعب”.
قال اجلنرال عبد الوهاب السعدي ،وهو من قدامى احملاربني يف املعارك ضد داعش مشال وغرب
بغداد .تشري التقديرات إىل أن عدد قدامى احملاربني من عهد صدام يف صفوف داعش يرتاوح بني
 ،160 - 100يشغل معظمهم مناصب عليا ومتوسطة يف التنظيم  ،وفقا ملسؤولني .يف العادة يأيت
هؤالء القادة من املناطق ذات الغالبية السنية ،مع ضباط خمابرات معظمهم من غرب حمافظة األنبار
 ،وغالبية ضباط اجليش من مدينة املوصل الشمالية ،وأعضاء األجهزة األمنية حصرا من عشرية
صدام من مسقط رأسه يف تكريت” على سبيل املثال ،قاد العميد السابق من القوات اخلاصة ،
عاصم حممد ناصر ،املعروف أيضا باسم ناجي بركات ،هجوم جريء يف عام  2014على حديثة
يف حمافظة االنبار ،مما أسفر عن مقتل حنو  25من رجال الشرطة والسيطرة لفرتة وجيزة على مبىن
احلكومة احمللية.
لدى العديد من ضباط صدام صالت قبلية وثيقة أو هم أبناء زعماء قبائل يف مناطقهم ،مما
يعطي داعش شبكة دعم حيوية ،فضال عن مساعدة التنظيم علي جتنيد املقاتلني .ويعتقد أن هلذه
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الروابط القبلية دور ،على األقل جزئيا ،يف االهنيار املذهل لقوات األمن العراقية عندما متت السيطرة
على عاصمة االنبار الرمادي يف ايار .وقال عدد من الضباط الذين قابلتهم وكالة اسوشييتد برس
اهنم يعتقدون ان قادة أبناء القبائل يف داعش قاموا بأقناع ابناء عشائرهم الذين يعملون مع قوات
األمن إىل ترك مواقعهم دون قتال.
أشار سكينر ،الضابط السابق يف املخابرات املركزية ،اىل تطور ضباط املخابرات صدام الذين التقى
هبم يف العراق واىل قدرات داعش االستخبارية يف الرمادي ،واملوصل ،والعاصمة الفعلية للتنظيم يف
الرقة يف سوريا .واضاف “اهنم يعتمدون على طرق عمل املخابرات الكالسيكية للتسلل ،وميتلكون
خاليا نائمة ،حرفيا خاليا نائمة”“ .ويقومون بعمليات اغتيال كالسيكية ،واليت تعتمد على
الذكاء” ،مستشهداً مبوجة االغتياالت يف عام  ،2013واليت استهدفت الشرطة العراقية ،واجليش،
وزعماء القبائل املعادية ،وأعضاء امليليشيا السنية املعروفة باسم الصحوة واملدعومة من قبل احلكومة
العراقية .قال سكينر ان معرفة الذين يراد اغتياهلم وكيفية الوصول اليهم يتطلب احلصول على
معلومات جيدة ،والواضح أن داعش يعرف كيفية احلصول عليها.
وجاءت احد املبادرات اليت غذت داعش بقدامى احملاربني يف عهد صدام يف منتصف التسعينيات
عندما ابتعد صدام عن املبادئ العلمانية الصارمة حلزب البعث احلاكم وأطلق “محلة اإلميان” وهي
محلة ألسلمة اجملتمع العراقي .بدأت األجهزة األمنية بتقبل املمارسات الدينية أو حىت جهات النظر
الراديكالية بني األفراد العسكريني ،على الرغم من أهنم حافظوا على مراقبتهم هلم  ،اال اهنم مل يتولوا
مناصب قيادية .يف ذلك الوقت ،كان ينظر إىل هذه اخلطوة على أهنا حماولة ساخرة حلشد الدعم
السياسي من املؤسسة الدينية بعد هزمية العراق املهينة يف الكويت يف حرب اخلليج عام 1991
واالنتفاضات الكردية والشيعية اليت أعقبت ذلك .قال رئيس املخابرات ان “معظم ضباط اجليش
واملخابرات الذين يعملون مع داعش هم أولئك الذين ظهرت عليهم عالمات واضحة على التشدد
الديين خالل أيام صدام” واضاف “محلة اإلميان … شجعتهم”.
يف الفرتة اليت سبقت الغزو االمريكي للعراق يف عام  ،2003دعا صدام اجملاهدين األجانب علنا
للقدوم اىل العراق ملقاومة الغزاة ،وجاء اآلالف منهم ،وأظهرهم املسؤولون العراقيون يف وسائل
اإلعالم كما لو اهنم دربوا من قبل املدربني العراقيني .بقي الكثري منهم ،وانضموا يف هناية املطاف
اىل التمرد الذي اندلع ضد القوات االمريكية وحلفائها من العراقيني.
بعد اهنيار نظام صدام حسني ،انظم املئات من ضباط اجليش العراقي ،احلانقني على قرار
الواليات املتحدة حبل اجليش العراقي ،اىل التمرد السين .يف مراحله املبكرة ،كانت العديد من
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اجلماعات املتمردة علمانية نسبيا .لكن املتشددين االسالميون بدأوا بالصعود ،وخاصة مع إنشاء
ومنو قوة تنظيم القاعدة يف العراق .وقد تطرف بعض السنة ضد األغلبية الشيعية ،اليت تولت السلطة
بعد سقوط نظام صدام حسني ،واليت تتهم أهل السنة بالتمييز ضدهم.
قاد ابو مصعب الزرقاوي تنظيم القاعدة يف العراق يف البداية ،وكان الوجود األجنيب قويا يف قيادهتا.
ولكن بعد مقتل الزرقاوي يف غارة جوية أمريكية عام  ،2006بدأ خليفته العراقي ،أبو عمر البغدادي،
جبلب املزيد من العراقيني وضباط صدام السابقني بشكل خاص .وقد تسارعت هذه العملية عندما
توىل أبو بكر البغدادي القيادة بعد مقتل سلفه يف غارة جوية عام .2010
ان أول نائبان ألبو بكر البغدادي ،اللذان لعبا دوراً كبرياً يف إنشاء تنظيم داعش الذي اجتاح إجزاء
من سوريا والعراق ،كانا من ضباط اجليش يف عهد صدام ،وفقا للذين قابلتهم وكالة اسوشييتد برس.
لقد كان هؤالء الضباط هم مسري اخلليفاوي ،وهو عقيد يف سالح اجلو قتل يف املعارك يف سوريا يف
عام  ،2014وعبد اهلل البيالوي ،ضابط املخابرات السابق الذي قتل يف املوصل من قبل اجليش
العراقي يف ايار  ،2014قبل شهر من سقوط املدينة بيد داعش .وقد حل حمله النائب احلايل حسن.
وقال مايكل رايان ،وهو مدير تنفيذي سابق رفيع املستوى يف وزارة اخلارجية ووزارة الدفاع
“من الواضح أن بعض هؤالء (ضباط صدام) كانوا داخل نواة احلركة اجلهادية يف املثلث السين منذ
البداية ” مشريا إىل املناطق اليت يسيطر عليها السنية كانت حتتوي على أشد الناس عداوة للقوات
األمريكية يف العراق .واضاف “ان معرفتهم اآلن متثل احلمض النووي لداعش” .قال ريان ،وهو
اآلن زميل بارز يف مؤسسة جيمس تاون ،وهي مؤسسة حبثية مقرها واشنطن“ .اصبح هذا املزج
بني التجربة العراقية وما ميكن أن نسميه بالتجربة العربية االفغانية عالمة جتارية لداعش فريدة من
نوعها” ،واضاف ” أصبحت هذه العالمة التجارية يف هناية املطاف أكثر جناحا يف العراق من
القاعدة يف العراق …  ،على األقل حىت اآلن ،وأقوى يف سوريا من القاعدة”.
املصدر:
http://www.nytimes.com/aponline/2015/08/08/world/middleeast/ap-mlinside-the-caliphate-saddam-legacy.html?_r=2
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الجهادي الذي جاء من البرد
فيرا ميونوفا ،أحمد مهدي ،سام ويت

2015/08/17

ليس هناك قصة افضل عن داعش من هذه اليت يرويها رجل كان عضوا يف جهاز خمابرات
هذا التنظيم الوحشي مث انشق عنهم حممال خبيبة أمل كبرية.
يبدو أبو إبراهيم ذو  22ربيعاً وكأنه طالب جامعي منوذجي يف أوروبا أو الواليات املتحدة ،طويل
القامة ،وسيم ،يرتدي جينزا وقميصا .كما انه حليق الذقن ،مع قصة شعر جديده ،بشكل خمتلف
عن مظهره يف العام املاضي عندما كان طويل الشعر وذو حلية كثيفة عندما كان يعمل مسؤول أمين
مع داعش ،فقد كان مكلفاً باحلفاظ على سيادة اجملموعة الوحشية يف سوريا.
عمل أبو إبراهيم يف مكاتب استخبارات داعش يف الرقة ودير الزور من تشرين االول  2014إىل ايار
 ،2015وانشق عن اجلماعة بعد ان شهد األساليب الوحشية اليت يتبعها التنظيم عن قرب ،ويعيش
حاليا كالجئ يف مدينة يف جنوب تركيا قرب احلدود السورية .توفر قصته نافذة على الصفات اليت
تبحث عنها اجلماعة يف اجملندين ،وكيف حتول أبو إبراهيم من شخص ذو قيمة يف التنظيم اىل
شخص خمدوع بتعاليم داعش يف هناية املطاف .أبو إبراهيم هو واحد من مخسة اوالد لعائلة من
الطبقة الوسطى تعيش يف ريف الرقة يف مشال سوريا ،درس ابو ابراهيم علوم الكمبيوتر يف جامعة
مدينة دير الزور السورية ،وقد اهنى سنته األوىل عندما اندلعت الثورة.
كان والده خيشى عليه ،ذكر أبو إبراهيم “كان هناك الكثري من املظاهرات يف اجلامعات يف
دير الزور ،حىت انه كان يشعر بالقلق من أنه سيتم القبض عليه” .ال تؤيد عائلته – مثل العديد من
األسر يف قريته – الثورة بسبب قمع نظام األسد الوحشي لالنتفاضات يف مثانينات القرن املنصرم،
وقد أصرت عائلته على نقله إىل مكان أكثر أمنا – مدينة فيها جامعات جيدة وال يوجد فيها
نشاط ثوري قوي.
مل يكن ألبو إبراهيم نفسه أي رأي حول الثورة حىت بدأ النظام يف اعتقال زمالئه وأصدقائه ،عند
ذلك اشتعلت الكراهية يف قلبه .واصفا الفرتة اليت قضاها يف دير الزور “رأيت يف احد االيام ان
ثالث سيارات توقفت قرب بيت جارنا” واضاف “فهمت أن هذا البيت كان ثورياً ،ولكن عندما
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رأيتهم يلقون القبض على الطفل الذي يبلغ من العمر  15سنة ،بدأت األمور تشتعل يف داخلي”.
عندما أصبح من املستحيل على أبو ابراهيم مواصلة دراسته يف دير الزور ،عاد مرة اخرى اىل
داره ،متوقعا أنه سيمكث هناك لفرتة أطول من العطلة بقليل ،ولكن عندما كان ابو إبراهيم هناك،
استولت جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ووحدات اجليش السوري احلر على الرقة ،ووجد نفسه
فجأة يف إقليم “حمرر” .بعد أن شهد العنف يف دير الزور ،كان أبو إبراهيم سعيداً خبلو منطقته
من اتباع النظام.
مل يبق الكثري ليفعله الشخص يف الرقة اليت دمرهتا احلرب ،حىت بدأ أبو إبراهيم بقضاء الوقت مع
بعض األصدقاء الذين انضموا اىل جبهة النصرة ،ومناقشة التاريخ اجمليد للمجهاديني .وكانت معظم
تلك القصص تدور حول مقاتلني مثل عبد اهلل عزام ،أحد مؤسسي تنظيم القاعدة ومرشده أسامة
بن الدن ،ولكن اكثر شيء اثار اعجاب أبو إبراهيم هو التفجريات اليت استهدفت هبا جبهة النصرة
املباين احلكومية يف دمشق يف عام  .2012بدى له أن جبهة النصرة تعمل على احداث فرق قال.
“كنت أفكر جدياً باالنضمام إليهم” ،ولكن قبل أن يتمكن من االنضمام ،متكنت داعش من
السيطرة على الرقة بشكل كامل ،وكان على جبهة النصرة ان ترتاجع .غادر بعض من أصدقائه مع
النصرة ،وانضم آخرون اىل داعش .كما بقي أبو إبراهيم وتعلم املزيد من داعش .قال ابو ابراهيم
“كان أصدقائي يف تنظيم داعش خيربونين عن الفرق بني جبهة النصرة وداعش ،ولكن هذا مل يكن
واضحا”  ،واضاف “وهكذا بدأت حبضور حماضرات داعش”.
حقيقة أن أبو إبراهيم يشرياىل اجملموعة بداعش ،بدال من القاعدة او الدولة ،يظهر نوعاً من املرارة اليت
يشعر هبا جتاه اجملموعة .يستخدم مصطلح داعش كعالمة احتقار للتنظيم ،وهو اختصار يستخدمه
أعداء التنظيم إلستنكار الشرعية الدينية والسياسية لداعش .ولكن يف ذلك الوقت ،كان أبو إبراهيم
يف طريقه إىل أن يصبح مؤمنا حقيقيا من خالل دراسته للعقيدة والشريعة اإلسالمية ،تعلم أبو إبراهيم
أن أي شخص ال يدعم الدولة اإلسالمية يعترب كافر .حىت ان أفراد جبهة النصرة ليسوا باسالميني
حقيقيني مبا فيه الكفاية ألهنم وفقا لداعش ،ال يهتمون بقواعد اإلسالم ،وكانوا متساهلني مع
املدنيني ،ومل يكونوا مقاتلني اشداء .قال أبو إبراهيم “هذا يبدو مقنعا مبا فيه الكفاية” .يف تشرين
االول عام  ،2014بعد االنتهاء من دورة احملاضرات ،انضم ابو ابراهيم رمسياً للمجموعة .ترمكزت
شهوره األوىل مع اجلماعة على التنقل بني الرقة وحلب ،وقد سارت االمور بشكل جيد.
مبا ان أبو إبراهيم مل يقاتل مع أي جمموعة أخرى قبل أن ينضم إىل داعش ،مت اعتباره على
انه عضو مثايل .وهذا أمر مهم للمجهاديني الذين يقودون اجلماعة :حيث يشتبهون باملقاتلني
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الذين يتحولون من كتائب الثوار األخرى ،وحقيقة أهنم حاربوا مع جمموعات أخرى يثري الشك
يف عزمهم على بناء دولة “إسالمية” .وكان ألبو ابراهيم عالقات جيدة جدا ايضا مع القادة
احملليني للجماعة ،واملعروفني باسم األمراء ،ولذلك دعوه للعمل يف املكتب األمين لداعش يف الرقة،
يعترب هذا املكتب أهم مؤسسة يف اجلماعة ،واملكلفة بالسيطرة على األراضي اليت استوىل عليها
التنظيم ،وضمان أمن املؤسسات والقيادات يف دولة اجلماعة .قال أبو إبراهيم “لست متأكدا ،ملاذا
اختاروين” ، ،واضاف “ولكن هذا ال يهم – لقد كان مكان جيد للعمل”
باإلضافة إىل القوة اليت متتع هبا من خالل العمل يف هذه املؤسسة ،كان ابو ابراهيم يتلقى راتب
شهري قدره  .$ 250يف البداية ،بسبب تدريبه على علوم الكمبيوتر ،كان ابو ابراهيم يعمل على
فحص أجهزة الكمبيوتر التابعة لألشخاص الذين قبض عليهم واملطلوبني ،والبحث عن امللفات،
والرسائل ،ورسائل الربيد اإللكرتوين احملذوفة .ولكن مل ميض وقت طويل قبل أن ينتقل إىل دير الزور
للعمل .هناك ،عهدت اليه مسؤولية مجع املعلومات االستخبارية البشرية – التحدث إىل الناس،
واالستماع إىل ما يقول السكان ،وأحيانا إلقاء القبض عليهم.
قال أبو إبراهيم “كنت أذهب إىل تصفيف شعري يف املدينة واالستماع اىل الناس أثناء
انتظار دوري” واضاف “أيضا ،ذهبت إىل املساجد بعد الصلوات ،وكنت استمع إىل حديث الناس
يف ما بينهم بينما كنت اتظاهر بقراءة القرآن”.
يف الوقت نفسه ،دمر تورط أبو إبراهيم مع داعش عالقاته مع عائلته .وحىت اليوم ،اليزال
والده ال يدعم الثورة ،وال يقاتل اي من أشقائه يف احلرب .قال أبو إبراهيم “قال والدي يل انه
سيفعل أي شيء إذا غادرت التنظيم” واضاف “سيقوم ايضا مبساعديت يف العثور على فتاة جيدة
للزواج ،وسيدفع مصاريف حفل الزفاف ،ولكين مل أكن أهتم بذلك ”.رفض أبو إبراهيم التخلي عن
رفقائه يف السالح .قال ابو ابراهيم “ان اكثر شيء متتعت به يف داعش هو الصداقة بني املقاتلني”
واضاف “كان هناك جمموعة من األمريكيني ،والفرنسيني ،والعرب ،وكانوا يهتمون ببعضهم البعض،
ومل يكن هناك أي متييز بينهم”.
ومن املثري لالهتمام ،ان أساس تلك الرابطة مل تكن تتمحور حول املعتقد الديين فقط .وإن
كان هناك بعض املقاتلني املتدينني جدا يف داعش ،اال ان الكثري من الناس انضموا للتنظيم للحصول
على املال وفقا ألبو إبراهيم ،وقال “قد يعتنق البعض املسيحية إذا دفعت هلم بشكل جيد”.
يف الوقت الذي فيه االفرتاض السائد هو أن معظم اعضاء داعش متشددين ومتدينيني ،اال
حيث قال ان الكثري
ان إجابة أبو إبراهيم تشري إىل أن الواقع قد يكون أكثر تعقيداً من ذلك بكثريُ .
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من الناس انضموا إىل اجلماعة ليس ألهنم مؤمنني ،ولكن بدافع من اليأس .يف بعض احلاالت،
خاض العديد من أعضاء داعش حروب لسنوات مع اجليش السوري احلر -فقط ليصابوا خبيبة
أمل عندما فشلت تلك اجلهود والتضحيات اليت قدموها .عرض داعش صفقة خاسرة على هؤالء
الرجال – للتغلب على األسد ،فإن على السوريون اال يقدموا الدعم املايل للمجموعة فقط ،ولكن
عليهم ان يدعموا أيديولوجيتها ايضا .مل يهتم ابو ابراهيم للراية اليت حارب حتتها املقاتلني ،طاملا
أهنم كانوا يقاتلون النظام وحيققون االنتصارات ،وهلذا السبب التحق ابو ابراهيم هبم.
اصيب أبو إبراهيم بقلق عميق إزاء ما رآه بعد انضمامه لداعش ،مل يكن راضياً عن الطريقة
اليت يعامل هبا املدنيني احملليني ،فقد تعامل مقاتلي التنظيم – وخاصة األجانب – مع السكان
احملليني كما لو اهنم أقل طبقة يف اجملتمع .قال أبو إبراهيم “لقد كرهت ذلك” واضاف “وكرهت
كره السكان احملليني يل ،ألنين كنت مع داعش” .بدأ ابو ابراهيم يدرك أنه على الرغم من انه
وداعش يواجهون عدوا مشرتكاً ،اال انه ال يتفق مع فلسفتهم األساسية واعترب أن الكثري من املقاتلني
السوريني يف اجملموعة يشاطرونه نفس الرأي ،ولكنهم ال يستطيعون فعل أي شيء لوقف انتهاكات
التنظيم .قال ابو ابراهيم ان الكثري من السوريون الذين انضموا لداعش عمدوا اىل تغيري امساءهم اىل
امساء مستعارة ملنع املدنيني من تذكرهم “ألهنم خائفون مما سيحدث هلم بعد احلرب”.
مث قام داعش بالقاء القبض على أعضاء من جبهة النصرة ،ووضعهم يف السجن يف مدينة
الرقة ،ومن مث أعدموهم يف ساحة الساعة .كان هؤالء األصدقاء ألبو إبراهيم ،وكان يعرف الكثري
منهم ،بعضهم حىت قبل أن تتحول حياهتم بسبب احلرب.
قال أبو إبراهيم “مل أستطع حتمل ذلك” واضاف “عندما رأيت رأس صديقي من [جبهة
النصرة] يقطع ،علمت انه علي مغادرة البالد ”.ولكن اختاذ قرار مغادرة دولة داعش وتركها يف الواقع
همُ ا شيئان خمتلفان جدا ،يقوم التنظيم باعدام كل من حياول اهلرب على الفور .لقد أدرك أبو إبراهيم
أن انشقاقه سيتطلب خطة مفصلة وحمكمة،ال سيما املرور عرب نقاط تفتيش اجلماعة للخروج من
أراضيها .يف هناية املطاف ،متكن ابو ابراهيم من احلصول على بطاقة هوية مدنية ومهية ،ومتكن من
القيام بالرحلة اخلطرية بنجاح ،وعرب احلدود إىل تركيا.
يعيش أبو إبراهيم اآلن يف مدينة اورفا الرتكية ،ويفكر يف مواصلة دراسته – ولكن مع عدم
امتالك الكثري من السوريني للعمل حاليا ،فانه يتساءل عن جدوى ذلك .وقال انه ال حيافظ على
اي اتصال مع أي شخص من داعش بعد اآلن ،ومل يقم اي عالقات صادقة جديدة .قال “هنا،
أنا لست خائفا على حيايت” واضاف “أنا اشعر بامللل فقط ”.وقال انه ليس خائفاً من انتقام
268

مقاالت مرتمجة

داعش ،وال يتوقع اهنم سيحاولون القصاص منه النشقاقه طاملا بقي يف تركيا .ولكن نظراً لقرار
احلكومة الرتكية بتعميق التنسيق مع الواليات املتحدة يف احلرب ضد داعش ،ومحلتها على اجملهادين
يف البالد ،قرر ابو ابراهيم التواري عن االنظار يف هذه األيام.
رداً على سؤال حول إمكانية عودتة إىل القتال ،قال أبو إبراهيم انه ال يفكر حىت يف ذلك.
“لقد مللت من القتال” .تظهر جتربته مع داعش اهنا استنزفت أي تدين أو اي معتقد سياسي كان
ميتلكة .قال “أنا ال أشرب اخلمر” واضاف “،وال اصلي ايضا”.
حاول أبو إبراهيم العودة إىل حياته العادية ،ولكن هذا االمر ليس سهال .مع داعش ،وقال:
“يصبح القتال عقيدتكم ”.اآلن ،جيب عليه أن جيد شيئا آخر للعيش الجلة.
املصدر:
http://foreignpolicy.com/2015/08/10/the-jihadi-who-came-in-from-thecold-islamic-
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خيارات المملكة العربية السعودية الصعبة في ما
يتعلق بالنفط والنفوذ اإلقليمي
نيك بتلر  /فاينشل تايمز

2015/08/20

تكمن مصاحل البالد يف استقرار األسعار على مدى السنوات اخلمس املقبلة.
ال يسري عام  2015على ما يرام بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،فقد بائت حماوالت
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وابنه األمري حممد بن سلمان – الذي يبلغ من العمر حوايل
 30سنة ،الذي ال يعترب جمرد ويل ويل العهد ورئيس الديوان امللكي ولكن أيضا وزير الدفاع ورئيس
اجمللس األعلى للشركة النفطية احلكومية أرامكو -بفرض سلطتهم يف املنطقة ويف سوق النفط
بالفشل.
جتاهل الرئيس األمريكي باراك أوباما خماوف السعودية من الوصول اىل اتفاق مع ايران الذي
من شأنه ان يغري بالفعل موازين القوى يف املنطقة .دفعت املخاوف من النفوذ اإليراين اململكة
العربية السعودية للتدخل يف اليمن ،ولكن احلملة اجلوية اخلاطئة مل حتقق ،واثبتت عدم مقدرة اجليش
السعودي العسكرية ،مما نتج عن كارثة إنسانية مع مواصلة قوات احلوثيني سيطرهتم على اجزاء كبري
من مشال اليمن.
األسوء من ذلك كله ،رمبا ،هو عدم اتباع شركة شيل االمريكية النصوص عن طريق خفض
اإلنتاج يف الوقت الذي اخنفضت فيه األسعار .على العكس من ذلك ،فقد مت خفض التكاليف
وسيكون االنتاج هلذا العام أعلى مما كان عليه يف عام  .2014وعلى صعيد آخر ،رفع املنتجون
اآلخرون من انتاج النفط لزيادة اإليرادات ،وقد عاد السعر إىل  $ 50للربميل ،واليزال يرتاجع .اذاً،
ماذا بعد؟ متتلك اململكة خياريني ،االول هو السعى لتشكيل ائتالف قوي ملواجهة املتحالفني مع
ايران يف لبنان ،وسوريا ،واليمن ،والعراق ،وقد يكون هذا هو السبب وراء زيارة ممثلني عن محاس
ومجاعة اإلخوان املسلمني للرياض يف األسابيع األخرية .وميكن أن ينتج ذلك عن تدخل ملواجهة
نظام األسد يف سوريا ،فضال عن احتدام الصراع يف اليمن.
يف سوق النفط ،ميكن للمملكة أن تقرر أنه إذا ما كان سعر  $ 50غري منخفض مبا فيه
الكفاية اليذاء صناعات شيل ،فان بامكاهنا أن هتدف لسعر  ،$ 40واحلفاظ على األمل لفرتة
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أطول .ميكن هلذا أن يفسر االقرتاض املكثف الذي اعلن عنه السعوديون يف األسبوعني املاضيني.
ان هذا النهج املتصلب ،غري قابل للتغيري .ان البديل هو تقييم أكثر واقعية عما إذا كانت املصاحل
احلقيقية للسعودية ختدم بشكل جيد من خالل اتباع السياسات احلالية او ال .ان خطر اندالع
املزيد من الصراعات واضح .يدل اهلجوم هذا الشهر على مسجد بالقرب من احلدود مع اليمن
على أن العدو قد دخل االبواب ،ان هتديد متدد الصراع مع داعش جنوباً من العراق واملنطقة اليت
غري املسيطرعليها يف العراق ومشال اليمن هو امر حقيقي .لذلك فهل ان إمكانية خفض األسعار
ستؤدي إىل املزيد من عدم االستقرار يف املنطقة وخارجها؟ من الصعب أن نرى كيفية تطابق هذه
النتائج مع مصاحل من هم يف السلطة يف الرياض .حيتاج حكام السعودية اىل فرتة من اهلدوء لضمان
بقائهم يف السلطة.داخلياً ،حتتاج اململكة اىل إصالحات مثل رفع الدعم غري الفعال بشكل كبري،
ان سعر البنزين هو  16سنتاً للرت الواحد ،وهذا يعين ان ما يقدر بنحو  80مليار دوالر ضائعة سنوياً
من عائدات التصدير .يف نفس الوقت جيب زيادة أسعار النفط والعمل على استقرارها .يبلغ عمر
امللك  79عاما ،ووزير النفط السعودي علي النعيمي  80عاما .رمبا يعتقد كال الرجالن أن سوق
النفط العاملية ال يزال يعمل بنفس وترية الثمانينيات .لكن االمر ليس كذلك ،ولو كان هناك نظام
عملي يف الرياض ،سيقبل ذلك النظام أن املصاحل السعودية تكمن يف سعر مستقر ،رمبا $ 70
إىل  $ 80للربميل الواحد ،على مدى السنوات اخلمس املقبلة ،سيتطلب هذا خفض كبري يف إنتاج
الرباميل ،رمبا مليونني برميل يومياً.
ان الرباغماتية مطلوبة يف أماكن أخرى أيضا .وان التنافس مع إيران حقيقي ،ولكن ال يزال
هناك جمال للتعاون – وليس األقل حول اهلدف املشرتك املتمثل هبزمية داعش.
دوليا ،ان اململكة العربية السعودية حباجة إىل األصدقاء ،حيث جيعلها سجلها يف جمال
حقوق االنسان مع قطع رأس  102شخص يف هذا العام ،وفقا ملنظمة العفو الدولية بلداً منبوذاً .لن
تكون هناك اي فرصة لتغيري هذه املواقف سوى اإلصالح والتحديث .هذه ليست خبيارات سهلة،
وليس هناك شيء مؤكد .وبشكل عام ،يبدو أن أي تغيري يف السياسة قبل هناية هذا العام سيكون
وارد اكثر ،حىت لو كان ذلك يعين نقل السلطة وتغيري نائب ويل العهد .على مدى سنوات عديدة
خدم احلذر بدال من التأكيد اململكة بشكل جيد .يف الوقت احلايل ،ومع ذلك ،ال ميكن حتقيق
نتائج منطقية يف الشرق األوسط.
املصدر :
http://www.ft.com/cms/s/0/b1818430-43fc-11e5-af2f-4d6e0e5eda22.htm
l?siteedition=uk#axzz3j0otG3JS
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مساعدة المهربين لإليزيديين المستعبدين
على الهرب من داعش
تقرير :موقع الـ  ، BBCقسم الشرق األوسط

2015/08/22

“عندما هرب أفراد األقلية الدينية االيزيدية عندما اجتاح مسلحوا داعش مشال العراق قبل عام،
قبض التنظيم واستعبد آالالف من النساء والفتيات .وقد مت اآلن إطالق سراح العديد منهم بفضل
شبكة من املهربني يديرها رجل أعمال عراقي ،كما أفادت نفيسة كونافرد التابعة لليب يب سي الفارسية”.
تكاد تكون الساعة الواحدة ليالً على احلدود العراقية الرتكية ،حيث يستعد احلراس إلغالق
البوابات .بينما يسرع الركاب يف الصعود اىل احلافالت املتجهة إىل تركيا ،تقف اسرة ايزيدية بصمت،
مع عيون موجهة حنو نقطة العبور .فجأة ،تظهر امرأة وأربعة أطفال من اجلانب الرتكي .تندفع األسرة
الستقباهلم وتذوب اجملموعة بأكملها يف البكاء .بينما يعناقون بعضهم البعض ،الينفكون من النظر
يف عيون بعضهم البعض ،فهم غري قادرين على تصديق أهنم معاً مرة أخرى.
مت اسر خاتون اليت تبلغ من العمر  35عاماً وأطفاهلا – الذين ترتاوح أعمارهم بني  4و10
أعوام – بواسطة مقاتلي التنظيم الذين اقتحموا القرية يف منطقة سنجار يف العراق يف أب .2014
واقتيدوا إىل الرقة ،بصفتها عاصمة اخلالفة اليت أُعلن عنها قبل شهرين من هذه االحداث .تبدو
خاتون منهكة وبالكاد قادرة على الوقوف .تقول “لقد كان أمراً مروعاً” واضافت ” مل يعطونا ما
يكفي من الغذاء أو املاء ،ومل يدعونا نغتسل .حىت اهنم ضربونا بعض األحيان “.
اهلروب
تدين خاتون وأطفاهلا حبريتهم اىل رجل أعمال عراقي امسه عبد اهلل ،والذي اعتاد على شراء
السلع الزراعية يف سوريا ،لكنه اآلن يشرتي الناس االسرى بأيدي داعش .بعد مجع مشل خاتون مع
عائلتها ،ياخذنا عبد اهلل إىل بيته املتواضع ويعرفنا على ابنة أخيه مروة البالغة من العمر  22عاماً.
مثل خاتون ،مت القبض على مروة و  55من أقارهبا من قبل مقاتلي داعش يف سنجار قبل عام .بعد
شهرين ،متكنت مروة من االتصال بعمها ،واخربته اهنا حمتجزة يف منزل يف الرقة .يقول عبد اهلل ”
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قلت هلا :إهنم ال يستطيعون فهم الكردية ،لذا انصيت بعناية ،إذا كنت تستطيعن اجياد وسيلة للخروج
من هذا البيت ،سأحاول العثور على شخص ليجلبكي لنا “.
كانت مروة سجينة لدى داعش يف عاصمة التنظيم يف الرقة  ،يف احد الليايل متكنت مروة
من سرقة مفتاح الباب األمامي واهلرب .تقول مروة “قمت بالتلويح لسيارة أجرة سألين السائق عن
وجهيت .يف البداية قال انه خائف ،ألنه لو مت ضبطه معي ،سيتم قتلنا كالنا ”.واضافت ” لكن
يف النهاية وافق على ان يأخذين إىل جزء آخر من املدينة ،حيث يوجد هناك اناس طيبون بامكاهنم
مساعديت ”.يف اليوم التايل ،حاولت مروة االتصال بعمها ،ولكن سجاهنا من داعش عرف اين
كانت تقيم .وطالب األسرة اليت اواهتا بارجاعها له ،أو شرائها منه بـ  7500دوالر ،وقام باالتصل
بعمها ايضا .يقول عبد اهلل ” قلت له :حسناً ،أعطين بعض الوقت وسنرسل لك املال  ،لكن ال
تلمس ابنة أخي” .بدأ عبد اهلل باجراء االتصاالت مع التجار الذين يعرفهم يف سوريا .وأمن يف
هناية املطاف اإلفراج عن مروة.
حتديد السعر
خالل العام املاضي ،بين عبد اهلل شبكة من االتصاالت واملهربني عرب سوريا ،وتركيا ،والعراق،
ومتكن من حترير أكثر من  300امرأة وطفل ايزيدي من االسر .وقد وجد ان هذا يكلف ما بني
 $ 6000و  $ 35.000لشراء شخص من داعش .ان سعر الطلب للفتيات الصغريات أعلى
من ذلك ،وال يتم اعفاء األطفال ايضا من عملية البيع .يقول عبد اهلل ان معضم املال يذهب
للمهربني وليس لداعش.
يقول عبد اهلل “يف احد املرات ،اجربت عائلة على دفع  $ 6000لطفل عمره  30يوما”
كما ان للعديد من األسر ،يكاد العثور على هذا املبلغ من املال ان يكون مستحيال .وأطلق سراح
خاتون وأطفاهلا بعد أن دفع اب زوجها ،ماردان .$ 35.000 ،قال ليب يب سي “بعت كل ما
أملك” “كان علي أن أذهب القرتض املال من باب إىل باب ،اآلن جيب علي أن أدفع كل ذلك
مرة أخرى ،ولكين مفلس وما زالوا حيتجزون  17فرداً من عائليت” .ال تنجح كل عمليات إعادة
شراء األسرى .يف وقت سابق من هذا العام ،مجع ماردان  $ 35.000لتأمني اإلفراج عن زوجة
ابنه الثانية مع طفليها .ولكن ،مت قتل املهرب الكردي املسؤول عن العملية وخسر ال $ 17.500
اليت كان من املفرتض أن ميررها للخاطفني من داعش .يطالبون اآلن أن يرسل ماردان 10.000
 $اخرى إذا كان يريد أن يرى زوجة ابنه وأحفاده مرة أخرى.
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“اخليار الوحيد هو التبادل“
على الرغم من ذلك ،يقول عبد اهلل ان معظم املال املستخدم يف الفدية يذهب إىل مهريب
البشر بدال من داعش ،ألنه يعلم بان انشطته تساعد على ملئ خزائن الفريق .إال أنه ال يرى أن
هناك اي وسيلة أخرى جلمع مشل االيزيديني املأسورين مع أسرهم .كما يوضح “ال تعتربالنساء
والفتيات سوى سلع بالنسبة لداعش ،وخيارنا الوحيد هو التبادل التجاري معهم ،وكأنك تتاجر
بالسلع واملنتجات عرب احلدود” .اجلزء األكثر صعوبة يف هذه العمليات ،كما يقول ،هو التأكد
من صحة االتصاالت مع داعش .خالل العام املاضي ،قتل أربعة من اصل  23مهرب من الذين
يعملون مع عبد اهلل على ايدي داعش.
انشأت السلطات العراقية مكتب لتنظيم اجلهود الرامية الستعادة االسرى االيزيديني .يقول
“يقومون باالتصال بنا احيانا وخيربوننا باحلضور الستقبال بعض االيزيديني” واضاف “لكن عندما
نرسل شخص الراضي داعش ،يتم القبض عليه وقتله”.
وقد انشأت احلكومة العراقية والسلطات الكردية العراقية اآلن مكتباً لتنسيق اجلهود لتأمني
عودة األسرى االيزيديني ،ولكن من الواضح أهنم يكافحون من أجل التأقلم .يقول نوري عثمان
عبد الرمحن ،منسق حكومة إقليم كردستان لشؤون االيزيديني“ .ال يزال هناك الكثري من الناس
احملتجزين لدى داعش ،وليس لدينا ما يكفي من املال لدفع املهربني جللبهم كلهم مرة أخرى” .كما
ان للعديد من األسر ،يعترب طلب مساعدة عبداهلل هو اخليار الوحيد .والربغم من ان الفدية كبرية
جدا ،اال ان التكلفة النفسية واحملنة اليت مير هبا كل من األسرى والذين ينتظروهنم هي اعلى من ذلك
بكثري .ال تزال مروة تكافح لتقبل مع ما حدث معها .تقول “عندما أنزعج تصيبين نوبات ذعر وال
أستطيع التنفس” واضافت “كما تراودين ذكريات حول ما حدث يل وجلميع الفتيات األخريات.
“على الرغم من جهود عبد اهلل ،مل ينج احد من عائلتها اال هي حىت االن.
املصدر :
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33964147
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كيف ان “الفوضى التي يمكن إدارتها ” ولدت
داعش في الشرق األوسط
نور مبشر *

2015/08/23

“ الفوضى اليت ميكن إدارهتا “ هي فكرة قاصرة مزقت الشرق األوسط .لفهم ملاذا ،علينا
أن نعود مائة سنة اىل الوراء .يف عام  ،1916وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقية سايكس بيكو سراً ،مث
يف منتصف احلرب العاملية األوىل ،قرروا اهناء اإلمرباطورية العثمانية .سيطر السلطان حممد السادس
يف اسطنبول على املمرات املالحية احليوية والثروات النفطية يف اخلليج الفارسي .يف حني قام لورنس
خبداع شيوخ العرب مع وعود “بسوريا الكربى” ،قسمت القوى األوروبية بالد الشام بالشكل
الذي يناسبهم.
مل تكمن املشكلة يف قيام الغرباء برسم احلدود ،بل كانت هو عدم مراعاة هذه احلدود للناس
الذين يعيشون يف داخلها ،حيث جتاهلت هذه اخلطوط املنحوتة يف منطقة الشرق األوسط اجلغرافية
الطائفية ،أو القبلية ،أو العرقية .فقد انتهت العديد من املناطق ذات األغلبية الشيعية حتت السيطرة
السنية ،والعكس كذلك .كما امسى ثالثني مليون كردي بال مأوى .أصبحت هذه السالله من
امللوك األقوياء من آسيا الصغرى أقلية يف تركيا ،وسوريا ،والعراق ،وإيران.
ومع ذلك ،مل تكن بريطانيا وال فرنسا ساذجتني من خالل تقسيمهم األراضي العثمانية
القدمية هبذه الطريقة .ترغب هذه الدولتان بوجود استقرار يف الشرق األوسط للمحافظة على
التجارة،وهذا ليس هدفا قويا .لقد كانوا مرتاحني من وجود اخلالفات بني السكان األصليني،
واحتاجوا اىل محايتهم .كما كانوا سيشعرون بسعادة عرامة حلفاظهم على الوضع الراهن .حىت لو
امتد هذا الصراع اىل اماكن اخرى ،فإنه ال يزال “فوضى ميكن التحكم فيها” .مل يكن الفشل،
الذي كانت بريطانيا وفرنسا بعيدتان عنه مبا فيه الكفاية ،ليسمح بأي رد فعل سليب حيرق الدولتان.
يف الواقع ،حىت ظهور تنظيم القاعدة ،مل يهتموا بالتطرف االسالمي بقدر اهتمامهم بالقومية العربية.
عندما نفكر يف “فوضى ميكن التحكم فيها” باعتبارها خطر جيوسياسي مقبول ،فان
* صحافية مستقلة يف باكستان ،وكاتبة عمود منتظم لصحيفة ديلي تاميز.
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صعود وبقاء داعش يف السلطة يصبح واضحا .تركيا ،على سبيل املثال ،فكرت يف داعش كأداة
للسياسة اخلارجية حىت تفجري سروج يف متوز .واعتربت امليليشيات الكردية مثل حزب العمال
الكردستاين ( )PKKووحدات محاية الشعب (“ )YPGأكثر خطورة من داعش”.
رأت حكومة حزب العدالة والتنمية ()AKPبرئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ،وهي
حكومة إسالمية بشكل علين ،أن مسلحي داعش اخوة سنة ضالني ميكن أستخدام العقل واملنطق
معهم .هدد األكراد ،يف الوقت نفسه ،حدود البالد مع صراع ال هناية له من أجل اقامة دولة كردية.
منذ عام  ،2011تدفق املسلحون إىل خميمات داعش عرب تركيا ،وازدهرت جتارة النفط واألسلحة
غري املشروعة وراء ظهر أنقرة اليت كانت تعلم بكل شيء .اصيب اردوغان بالذعر من أنصارات
 PKK / YPGعلى داعش يف سوريا ،أعلن وبقوة ان “إنشاء دولة جديدة على احلدود اجلنوبية
لرتكيا” أمر غري مقبول.
اراد أردوغان ان تقوم داعش بتقييد القوميني األكراد يف سوريا .ومل يهمه البتة حتالف
امليليشيات الكردية مع الناتو يف املعركة ضد كتائب البغدادي .ستلعب تركيا وبسعادة لعبة مزدوجة
إذا كان ذلك يعين التخلص كل من داعش والرئيس السوري بشار األسد .وكانت القيادة البعثية قد
قدمت الدعم املادي واملعنوي لتمرد االكراد الرتك والذي استمر لثالث عقود .ومحى األسد أيضا
زعيم حزب العمال الكردستاين عبد اهلل أوجالن ،وهو إرهايب معروف دوليا .اليوم ،حىت بينما تقوم
الطائرات الرتكية بقصف أهداف داعش يف سوريا ،فاهنم يطلقون العنان لنفس اجلحيم على مواقع
حزب العمال الكردستاين يف مشال العراق.
يف وقت سابق ،يف ايول  ،2014اعرتف اجلنرال األمريكي املتقاعد توماس مكينريين قائال
“حنن ساعدنا يف بناء داعش” .وقد عىن “بنحن” ،كل من االستخبارات السعودي واإلسرائيلي
جنبا إىل جنب مع وكالة املخابرات املركزية االمريكية .تشارك األوالن يف اهتمامهم العميق يف احتواء
طموحات “اهلالل الشيعي” يف ايران .ضغط السناتور جون ماكني ،رئيس جلنة العالقات اخلارجية
يف جملس الشيوخ ،طويالً لتسليح “املتمردين املعتدلني” يف سوريا بعد تردد الرئيس أوباما باجياد حل
عسكري .أصبحت إعادة اوباما لرسم اخلطوط احلمراء لألسد بشكل مستمر كابوس للعالقات
العامة بعد أن قتلت اهلجمات الكيميائية يف الغوطة مئات املدنيني يف اب .2013
ومن الواضح أن املتآمرين حباجة اىل حيوان مفرتس أكثر قوة ،وان جتنيد بقايا تنظيم القاعدة
يف العراق لعب على هتاوي األسد يف اجلبهة الشمالية .كما هو احلال مع تركيا ،كانت أمريكا مرتاحة
مع معرفه أن اي كيان سينجو من هذا الصراع لن يكون أقوى من تنظيم القاعدة األصلي ،وبالتايل
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ستكون “فوضى ميكن التحكم فيها”.
وجتاهلوا أيضاً وبشكل مبالغ فيه قيام رئيس الوزراء السابق نوري املالكي باالبتعاد عن
الشمال ،والتذمر الطائفي الذي خلقه .يف الوقت الذي ختلت فيه قوات األسد عن العديد من
االراضي يف سوريا ،قامت قوات املالكي الضعيفة بفعل نفس الشيء .سقطت املوصل بشكل
مذهل ،ولكن داعش كان بعيداً عن الضجة بني عشية وضحاها.
هناك نوعان من النتائج الكبرية احملتملة اذا استمر قتال داعش لفرتة طويلة االمد .يف غضون
عامني ،ميكن للعديد من الدميقراطيات العربية اتباع طريق السيسي يف مصر والعودة إىل الديكتاتورية
العسكرية أو املدنية .متيل اجملتمعات احملاصرة مع احلكومات الضعيفة تأرخيياً حنو القومية ،اليت تنتج
يف كثري من األحيان عن صعود الطغاة.
على العكس من ذلك ،إذا متكنت امليليشيات الكردية من ارعاب داعش يف بالد الشام،
سيكون لديهم حجة قوية النشاء دولتهم ،وسوف يدعمهم الغرب رغم معارضة تركيا ،خاصة إذا
كان الرئيس األمريكي املقبل مشابه ألوباما يف ارسال اجلنود اىل األرض .ويف كلتا احلالتني ،فإن
السالم سيتأخر يف الشرق األوسط لبعض الوقت.
املصدر:
http://www.huffingtonpost.in/smubashir-noor/how-the-manageablechaos-_b_7997438.html
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إسرائيل تلجأ إلى األكراد لتتزود بثالث أرباع
حاجتها من النفط
ديفيد شيبرد ،وجون ريد ،وانجيلي رافال

2015/08/25

استوردت إسرائيل مايقدر بثالثة أرباع نفطها من الشمال الكردي شبه املستقل يف العراق يف
األشهر األخريه ،مما يوفر مصدراً حيوياً لألموال إىل املنطقة اليت تعاين من ضائقة مالية بينما تكافح
املتشددين من داعش .متثل هذه املبيعات عالمة على اجلرأة املتزايدة يف كردستان العراق ،وزيادة
الشرخ يف العالقات بني أربيل وبغداد  ،اليت ختشى ومنذ فرتة طويلة من اهلدف النهائي لألكراد ،اال
وهو االستقالل عن العراق.
تسلط هذه الواردات الضوء على املسامهات الكبرية اليت يقدمها النفط من كردستان العراق
يف األسواق العاملية ،مع مشرتين من إيطاليا ،وفرنسا ،واليونان ،الناشئني كمشرتين كبار .اهنا جتارة
جتري من خالل صفقات مدفوع سرية بوساطة بعض من أكرب شركات جتارة النفط يف العامل ،مبا
يف ذلك فيتول وترافيجورا.
استوردت املصايف اإلسرائيلية وشركات النفط أكثر من  19مليون برميل من النفط الكردي
بني بداية ايار و  11اب ،وفقا لبيانات الشحن ،ومصادر التداول واملتابعة باالقمار الصناعية
للناقالت .هذا من شأنه أن يساوي مليار دوالر اعتماداً على األسعار العاملية خالل تلك الفرتة.
وهذا هو ما يعادل حنو  77يف املائة من متوسطالطلب اإلسرائيلي ،والذي يقرب من 240.000
الف برميل يوميا .ذهبت أكثر من ثلث مجيع الصادرات النفطية من مشال العراق ،واليت يتم شحنها
من ميناء جيهان الرتكي عرب البحر املتوسط  ،إىل إسرائيل خالل تلك الفرتة .وتقول مصادر صناعية،
ان بعض النفط قد مت إعادة تصديره من إسرائيل أو قد مت وضعه يف خزانات.
اقرتح التجار واحملللون أن إسرائيل قد حتصل على النفط الكردي بسعر خمفض ،رغم نفي
املسؤولون يف حكومة إقليم كردستان هلذا .واقرتح آخرون أنه قد يكون وسيلة إلسرائيل لتقدمي الدعم
املايل لألكراد .وقد وفرت عائدات مبيعات النفط شريان حلياة السلطات الكردية يف أربيل.
وصل إقليم كردستان اىل اتفاق مع احلكومة االحتادية العراقية يف العام املاضي لتصدير النفط
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اخلام بصورة مشرتكة من املنطقة ،شرط حصول األكراد على جزء من امليزانية الوطنية باملقابل .لكن
هذا االتفاق واجه ضغوط عديدة نتيجة الخنفاض أسعار النفط.
قدمت بغداد ،اليت تكافح مع أزمة امليزانية ،دفعات حمدودة إىل أربيل يف األشهر األخرية،
ونتيجة لذلك ،باعت حكومة إقليم كردستان املزيد من النفط على حساهبا اخلاص .وتقول بغداد
ان أربيل مل ترسل املركز ما يكفي من النفط.
ان ظهور إسرائيل باعتبارها واحد من أكرب مشرتي النفط من مشال العراق يوضح الشق اآلخر
بني أربيل واحلكومة االحتادية .ترفض بغداد ،مثل العديد من عواصم الشرق األوسط ،االعرتاف
باسرائيل وليس لديها عالقات رمسية مع البلد .وحثت الواليات املتحدة ،احلليف املقرب لكل من
إسرائيل وحكومة إقليم كردستان ،اربيل للعمل مع بغداد على مبيعات النفط.
قالت حكومة إقليم كردستان أهنا مل تبع النفط إلسرائيل بشكل “مباشر أو غري مباشر”،
ولكن العالقات بني أربيل والبلد ترجع لعدة عقود ،مع وجود ارضية مشرتكة بني اجلانبني كدول غري
العربية وحليفه للغرب .قال مستشار حكومي كردي رفيع املستوى يف أربيل “حنن ال هنتم أين يذهب
النفط بعد أن نكون قد سلمناه إىل التجار  ،ان أولويتنا هي احلصول على املال الالزم لتمويل قوات
البيشمركة يف حرهبا ضد داعش ودفع رواتب املوظفني املدنيني”.
ال تعلق احلكومة اإلسرائيلية على مصدر إمدادات الطاقة ،وهو ما تعتربه مسألة تتعلق باألمن
القومي .ويقول مطلعون على الشأن الداخلي االسرائيلي على أن اسرائيل مستمرة يف استرياد النفط
من أذربيجان ،وكازاخستان ،وروسيا ،مورديها الرئيسيني ملعظم العقد املاضي.
ان إسرائيل ليست بأي حال من االحوال البلد الوحيد الذي يشرتي النفط الكردي .منذ
شهر ايار ،استوردت املصايف اإليطالية حوايل  17يف املائة من اإلمدادات من مشال العراق ،واليت بلغ
متوسطها أكثر من  450.000الف برميل يف اليوم خالل هذه الفرتة ،يف حني تأخذ اليونان وتركيا
 8يف املائة و  9يف املائة على التوايل .وهناك شحنات قليلة استوردت من سوق النفط احلكومي يف
بغداد ،باستثناء تلك اليت تذهب إىل إسرائيل .يُصدر  17يف املائة من الصادرات العراقية الشمالية
اىل قربص ،حيث يتم نقله عادة من سفينة إىل سفينة – وهو تكتيك يستخدم يف بعض األحيان
من قبل التجار إلخفاء الوجهة النهائية ملبيعات النفط.
وقالت مصادر يف صناعة النفط ،مبا يف ذلك بعض املقربني من املبيعات ،ان فيتول ،أكرب
تاجر مستقل للنفط يف العامل ،يساعد إقليم كردستان يف تسويق نفطها منذ بداية هذا العام.
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ورفضت فيتول التعليق على هذه القصة .كذلك مل تعلق ترافيجورا ،اليت مت حتديدها كتاجر كبري
للنفط الكردي يف العام املاضي .كما مت ذكر شركة بيرتاكو لتجارة النفط أيضا من قبل ثالثة مصادر
على اهنا شركة تساعد حكومة إقليم كردستان يف املبيعات .من خالل بيان الربيد االليكرتوين ،نفت
الشركة أهنا تعمل حاليا مع حكومة إقليم كردستان .وقالت املصادر ان كل من فيتول وترافيجورا
دفعتا حلكومة إقليم كردستان مسبقا ،يف إطار ما يسمى بصفقات “الدفع املسبق” ،مما يساعد
أربيل يف سد الثغرات يف ميزانيتها.
املصدر:
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/150f00cc-472c-11e5-af2f-4d6e0e5eda22.
html?siteedition=intl#axzz3jfGaJqyB
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االقتصادات النفطية في الخليج يجب ان تستيقظ أو
تواجه عقود من التدهور
لؤي الخطيب *

2015/08/27

يعد اخنفاض أسعار النفط ،واتساع العجز املايل ،وارتفاع عدد السكان ،واالضطراب السياسي،
واإلرهاب ،والتعصب الديين ،وارتفاع بطالة الشباب ،وصفة لكارثة اقتصادية للمنطقة اليت كانت
تسيطر على إمدادات الطاقة الرئيسية يف العامل وظهرت كقوة ستحقق النجاح االقتصادي على املدى
الطويل  .هل اجربت لعنة النفط ان حتدق املنطقة على هاوية اقتصادية مع ارتفاع العجز املايل؟ وقد
كان للدورة احلالية السعار النفط العاملية وتناقصها وما يرتتب على ذلك من سياسة دعم االستهالك
احمللي للطاقة تأثري كبري على حيازات صندوق الثروة السيادية لدول الشرق األوسط “الريعية”.
حىت اكثر اقتصادي حمنك يف صندوق النقد الدويل ال ميكن له ان يتوقع مدى اآلثار
االقتصادية لالنكماش االقتصادي العاملي منذ عام  .2008يف حني أنه ال يزال من السابق الوانه
التنبؤ بدرجة معقولة من اليقني نتائج تلك السياسات يف ضوء الكارثة االخرية يف اليونان ،تستمر
سياسات التقشف يف االقتصادات الغربية ،يف حني أن بعض االقتصادات اآلسيوية قد عادت إما
إىل االقتصاد الكينزي ،أو مثل الصني اليت استخدمت تدخل الدولة املباشر للتخفيف من الصدمات
اهلائلة لسوق األسهم.
ازدياد العجز يف امليزانيات
ومع ذلك يف الشرق األوسط ،على الدول الغنية بالنفط اآلن للتعامل مع بعضهم للمرة
األوىل ،مع ارتفاع العجز يف امليزانية الذي يستلزم تغيري اقتصاد الدول الريعية الكالسيكية الذي ينطوي
على خفض اعتمادها على عائدات النفط .هذا التحول التارخيي الكبري ،الذي سوف يؤثر على
األجيال القادمة  ،يتزايد الشعور به من قبل اجليل احلايل من الشباب ،حيث تعاين العديد من الدول
اإلقليمية البطالة اجلماعية ،مع عدم قدرة اخلرجيون على العثور على عمل يف القطاع العام أو اخلاص.
ان مسألة إدارة الديون هي اآلن على رأس األولويات يف بعض اقتصادات منطقة الشرق
*

املدير املؤسس ملعهد الطاقة العراقي ،وزميل غري مقيم يف مركز بروكنجز الدوحة
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األوسط ،كما يتضح من الوضع اخلطري الذي واجهته ديب يف عام  ،2008عندما أجربت الكيانات
البارزة اململوكة للدولة واليت قادت قطاعات العقارات واإلنشاءات على إعادة هيكلة ديوهنا مع وجود
تأثري سليب على بقية اقتصاد اإلمارة.
هل يعين هذا االجتاه الناشئ أن االقتصاد العاملي يتأرجح مرة أخرى؟ على مدى العقود
الثالثة املاضية ،قدمت صناديق الثروة السيادية يف الشرق األوسط سيولة كبرية اليت ساعدت على
تعزيز قوة الدوالر األمريكي كعملة عاملية بارزة ،واحلفاظ على هيمنة النظام املصريف األمريكي .ان
النمو املذهل يف االئتمان وحجم تداول املشتقات ،إىل جانب ارتفاع العجز يف امليزانية املالية يف
الغرب اثر سلبياً على أسواق األصول املختلفة  ،واليت مل تعد مستدامة كان ينظر اىل صناديق الثروة
السيادية كالفرسان املنقذة.
أدى الركود العاملي يف عام  2008إىل اهنيار سريع يف أسعار السلع األساسية ،وحىت عام
 ، 2010مل يتحدث أي شخص عن االنتعاش .تعاىف جزء من االقتصاد األمريكي بفضل الطفرة
الداخلية لنفط وغاز شيل ،ولكن على عكس فرتات الركود السابقة فشلت الواليات املتحدة يف
إحياء معدالت النمو اىل  3٪لسحب بلدان أخرى واخراجها من الركود .ظلت أوروبا مريضة
وراكدة تقريبا ،مع منو الصني وآسيا منواً بطيئاً إىل حد كبري ،وانتهت بعض البلدان مثل إندونيسيا
يف حالة ركود.
ان أسعار النفط اليوم اقل ب  50٪من العام املاضي ،وظلت أسعار الفائدة منخفضة لفرتة
طويلة ،واخنفضت تكاليف العمالة وأسعار السلع األساسية ايضاً ،لذلك ينبغي للمرء أن يتوقع
احتماالت معقولة من النمو االقتصادي املستدام ،ولكن بعض النقاد يبقون متشائمني يف الوقت
الذي التظهر فيه االقتصادات األخرى ما عدا الواليات املتحدة واململكة املتحدة اي عالمات تذكر
على انتعاش سريع.
أن اخنفاض أسعار النفط ٍ
عادة ما يعزز النمو االقتصادي .ملاذا مل حيدث هذا؟ ان نزول
االسعار مبعدل  50٪سيؤثر وبشكل سيء على املستهلكني يف دول العامل النامية ،مع اخنفاض
أسعار البنزين مبعدل  10-15٪فقط بالنظر إىل أن غالبية اسعار البيع بالتجزئة يف كثري من البلدان
تعتمد على الضرائب اليت مل يتم قطعها بعد ومل يستعد املستهلك ثقته بعد ،كما مل تتعاىف أسعار
العقارات خارج العواصم بسرعة ،والتزال نسب البطالة للكثري من الدول األوروبية مرتفعة تارخيياً
وخاصة بني جيل الشباب.
ان اخنفاض أسعار النفط قد أضعف املوازين اخلارجية واملالية للدول املصدرة للنفط ،مع
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توقع اخنفاض إيرادات عام  2015حبوايل  300مليار دوالر مقارنة مع عام  .2014ومن املرجح
ان ختتفي فوائض احلساب اجلاري  ،وستواجه بعض البلدان املصدرة للنفط من دول جملس التعاون
اخلليجي العجز املايل للمرة األوىل خالل عقدين من الزمن .سوف يقدر الكثريعلى جتنب إجراء
ختفيضات كبرية يف اإلنفاق احلكومي على املدى القصري ،حيث ميتلكون خمزون مايل كبري من كل
صناديق الثروة السيادية واالحتياطيات األجنبية املرتاكمة من ارباح السنوات املاضية ،وحىت مع سعر
 50دوالر للربميل ،الزالت هذه البلدان حتقق بعض الربح .ومع ذلك ،فقد خفضت دول أخرى
مثل مصر ،واملغرب ،وتونس ،واجلزائر الدعم للوقود والغذاء ،وأدخلت ختفيضات على اإلنفاقات
األخرى يف االستثمار العام.
يواجه العراق عجزاً متزايداً مع نقص عائدات تصدير النفط عن توقعات امليزانية الرمسية وسط
حرب طويلة ومكلفة مع داعش (انظر للصفحة  .)24ومن اجلدير بالذكر أن احتياطي العمالت
األجنبية يف العراق قد اخنفض بالفعل من  77مليار دوالر (كانون االول  )2013اىل  67مليار
دوالر (ايار  .)2015ان املعضلة احلالية لدول مثل العراق هي كيفية سد العجز ،وعلى النقيض منه
متتلك دول مثل اإلمارات العربية املتحدة ،والكويت ،وقطر ،واململكة العربية السعودسية خيارت،
إما تصفية األصول أو ختفيض االحتياطيات األجنبية.
شهدت اململكة العربية السعودية ،اليت ال متتلك صندوق ثروة سيادي لكن لديها سلطة نقدية،
أصوهلا األجنبية وهي تنخفض بنسبة  60مليار دوالر ،أو  8.3٪منذ هناية كانون االول 2014
لتصبح  664مليار دوالر حبلول هناية حزيران  2015وفقاً لالرقام الرمسية .وقد وافقت الكويت على
عجز امليزانية لعام  2015واملقدر  27مليار دوالر ،وتدرس الدولة إصدار سندات ،يف وقت اخنفض
صندوق ثروهتا السيادي مبا يقدر بـ  548مليار دوالر .ووافقت سلطنة عمان ،واملتوقع أن تزيد يف
اإلنفاق العام ،على العجز يف ميزانيتها واملقدر 6.47مليار دوالر لعام  .2015وتتوقع البحرين عجزا
قدره  3.9مليار دوالر ،أي ما يعادل  11٪من الناتج احمللي اإلمجايل ،وسرتفع الدولة الدعم عن
الوقود ،والغذاء ،والكهرباء ،واملياه ،واللحوم جملتمعات املغرتبني فيها .حىت دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،اليت جتنبت العجز ،وذلك بفضل سياستها يف التنويع االقتصادي اليت هتدف إىل احلد من
االعتماد على عائدات النفط ،قامت بتحرير أسعار الوقود ،البنزين والديزل ،وذلك اعتبارا من 1
اب ( MEES ، 31متوز) .كما تقوم أيضا وحبكمة بصياغة قوانني الضريبة على الشركات والضريبة
على القيمة املضافة ،فقط الهنا قد حتتاج لتنفيذها يف املستقبل القريب .وعالوة على ذلك فقد زادت
الضرائب غري املباشرة على تأشريات املغرتبني ،واإلدارة احلكومية احمللية ،واملخالفات املرورية ،اخل.
قامت دول جملس التعاون اخلليجي وصناديق الثروة السيادية العربية األخرى باالستثمار
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تارخييا يف سندات اخلزانة األمريكية وغريها من سندات الدين احلكومية األوروبية ،وكذلك املمتلكات
يف العواصم حول العامل – خاصة يف لندن ونيويورك .يف السنوات األخرية كان هناك زيادة يف
االستثمار من خالل صناديق الثروة يف القطاع اخلاص ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،عن طريق
صناديق االستثمار اخلاصة .على سبيل املثال ،وضعت شركة مبادلة للتنمية (شركة حكومية تابعة
لإلمارات العربية املتحدة)  90٪من استثماراهتا يف القطاع اخلاص ،حيث يتضح هذا من زيادة
حصتها يف جمموعة كاراليل ،اليت تعد حالياً أكرب شركة موثوقة لالستثمارات امللكية اخلاصة يف
العامل .ومع ذلك ،يف الوقت الذي يتوقع فيه اخنفاض أسعار النفط ،واليت ستستمر خالل السنوات
القليلة املقبلة ،فان عائدات النفط مل تعد تغطي الزيادة املتوقعة يف اإلنفاق احلكومي .لذلك ،من
املرجح أن جتف صناديق االستثمار.
من املرجح عدم منو صناديق الثروة السيادية اليت ميوهلا النفط بشكل كبري على املدى القصري
واملتوسط األجل ،وال ميكن الحد أن يستبعد بيع النفط يف املستقبل من أصول متويل العجز يف
امليزانية .من املرجح ان تشهد أسواق سندات اخلزانة عدد أقل من املشرتين ،واليت قد متارس الضغوط
لرفع أسعار الفائدة ،حيث من احملتمل أن تنخفض أسعار السندات ،وقد يواجه سوق العقارات
التجارية الفاخرة تباطؤ أيضا .ان أي اخنفاض يف االنفاق لدول جملس التعاون اخلليجي يف املستقبل،
لن يؤدي إال اىل الشك وانعدام الثقة يف العديد من األسواق.
هل تشكل الفرتة احلالية من اخنفاض أسعار النفط ودخول ايران احملتمل يف سوق النفط بعد
االتفاق النووي يف فيينا بداية تراجع طويل األجل يف األمهية االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط ؟
إذا مت التصديق على اتفاق مع إيران من قبل الكونغرس األمريكي ،وهذا من شأنه ان خيفض أسعار
النفط املنخفضة ،بينما تتنافس إيران والدول العربية املنتجة للنفط للحصول على حصة يف السوق
اإلقليمية والعاملية .وعالوة على ذلك ،فإن الزيادة الكبرية يف انتاج الواليات املتحدة لنفط شيل منذ
عام  2010عمل على خفض واردات الواليات املتحدة من النفط اخلام ،وزيادة صادرات املنتجات
النفطية بنسبة مخسة أضعاف .وأضافت الزيادات يف األماكن األخرى يف روسيا ،وأفريقيا ،وحبر
قزوين إىل سوق العرض ايضا ،يف الفرتة اليت شهدت ركوداً يف الطلب ،بسبب التدابري االقتصادية يف
استهالك الوقود وتباطؤ النمو االقتصادي ،وال سيما يف الشرق األقصى .ان الكثري من االكتشافات
النفطية األخرية يف أفريقيا ونفط شيل تعترب جيدة ،وبالتايل أكثر قابلية للتسويق من النفط يف الشرق
األوسط .تقاتل دول أوبك اآلن من أجل احلفاظ على حصتها يف السوق ،حيث ميزهتا الرئيسية
الوحيدة هي التكاليف املنخفضة نسبيا لإلنتاج.
شرعت معظم الدول املنتجة للنفط على سياسة التنويع االقتصادي ،ولكن “قصة النجاح”
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الوحيدة والواضحة هي دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مواجهة اخنفاض أسعار النفط ،وارتفاع
املنافسة ،وشيئاً آخرغري النفط لتقدم العامل ،قد تواجه هذه االقتصادات املعتمدة على النفط مستقبالً
قامتاً إذا ظل االقتصاد العاملي مرتاجعا هبذا الشكل .ان ظهور مصادر بديلة للطاقة ،وكثري منها بديل
نظيف للوقود األحفوري ،تضيف فقط إىل ويالت العديد من اقتصادات الشرق االوسط ومشال
افريقيا ،يف الوقت الذي ينمو فيه مزيج الطاقة.
ان الكابوس اجليوسياسي الذي يشكله داعش ال جيذب االستثمار األجنيب .وتراجع
االستثمار األجنيب املباشر يف املنطقة لبعض الوقت .شهدت قطر وحدها زيادة يف االستثمار
يف العام املاضي وذلك بسبب أعمال البناء املتعلقة باستضافتها لكأس العامل لكرة القدم يف عام
 ،2022حىت دولة اإلمارات العربية املتحدة عانت من قله االستثمار .يف أماكن أخرى كان الرتاجع
كبرياً ،فقد استقطبت اململكة العربية السعودية  39.5مليار دوالر يف  2008ويف  2014كان الرقم
 8مليار دوالر فقط .يف العام املاضي شهد الكويت تراجع بقيمه مليار دوالر من اصل  1.5مليار
دوالر ،كما عانت البحرين اخنفاضاً بنسبة  30٪بسبب فقدان املستثمرين للثقة يف املنطقة .تظهر
شركة شل ،اليت تركز (بصرف النظر عن أي رفع للعقوبات عن إيران) اآلن على النفط يف القطب
الشمايل ،بدالً من زيادة استثماراهتا يف منطقة الشرق األوسط بتكلفة منخفضة ،بشكل متميز.
ان تفجريات املساجد ،واهلجمات اإلرهابية على السياح ،ومنو داعش والقاعدة كلها تفرض على
املنطقة عامل خطر كبري .كما يتم ايضاً تقييد املستثمرين عن طريق القوانني القائمة ،اليت هي أكثر
بريوقراطية من الالزم  ،وغالبا ما تفرض قيوداً على امللكية وفرص العمل وال تشجع هذه القيود على
ما يبدو على التنويع والنمو القتصاد القطاع اخلاص يف العديد من البلدان .يفضل السكان احملليون
على ما يبدو السعي للحصول على األمن الوظيفي يف القطاع العام بدالً من مواجهة الشكوك
والضغوط يف القطاع اخلاص.
ان اإلصالحات االقتصادية ،وتقليص الوظائف احلكومية ،واخلصخصة ،وتشجيع القطاع
اخلاص تأخرت كثريا يف بعض الدول .يف واقع األمر قد تكون هذه االصالحات متأخره جداً بالنسبة
للكثريين ملعاجلة مشكلة ثقة املستثمرين ،حىت ان أسعار العقارات يف اإلمارات يف الشهور األخرية
قد اخنفضت ،حيث تراجعت حىت يف بعض املناطق يف ديب وأبو ظيب.
اغالق نافذة الفرص
يبدو واضحاً للعديد من املعلقني خارج إطار العامل العريب الغين بالنفط ان نافذة الفرص
تضيق .وان صعود مزيج الطاقة ،وزيادة املنافسة على التكلفة وإمدادات النفط والغاز يأكل يف
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هوامش الربح ،وان التطور التكنولوجي يف املستقبل القريب سيؤدي اىل مزيد من التخفيضات يف
تكلفة إنتاج الطاقة ،وزيادة تنوع العرض ميكن أن يقلل إىل حد كبري من حصة السوق يف الدول
العربية الغنية حالياً يف جمال النفط والغاز .ويف الوقت نفسه ،سوف يستمر السكان يف النمو يف
مواجهة متزايدة من عدم االستقرار اإلقليمي وارتفاع معدالت البطالة .وتوقع البنك الدويل ان هناك
حاجة إىل  100مليون فرصة عمل ليتم إنشاؤها يف منطقة الشرق األوسط حبلول عام 2020
من أجل استيعاب العاملني من اجليل القادم .ويبدو ان خلق فرص العمل سيتجاوز قدرة معظم
السياسيني الذين غالباً ما بددوا ثروات النفط يف خلق البريوقراطيات احلكومية املتضخمة اليت تعج
بالفساد واحملسوبية ،أو الذين راكموا االحتياطيات بدالً من بناء البىن التحتية اليت ميكن أن توفر
منصة للتنويع االقتصادي وازدهار االعمال لسكان البالد اليت حيكموهنا.
هل نشهد لعنة االعتماد على النفط ،اليت تؤدي اىل املوت البطيء يف املنطقة واليت جيري
فيها استنزاف صناديق الثروة السيادية تدرجيياً لتمويل العجز املايل؟ لقد فشلت العديد من الدول
يف توفري عمل جليل الشباب العاطل عن العمل ،واآلن سيكون لديها القليل لتقدمه للجيل القادم.
ان االقتتال الداخلي واإلقليمي ،والفساد ،والتعصب الديين ،واالنقسام الطائفي املتزايد يعمل
واملغذي عادة عن طريق التدخل األجنيب والناجم عن دخول اجلماعات اإلرهابية العابرة للحدود،
سيؤدي اىل خلق منطقة تعاين من الفقر لألجيال القادمة ،إال إذا ايقض الوضع احلايل السالالت
احلاكمة وارغمها على حتمل املسؤولية ومسائلتهم عن التطور االقتصادي ،والتنمية ،واألمن ،والرعاية
االجتماعية اخلاصة هبم ،وقبل كل شيء خسارهتم أمام اإلرهاب واإلجرام .وقد أثبتت دولة اإلمارات
العربية املتحدة أن األمن االقتصادي ممكن ،ولكن عدد قليل من الدول يف املنطقة متتلك سياسيون
قادرون على تقييم االمور والنظر للمستقبل مثل بعض احلكام املاضني واحلاليني يف أبوظيب وديب.
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: املصدر
http://www.brookings.edu/research/opinions/2015/08/14-gulf-oileconomies-alkhatteeb

291

مقاالت مرتمجة

كيف يمكن ألزمة العملة في العراق ان تهدد الحرب
ضد داعش؟
جاك فيروذر و رينات جاينولين

2015/08/29

ادى تراجع أسعار النفط اىل خفض اإليرادات اليت تستخدم لتمويل اجليش.
اخنفض احتياطي الدوالر بـ  20يف املئة مع زيادة الضغوط على الدينار.
ان أي أزمة عملة تأيت عادة مع عواقب وخيمة بالنسبة للبلد ،و احد هذه التهديدات يف
العراق يدل على مدى التأثري الذي ميكن ان يذهب اىل ماهو ابعد من االقتصاد واألسواق .قد جترب
أزمة النقد األجنبية بسبب اخنفاض أسعار النفط على ختفيض قيمة الدينار ،وبالتايل جعل املعركة
احلامسة ضد داعش اكثر صعوبة .تعتمد الدولة حالياً – أكرب منتج يف أوبك بعد السعودية – على
عائدات النفط لتمويل عملياهتا يف ساحة املعركة ،ولقمع تنامي االضطرابات بشأن االقتصاد.
ازمة نقص الدوالر يف العراق
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ازمة نقص الدوالر يف العراق
تراجعت احتياطيات الدوالر بنحو  20يف املئة اىل  59مليار دوالر اعتباراً من  23متوز منذ
تصاعد القتال قبل عام ،والزالت اخلسائر تتزايد .خالل  25يوماً األوىل من آب ،باع البنك املركزي
 4.6مليار دوالر من العملة للحفاظ على الدينار مبعدل مربوط وتظهر البيانات اليت مجعتها بلومبريج
ان التدفق اليومي بلغ حوايل  184مليون دوالر .قال فرانك غونرت ،مؤلف كتاب “االقتصاد
السياسي للعراق” “ان العاصفة املثالية اليت تضرب العراق كانت تعين استمرار البالد خبسارة
احتياطياهتا حىت تقرر احلكومة العراقية خفض قيمة الدينار” واضاف ” قد تضعف العملة مبعدل
 20يف املئة خالل الفرتة القادمة”.
موجة عاملية
إن هذا يثري احتمال انضمام العراق للدول النامية األخرى يف مواجهة موجة جديدة من
ختفيض قيمة العمالت ،حيث ختسر االسواق الناشئة الكثري وعلى رأسها الصني .ان الدينار العراقي
هو احد تلك العمل األكثر عرضة للخطر يف منطقة الشرق األوسط ،على الرغم من املرجح أن
يظل نظام سعر الصرف احلايل نفسه ،وفقاً لدراسة نشرت يوم الثالثاء من قبل بنك ديب الوطين،
أكرب بنك يف ديب.
قال البنك املركزي السعودي هذا االسبوع انه ملتزم بسياسة ربط الدوالر بالريال ،وذكرت
قناة العربية اململوكة للسعودية ،وسط تكهنات بأن البالد سيخفض قيمة عملته بعد اخنفاض أسعار
النفط.
يف العراق ،تعقد االزمة االقتصادية جهود رئيس الوزراء حيدر العبادي الستعادة األراضي من
داعش .وكان النجاح العسكري جزئياً ،يف الوقت الذي تكافح احلكومة حلشد الدعم من اجملتمعات
ذات االغلبية السنية يف أجزاء البالد اليت دمرهتا اهلجمات .وقد أرسلت الواليات املتحدة وحلفائها
األسلحة لألكراد يف مشال العراق ،وختطط إدارة الرئيس باراك أوباما لصرف  700مليون دوالر يف
عام  2016على دعم اجليش .تدفع احلكومة يف بغداد ،على الرغم من ذلك ،اجلزء األكرب لتمويل
العمليات من ميزانيتها منذ انسحاب األمريكان وقواهتم يف عام .2011
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بيع الدوالر
ومن شأن اهنيار قيمة الدينار ان يرفع تكاليف املعيشة للعراقيني الذين بدأوا باالحتجاج ضد
الفساد احلكومي ،وانقطاع الكهرباء ،ونقص املياه.
قال وليد عيدي ،املدير العام يف البنك املركزي العراقي ،يف اتصال هاتفي يوم االثنني “ان
السياسة اآلن تتمحور حول ايفاء الطلب على الدوالر” .وقال ان احتياط الدوالر لن ينفذ بسبب
مبيعات النفط ،وسوف لن تقل قيمة الدينار.
اصلح البنك املركزي العراقي سعر صرف الدينار مقابل الدوالر بـ  ،1166ولكن الضغط
يزيد .ونتيجة لذلك ،قد ينخفضاحتياطي العراق من العمالت األجنبية إىل حنو  45مليار دوالر
يف هناية عام  ،2016وفقا لشركاء اكسوتك ،وهي شركة استثمار يقع مقرها يف لندن متخصصة يف
األسواق احلدودية .قال جاكوب كريستنسن ،مدير يف اكسوتك ” حتاول السلطات االبقاء على
ربط الدينار بالدوالر ألطول فرتة ممكنة ،ولكنهم قد يضطروا خلفض القيمة إذا استمرت الضغوط”
عدد قليل من اخليارات
قاوم البنك املركزي حىت االن الضغوط احلكومية لطباعة النقود لتلبية العجز بقيمة  30مليار
دوالر يف املوازنة .وأعلنت خططاً الصدار سندات بقيمة  6مليار دوالر يف األسبوع املاضي ،والذي
تبع حوايل  1.2مليار دوالر من صندوق النقد الدويل ،على الرغم من ان هذا ليس كبري مبا يكفي
لسد النقص.
عدم قدرة صادرات النفط على سد العجز يف امليزانية العراقية
يصدر العراق ارقاماً قياسية من براميل النفط ،ولكن هبوط اسعار النفط واحلرب ضد داعش
تعين ان احلكومة ستعاين عجزا بقيمة  30مليار دوالر
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اقتصاد النفط العراقي
أن هذا يرتك وزارة املالية مع عدد قليل من اخليارات السهلة .وتسعى احلكومة خلفض االنفاق
ومعاجلة الفساد .وقال غونرت ،تشمل اخليارات األخرى االقرتاض حملياً من املصارف العامة أو حىت
اجبار البنك املركزي على شراء السندات املقومة بالدوالر من وزارة املالية .واضاف ” سيكون
العراق قادراً على متويل عجز عام  ،2015ولكن إذا استمرت املعركة ضد داعش واخنفضت أسعار
النفط ،فان العراق سيضرب اجلدار”.
املصدر :
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-25/how-a-currencycrisis-in-iraq-risks-fight-against-islamic-state
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