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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،
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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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حالة اإلرهاب كإبادة جماعية
في عصر الدول الضعيفة
كريغ وايتسايد *
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امللخص
غالب � � � ��ا ما ترتبط اإلبادة اجلماعية بظهور الدولة القومية ،على الرغم أنه من الواضح أهنا وجدت ما
وجدت احلرب نفس � � � ��ها .وتعد اإلبادة اجلماعية لألرمن واحملرقة اليهودية أمثلة على حماوالت من قبل الدول
لقتل س � � � ��كان فرعيني حمددين على أس � � � ��اس هويتهم .وقد فتح ظهور العوملة ،وصعود اجلهات الفاعلة غري
احلكومي � � � ��ة ،وضعف الدول � � � ��ة ،الباب أمام ظاهرة جديدة :وهي اإلرهاب كإبادة مجاعية .منذ العام ،2003
قام تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية حبملة اس � � � ��تهداف للمدنيني الشيعة واأليزيديني العراقيني ،مما أدى إىل سقوط
اآلالف من القتلى .وقد اس � � � ��تمر هذا االس � � � ��تهداف على قدم وساق ،بغض النظر عن التغيريات القيادية،
والتمويل ،أو القوة النس � � � ��بية للتنظيم .وتقرتح هذه الورقة أن الش � � � ��يعة واأليزيديني يف العراق خيضعون حلملة
إبادة مجاعية من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية ،على أساس التحليل الكمي للهجمات على املدنيني واألطر
احلالية لألمم املتحدة ملنع اإلبادة اجلماعية.عالوة على ذلك ،ميكن أن يكون التحيز ضد اجلهات الفاعلة
غري احلكومية كجناة حمتملني سيحول دون متكن اجملتمع الدويل من الكشف البطيء عن محالت اإلبادة
اجلماعية .يسلط كال العاملني الضوء على التحديات اليت تلوح يف األفق ملسؤولية األمم املتحدة يف محاية
العقيدة اليت لطاملا مت جتاهلها من قبل وسائل اإلعالم وصناع القرار.
كلمات مفتاحية :إبادة مجاعية ،إرهاب ،العراق ،تنظيم الدولة اإلسالمية ،اجلهات الفاعلة غري الدولية

* كلية احلرب البحرية  -مونتريي -كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية
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املقدمة
أدت اجملازر حبق أفراد اجليش العراقي واالضطهاد ملختلف األقليات العراقية بعد س � � � ��قوط املدن يف
مشال العراق يف صيف عام  2014بـ ديفيد بروكس من صحيفة نيويورك تاميز أن يسأل إذا كان جتدد احلرب
األهلية بني الطوائف العراقية الرئيس � � � ��ة س � � � ��ينتهي إىل ما يش � � � ��به ما حدث يف رواندا .ومل يذكر بروكس كلمة
اإلبادة اجلماعية ،وهي تعريف قانوين ذو بناء سياس � � � ��ي ش � � � ��ديد املتطلبات.إن السبب الوحيد الذي جيعل
العلماء واملمارسني يرتددون يف تسمية محلة التطهري اليت قام هبا تنظيم الدولة اإلسالمية ،إبادة مجاعية ،هي
ألنه من الناحية التارخيية ،كانت احلكومات فقط هي اليت تقوم باس � � � ��تخدام القوة واملوارد الالزمة إلجراء
محل � � � ��ة ممنهجة لتدمري أعضاء جمموعة أثنية أو عرقية خمتلفة داخل الدولة .هل يرتقي القتل اجلماعي لتنظيم
الدولة اإلسالمية للجماعات العرقية والدينية األخرى إىل تعريف اإلبادة اجلماعية ،وإذا كان األمر كذلك،
هل تؤثر هذه احلقيقة على رد الفعل الدويل احلايل حيال تلك اجملموعة؟
هتدف هذه الورقة إىل دراسة سياسة تنظيم الدولة اإلسالمية جتاه اثنني من منافسيها الدينيني،ولتقييمه
ضمن اإلطار النظري والقانوين التفاقية اإلبادة اجلماعية ،من أجل اإلجابة على الس� � � � �ؤال املطروح أعاله.
كما ان حتديد ما إذا كان هذا الوضع هو إبادة مجاعية ،والذي قد يبدو مناقش � � � ��ة باطنية للبعض ،له تأثري
مهم على مسؤولية محاية العقيدة اليت ستتأزم أكثر فأكثر مع استمرار تفجر الوضع يف سوريا والعراق .وإذا
ما كان هناك إبادة مجاعية ،فإن األمم املتحدة ميكنها أن جتازف بش � � � ��رعية مفهوم مس � � � ��ؤولية احلماية،كما
جرى عليه احلال خالل األحداث اجلارية .وهكذا ،فإن اجلواب على سؤال اإلبادة اجلماعية جيعله أقل من
ممارس � � � ��ة أكادميية ،وأكثر من اختبار صنع سياس � � � ��ة .هل ترتقي سياسة االحتواء احلالية ،من قبل التحالف
الذي تقوده الواليات املتحدة والعراق هلزمية تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية ،إىل املتطلبات األخالقية والقانونية
لوقف اإلبادة اجلماعية؟
ويش � �ي� ��ر فحصي لوثائق حركة تنظي � � � ��م الدولة اإلس � �ل� ��امية ( ،2013 - 2003 )1إىل أن هناك دليال
واضحا على نية التنظيم القضاء على هاتني الطائفتني الدينيتني املنافستني ،كجزء من محلته إلقامة سيادة
سياسية /دينية من دون منازع ،على أجزاء كبرية من بالد الشام وما ورائها .كان التنظيم ،منذ فرتة طويلة
يتشدق خبطاب اإلبادة اجلماعية جتاه الشيعة واأليزيديني.كما كان أعظم حدث للقتل اجلماعي يف التاريخ
الرهيب للحرب يف العراق )2( ،هو قيام تنظيم الدولة اإلسالمية بقصف االيزيديني بالقرب من املوصل يف
ع � � � ��ام  .2007وكان العامل الوحيد الذي ح � � � ��ال دون تنفيذ اإلبادة اجلماعية خالل تلك الفرتة الزمنية ،هو
فش � � � ��ل تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية يف العراق مبراقبة األراضي يف العراق وإدارهتا .منذ العام  ،2007بدأ تنظيم
الدولة اإلسالمية يتعاىف من اهلزمية املنكرة اليت أحلقتها به حركة الصحوات وحلفائها األمريكيني والعراقيني،
وعمل ببطء على تش � � � ��ديد قبضته يف التحكم بعدد متزايد م � � � ��ن املناطق يف االنبار ونينوى (Whiteside,
14

دراسات مرتمجة

 ..)2015ويف الوقت الذي يكتس � � � ��ب التنظيم القدرة ككيان يش � � � ��به الدولة ،هناك حجة ملحة جلعل محلة
تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية ضد الس � � � ��كان الش � � � ��يعة واأليزيديني يف مناطق واسعة من العراق يف مرتبة اإلبادة
اجلماعية  ،وهذه حقيقة يغفل عنها الكثريون يف اجملتمع الدويل ،والذين مييلون إىل فقط دراس � � � ��ة س � � � ��لوك
الدولة ،وليس تصرفات اجلهات الفاعلة غري احلكومية يف هذا الصدد.
اخللفية النظرية
تطور مبدأ منع اإلبادة اجلماعية يف أعقاب احلرب العاملية الثانية إىل حد كبري ،بسبب دعوة رافائيل
ليمكني ،احملامي البولندي الذي جنا من احملرقة ،وعمل من الواليات املتحدة على مساعدة األمم املتحدة
اليت كانت قد أنش � � � ��ئت حديثا على منع أي أشكال مس � � � ��تقبلية من اإلبادة اجلماعية .وقد تناولت دراسة
 ،Powers، 2002ودراسة  )Leimkin، 1947املنشورة يف اجمللة األمريكية للقانون أن “اإلبادة اجلماعية
جرمية مبقتضى القانون الدويل  ...ترتكب من قبل احلكومة حبق مواطنيها  ...وجيب أن ال متر دون عقاب
يف املستقبل” (ص  .)148وقد صادق على املادة  2من اتفاقية األمم املتحدة للمنع عدد كاف من الدول
يف ع � � � ��ام  ،1951ووضعت معايري اإلبادة اجلماعية ليكون “قصد التدم � �ي� ��ر الكلي أو اجلزئي جلماعة أثنية
وطنية أو عرقية أو دينية( )United Nations, 1948
   وحتتف � � � ��ظ األمم املتحدة بإطار للحكم عل � � � ��ى خطر اإلبادة اجلماعية يف مواقف خاصة ،وتراقب
املؤش� � � � �رات التالية :التربير العلين لإلبادة اجلماعية وقدرة اجلماعات املس � � � ��لحة على القيام بذلك ،والدوافع
السياسية لإلبادة اجلماعية واخلطاب املوجه إىل اجملموعة اليت تشوه الوالء للدولة ،وأعمال اإلبادة اجلماعية
والقت � � � ��ل اجلماعي ،والدليل على قص � � � ��د التدمري واألحداث احملتملة اليت قد تق � � � ��ود إىل خطط لتوفري املوارد
الكاملة حلملة اإلبادة اجلماعية ( .)United Nations, 2014وتش � �ي� ��ر معايري التعريف والتقييم ان التحيز
قد يكون إش � � � ��كاليا،أي التحيز حنو الدول � � � ��ة بوصفها اجلهة الوحيدة اليت ميكنها القي � � � ��ام باإلبادة اجلماعية
(.)Harff, 2003, p. 58
يش � �ي� ��ر االقتباس أعاله م � � � ��ن (ليمكني)ان هذا التحي � � � ��ز حنو احلكومات كفاع � � � ��ل رئيس يف اإلبادة
اجلماعي � � � ��ة ،وكذلك املقال ال � � � ��ذي كتبه حول اإلبادة اجلماعية الس � � � ��وفيتية يف أوكرانيا ،وقد الحظ ليمكني
( )1953أن جه � � � ��از الدولة ،بقدرته على اإلكراه ،كان الكيان الوحيد الذي ميكنه أن يقوم حبملة لتحديد
أولويات منهجية لقتل النخبة السياس � � � ��ية األوكرانية ،واملسؤولني يف الكنيسة ،واملزارعني .وخلقت آثار هذا
االستهداف املتعمد دمارا ثقافيا ساهم يف جتويع أكثر من  5ماليني شخص .ولكي نكون منصفني ،نقول
ان فك � � � ��رة وج � � � ��ود فاعل من غري الدول لديه هذا النوع من القابلية ،كانت مس � � � ��ألة بعيدة يف ذلك الوقت.
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وظل � � � ��ت هذه الفكرة ثابتة نس � � � ��بيا على مدى عقود .وقد وجد حتقيق كمي ونوع � � � ��ي عن اإلبادة اجلماعية
يف رواندا من قبل أحد الباحثني ،ثالثة عوامل رئيس � � � ��ة :حرب أهلية ش � � � ��ديدة ،وهيكل دولة قوية لإلكراه،
وتصنيفات عرقية ( .)Straus, 2006, 224ويعترب علماء الصراع العرقي اليوم،ان اإلبادة اجلماعية ترتكب
“يف الغالب من قبل احلكومات اليت تصر على احتكار وسائل اإلكراه( .)Saideman, 2015
مشاكل اتفاقية املنع
حش � � � ��د
كم � � � ��ا ه � � � ��و احل � � � ��ال يف أي اتفاقي � � � ��ة ،هن � � � ��اك بعض القي � � � ��ود ،اليت ال ميك � � � ��ن ختطيها .لقد َّ
“ليمكني”اجله � � � ��ود لك � � � ��ي تكون اإلب � � � ��ادة اجلماعية الثقافية جزءاً من االتفاقية ،اليت فش � � � ��لت يف كس � � � ��ب
التأييد املقرر بس � � � ��بب خماوف بشأن س � � � ��يادة الدول .وال تعترب عمليات القتل اجلماعي للفئات االجتماعية
واالقتصادي � � � ��ة والسياس � � � ��ية األخرى إبادة مجاعية ،وح � �ت� ��ى حقول القتل الكمبودي � � � ��ة ال يعدها البعض إبادة
مجاعي � � � ��ة ( .) Drennan, 2014تق � � � ��ع ه � � � ��ذه العيوب احملتملة خ � � � ��ارج نطاق هذه الورق � � � ��ة ،واليت ال تتناول
س � � � ��وى االتفاقية كما هي مكتوبة حالي � � � ��ا .هنا يكون التحيز جتاه الدول احلالية مفهوما ،ولكنه إش � � � ��كايل
يف النظ � � � ��ام الدويل الذي ش � � � ��هد انتش � � � ��ار القوة من ال � � � ��دول إىل اجلهات الفاعلة غ � �ي� ��ر احلكوميةNIC, ( .
 )2012كم � � � ��ا عزز التقدم التكنولوجي ،وزيادة طبيعة اتصال النظام الدويل من متكني اجلهات الفاعلة غري
احلكومية يف حتدي س � � � ��لطة الدولة التقليدية ،وال س � � � ��يما الدول الضعيفة اليت تقع وراء منحىن قوة العوملة.
وفضالً عن مسألة املمثل غري احلكومي ،هناك أيضا منطقة رمادية أخرى ضمن االتفاقية ذات عالقة هبذا
التحقيق،وهي حتديد ما هي عتبة القتل من أجل اعتبار أي عمل وحشي إبادة اجلماعية .وما مدى كفاءة
األعم � � � ��ال الوحش � � � ��ية أو فعاليتها ؟ جتمع املادة  2من االتفاقية قص � � � ��د التدمري “كليا أو جزئيا” ،جملموعة
عرقية أو دينية ،مع أعمال عنف مصممة لقتل أو تغيري هوية أو مستقبل تلك اجملموعة .وميكن أن تشمل
األمثلة على ذلك أي ش � � � ��يء مينع القدرات اإلجنابية للمجموعة أو يغريها .يف حني أن هذه الش � � � ��روط قد
تبدو واسعة ،فإن تقدمي النية كان تارخييا أصعب جزء من عملية حتديد أعمال العنف وتصنيفها على أهنا
إبادة مجاعية ،ألن اجلناة “نادرا ما يشريون إىل نواياهم” (  .)Harff, 2003, p.58ومن املثري لالهتمام،
وال � � � ��ذي يب � � � ��دو فريدا من نوعه ملعظم الكيانات اليت قامت باإلب � � � ��ادة اجلماعية يف املاضي ،أن تنظيم الدولة
اإلسالمية لديه تاريخ طويل من التواصل مع مثل هذه النية.
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دراسة حالة :احلملة اإلعالمية املثرية لتنظيم الدولة اإلسالمية
لفهم محلة تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية ضد منافسيه الدينيني ،جيب التمعن بعمق يف تارخيه كمنظمة
وأيديولوجي � � � ��ة فريدة م � � � ��ن نوعها .تعود أصول تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية إىل أخوي � � � ��ة أيب مصعب الزرقاوي
اليت ضمت اجلهاديني الس � � � ��لفيني الذين ش � � � ��اركوه التفكري نفس � � � ��ه الذي جتذر يف أفغانستان يف عام 1999
 ،وانتق � � � ��ل إىل العراق يف ع � � � ��ام  .2002انضم الزرقاوي إىل تنظيم القاع � � � ��دة يف عام  2004للحصول على
وضوح الرؤية واألموال ،وأسس خلفاؤه تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق يف عام  2006بعد وفاته – من
اندم � � � ��اج بعض اجلماع � � � ��ات العراقية احمللية الصغرية اليت تبنت خيار املقاومة ( .Hassan & Weiss, 2015
وبعد أن خاض معركة التحدي الكبرية مع املنافس � �ي� ��ن القبليني الس � � � ��نية يف الع� � � � �راق  ،2006-2010متكن
تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية يف الع� � � � �راق من هزمية يف خصومه احملليني يف هناية املط � � � ��اف ،وتركيز اجلهود على
خصومه األيديولوجيني الرئيسني وهم شيعة العراق ( . )Whiteside, 2014aوبسبب السياسات الطائفية
للحكومة العراقية اليت س � � � ��يطرت عليها األحزاب السياس � � � ��ية الشيعية ،والطائفية اليت طفت إىل السطح بعد
االنتفاضة ضد نظام األس � � � ��د يف سوريا ،تس � � � ��بب ذلك يف تأسيس ارض خصبة لتجنيد املسلحني ،وظهور
روايات تساهم يف تربير حتدي التنظيم للحكومات الشيعية املرتبطة على حد سواء ( )Rayburn, 2014
ومسَّت دولة العراق اإلس � �ل� ��امية نفسها الدولة اإلس � �ل� ��امية يف العراق والشام يف عام  2013يف اعرتاف بأثر
رجعي بالتحرك االس � �ت � �راتيجي يف س � � � ��وريا ،ومت إعالن اخلالفة (أو الدولة الدينية) يف عام  2014مبجرد أن
حتققت السيطرة على األراضي يف كل من سوريا والعراق.
إن الدولة اإلس � �ل� ��امية ليست سلسلة من اجملموعات اليت عاشت وماتت ،ولكنها احلرباء اليت تغري
توجهاهتا وألواهنا لالستفادة القصوى من بيئتها .التنظيم اليوم ال خيتلف من الناحية اإليديولوجية عما كان
عليه يف زمن أيب مصعب الزرقاوي ( )b2004وقد قام بتكييف تعاليم سيد قطب بشأن الشريعة اإلسالمية
كأس � � � ��اس للحكم احلديث واجملتمع احلديث ،وكانت العلمانية والدميقراطية نقيض هذه الفلس � � � ��فة .ذهب
الزرقاوي وراء معلمه األيديولوجي  -أبو حممد املقدس � � � ��ي  -يف تفسريه التكفري ،وهو تكفري املسلمني غري
املؤمنني (أبو أس � � � ��امة العراقي2006 ،؛ أبو مصعب الزرق � � � ��اوي . (2005 ،وكانت األيديولوجية الناجتة عن
ذل � � � ��ك ،فريدة من نوعها ،حىت أهنا أصبحت يف هناية املطاف تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية ،املختلط باحلاجة
للجهاد املوجه ضد احلكومات املرتدة احمللية مع ضرورة حتمية لتنقية سكان الدولة اإلسالمية يف املستقبل،
وإبقاء أتباع الس � � � ��نة ،أو املسلمني التقليديني.استش � � � ��هد الزرقاوي يف كثري من األحيان بشيخ اإلسالم ،ابن
تيمية ،وهو شيخ من القرن الثالث عشر يعتنق املذهب احلنبلي واإلهلام العقائدي السلفي ،لتربير استخدامه
ملفهوم التكفري ضد املسلمني الذين ال يتبعون الشريعة (أبو مصعب الزرقاوي )2005 ،واستخدم الزرقاوي
تفسري هذا املفهوم لذبح أولئك املعارضني ملبادئ السلفية .ومل يكن على رأس تلك القائمة األمريكيون أو
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حىت املسيحيون العراقيون ،ولكن الشيعة املنحرفون ،وإىل حد أقل ،األيزيديون الكفار.
بالنس � � � ��بة للزرقاوي وخلفائه يف القيادة يف تنظيم القاعدة ( ،)2004-2013كان الش � � � ��يعة منذ فرتة
طويلة هم الطابور اخلامس الذي عمل ضد األنصار الصاحلني الذين هم النسخة التقليدية لإلسالم .كما
أن عبادهت � � � ��م لألئم � � � ��ة املتوفني ،بدال من اهلل ،كانت دليال على احنرافه � � � ��م عن مفهوم التوحيد ،أو االعتقاد
باإلله الواحد .عالوة على ذلك ،كان الدعم الشيعي للدميقراطية اليت جلبها األمريكان الكفرة ومشاركتهم
يف قوات األمن اليت كانت تدعم الدولة ،تربيرا لدى الزرقاوي للقضاء على الشيعة يف الدولة اإلسالمية يف
املس � � � ��تقبل .أما االيزيديني ،الذين يعتنقون دينا يعود ملا قبل اإلس � �ل� ��ام ،ويعيشون يف حمافظة نينوى العراقية،
فإن لديهم ش � � � ��خصية مالك الظالم يف الهوهتم ،وهو ما أدى إىل االعتقاد خطأ أن األيزيديون هم عبدة
الشيطان .وإذا كان الشيعة منحرفني لعبادة األئمة منذ فرتة طويلة ،فإن األيزيدية ،وهي مزيج من الزرادشتية
والتقاليد الصوفية ،تعد هدفا أكثر استحقاقا للمنظرين الذين يسعون إلقامة مدينة فاضلة إسالمية نقية.
ومن املفارقات ،أن اتفاقية اإلبادة اجلماعية تس � � � ��عى حلماية حركات مترد مثل الدولة اإلس � �ل� ��امية،
بسبب ضعفهم أمام القوة الكبرية للدولة .لقد دمرت جهود الواليات املتحدة لتغيري النظام يف بغداد عام
 2003العناص � � � ��ر ال � �ت� ��ي ميكن أن حتد من تأثري العديد من األيديولوجيات املتنافس � � � ��ة ،مبا يف ذلك اجلهادية
الس � � � ��لفية (  )Hassan Weiss, 2015, p.24وبع � � � ��د أن حت � � � ��ررت من كل م � � � ��ا كان يعيقها ،متكنت الدولة
اإلسالمية (املعروفة آنذاك بتنظيم القاعدة يف العراق) من اهليمنة يف هناية املطاف على معظم احلديث عن
املقاومة واإلرهاب والوحشية يف العراق منذ عام .2003
املتمردون ،واإلرهابيون ،واإلبادة اجلماعية
تعد الدولة اإلس � �ل� ��امية مزجيا من مجاعة متمردة وإرهابية .ومن الصعب أن منيز بني أفعال سياس � � � ��ية
هت � � � ��دف إىل تقويض الدولة واألعمال اإلرهابية اليت ميكن أيضا أن تضعف الدولة من خالل إظهار افتقار
الدولة للسيطرة أو القدرة على محاية مواطنيها.معظم اجلماعات املتمردة الناجحة حريصة كل احلرص على
استهداف القوات احلكومية واملدنيني الذين يدعموهنا (;)alyvas, 2006تقول النظرية املاوية أن الناس هم
املفتاح لنجاح الثورة ،وجيب أن يتعامل معهم الثوار بشكل جيد لتحقيق أهدافهم ()Mao, 1937/1989
أم � � � ��ا الصراعات العرقية والطائفية فهي خمتلفة بعض الش � � � ��يء ،خاصة يف احل � � � ��االت اليت يكون فيها مجاعة
معارضة تش � � � ��كل أغلبية كبرية أو يف رئاس � � � ��ة احلكومة .وال تنطبق هذه احلالة يف دراس � � � ��ة احلالة العراقية ،إذ
تؤيد األغلبية الشيعية اجلبهات السياسية الشيعية اليت فازت يف االنتخابات يف عام  ، 2005وتؤيد توليها
مناصب رئيس � � � ��ة يف احلكومة .وعلى الرغم من ان احلكومة كانت ذات أغلبية شيعية ،إال أهنا اضطرت إىل
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متثيل مجيع اجملموعات العرقية والدينية بس � � � ��بب توجيهات وضغط دستوري وسياسي .ومع هذا ،فال شيء
م � � � ��ن هذا يهم الدولة اإلس � �ل� ��امية اليت ترفض االعرتاف حبكومة علمانية يقودها الش � � � ��يعة املرتدين يف أرض
اخلالفة املستقبلية.
كان لدى الدولة اإلس � �ل� ��امية أسباب خمتلفة الس � � � ��تهداف االيزيديني والشيعة العراقيني.كان هناك
كراهية من قبل الدولة اإلس � �ل� ��امية لأليزيديني املش � � � ��ركني بس � � � ��بب تعدد اآلهلة يف معتقداهتم .أما بالنسبة
لإلبادة اجلماعية حبق الشيعة فهي أكثر صعوبة ،ألن الشيعة لديهم متثيل جيد يف احلكومة العراقية احلالية
ولديهم قوات التعبئة الش � � � ��عبية القوية جدا ،واليت تسمى قوات احلشد الشعيب .بدال من اإلبادة اجلماعية،
ميكن اعتبار حالتهم نوعا من القتل السياس � � � ��ي،وهو مصطلح لوصف القضاء على جمموعة سياس � � � ��ية من
الناس كجزء من االستخدام االسرتاتيجي للعنف ألغراض حتقيق القوة (Harff, 2003. Harff & Gurr,
 .)1998لتحديد ما إذا كانت سياس � � � ��ة الدولة اإلسالمية هي إبادة مجاعية ،وليس قتال سياسيا ،جيب أن
يكون هناك أدلة تثبت أن هدف الدولة اإلسالمية ليس الوصول إىل السلطة ،ولكن تغيري الرتكيبة السكانية
يف املنطقة لتلبية املتطلبات األيديولوجية والدينية بشكل دائم.
الطريقة
تعد هجمات الدولة اإلسالمية على القوات أو اهليئات احلكومية أمثلة قياسية عن العنف السياسي.
حىت يتم اعتبار محلة الدولة اإلس � �ل� ��امية إبادة مجاعية ،جيب أن تكون هناك نية لتدمري الشيعة واأليزيديني
كليا أو جزئيا .وحىت لو كانت تلك النية حاضرة ،فإن العامل الثاين الذي جيب أن يتم تقييمه هو القدرة
على إجناز هذه اخلطة بش � � � ��كل واقعي ويف محلة منظمة (وإن مل يكن بالضرورة قدرة الدولة) .اس � � � ��تخدمت
األس � � � ��اليب التالية جلمع األدلة لدعم االدعاء بأن الدولة اإلس � �ل� ��امية هتدف إىل التدمري الكلي أو اجلزئي،
للسكان الشيعة واأليزيديني العراقيني وقامت احلملة لفعل ذلك فعليا.
ومن أجل تقييم تلك النوايا ،نظرت يف ما يقرب من  3000من بيانات حركة الدولة اإلس � �ل� ��امية،
ووثائق من عدة جمموعات ،منها مركز مكافحة اإلرهاب يف وست بوينت ،وجمموعة كلية هافرفورد لبيانات
تنظيم القاعدة ،ومصادر إنرتنت ذات جودة عالية ،وجمموعات أخرى من البيانات اجلهادية .تألفت تلك
البيانات من نش� � � � �رات الدولة اإلس � �ل� ��امية الصحفية (– )2852اليت تقدر بعينة  ٪ 90من عموم السكان،
وعينة صغرية جدا من الوثائق املصادرة (.)3
قمت برتميز البيانات للمؤش� � � � �رات التالية خلطر حدوث إبادة مجاعية بني تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية
والش � � � ��يعة العراقيني واأليزيديني :لغة مهينة طائفية ،وتقييمات س � � � ��لبية للثقافة ،وتربير لالنتهاكات ،وأعمال
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إبادة مجاعية معرتف هبا ،ودليل على دوافع للتدمري ،وإش � � � ��ارة إىل أدلة تارخيية على عدم الوالء .تليب هذه
املؤشرات أربعة من العوامل السبعة اليت تشكل إطار األمم املتحدة لتقييم خطر اإلبادة اجلماعية.
فضالً عن إج� � � � �راء حتليل احملتوى ،قمت برتميز الوثائق للحصول على اهلدف أو األهداف من كل
تصريح لتأس � � � ��يس منط االستهداف.كانت معظم البيانات الصادرة عن الدولة اإلسالمية عملياتية هتدف
إىل جناح هجمات حمددة.ومن خالل فهرسة مواد كل بيان ،متكنت من التفريق بني هجمات على أهداف
حكومية أو أهداف االئتالف وبني اس � � � ��تهداف املدنيني  /أو االستهداف الطائفي.على سبيل املثال ،إذا
اس � � � ��تهدفت الدولة اإلسالمية مسجدا شيعيا حبجة إيواء امليليشيات ،فإن الرتميز يكون كهدف عسكري،
على الرغم من أن الدافع وراء اهلجوم قد يكون طائفيا .وإذا مت اس � � � ��تهداف املس � � � ��جد ألنه كانت جتري فيه
مراسم دينية ،فإن ترميزه يكون هجوما طائفيا بطبيعته.يسمح هذا يل بالتعرف على أمناط اهلجمات على
الس � � � ��كان الش � � � ��يعة يف مقابل األهداف العسكرية اليت من شأهنا أن تقدم حجة لتحديد ما إذا كانت محلة
الدولة اإلسالمية هي اإلبادة اجلماعية.
وللتأكد من أن نش� � � � �رات الدولة اإلس � �ل� ��امية كانت ش � � � ��املة جلميع اهلجمات ،وغري مضللة أو غري
كاملة ،حللت اهلجمات اجلماعية على املدنيني العراقيني يف املناطق الشيعية ،وكانت يف الغالب تستخدم
تكتي � � � ��كات الدولة اإلس � �ل� ��امية ،مثل التفجريات االنتحارية أو الس � � � ��يارات املفخخ � � � ��ة .وعلى الرغم من أن
جمموعات أخرى تس � � � ��تخدم اهلجمات االنتحارية يف بعض األحيان ،إال أن حتليال للهجمات االنتحارية
بني أن الدولة اإلسالمية تبنت مسؤولية  ٪ 88من اهلجمات االنتحارية ،على الرغم من أنه كانت هناك
ادع � � � ��اءات فقط حول  ٪ 22فقط من إمجايل اهلجمات االنتحارية ( )Seifret & McCauly, 2014إن
عدم وجود اإلس � � � ��ناد لنس � � � ��بة كبرية من اهلجمات االنتحارية ميثل إش � � � ��كالية ،ولكن األمناط كبرية مبا يكفي
الستخالص اس � � � ��تنتاجات واالفرتاضات التالية )3( .لقد اكتسبت الدولة اإلسالمية مسعتها كمصدر إهلام
وسبب رئيس يف العنف املستمد من الطائفية ضد أهداف مدنية شيعية.
ويف النهاي � � � ��ة قمت ببناء قاعدة بيانات عن اهلجمات على الزائرين من جمموعة من اهلجمات على
املدني � �ي� ��ن العراقي � �ي� ��ن اليت كانت متاحة على موقع إحصاء ضحايا الع� � � � �راق .وهذا املصدر يقوم جبمع تقارير
وس � � � ��ائل اإلعالم وإحصاءات املشرحة ،وحيدد الضحايا باالس � � � ��م إن أمكن وحسب النوع (قوات األمن،
الصحوة ،املدنيني ،زائر) .وقد أدت احلساس � � � ��يات السياسية للهجمات على الزائرين يف جمتمع زادت فيه
التوترات الطائفية بشكل ملحوظ منذ عام  ،2003إىل التأثري يف اإلبالغ عن وفيات الزائرين ليتم تسجيلها
يف فئة مس � � � ��تقلة .قمت أنا بفرز قاعدة البيانات وإزالة الوفيات النامجة عن قوات التحالف أو قوات األمن
العراقي � � � ��ة .وبعد ذلك قمت بفصل كل وفيات الزائرين عن اآلخرين من أجل حتليل اهلجمات على الزائرين
خالل موس � � � ��م ذكرى عاش � � � ��وراء الذي يستمر ملدة  40يوما I .وقمت بتضمني مخسة أيام يف هناية كل فرتة
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حلس � � � ��اب السفر ،إذ غالبا ما حتدث اهلجمات عندما يس � � � ��افر الزائرون املستضعفون سريا على األقدام من
شرق بغداد إىل كربالء ،حيث توجد معاقل عدة للدولة اإلسالمية يف مشال حمافظة بابل.
اس � � � ��تخدمت اهلجمات على الزائرين كمؤش � � � ��ر على الصراع الطائف � � � ��ي املتطرف.كما افرتضت أن
الزائرين كانوا ش � � � ��يعة وأن املهامجني كانوا من اجلهاديني الس � � � ��لفيني( )4الذين ال يوافقون على أداء ش � � � ��عائر
املذهب الش � � � ��يعي ،مما جيعل اهلجمات مثاال على العنف الرمزي ضد اجلوهر األساس � � � ��ي جملموعة أخرى.
كما أود أيضا أن أفرتض أنه بناء على دراسة بإدعاءات اهلجوم يف تلك الفرتة ،فإن الغالبية الساحقة من
اهلجمات الطائفية ضد الزائرين قد ارتكبت من قبل حركة الدولة اإلس � �ل� ��امية()Whiteside, 2014b( )5
وحىت لو كان اجلناة ليسو أعضاء يف الدولة اإلسالمية ،فإهنم على األرجح خاليا سلفية متعاطفة ممن تأثروا
باخلطاب املعادي للش � � � ��يعة اليت تتبناه بش � � � ��كل يومي وزارة اإلعالم يف الدولة اإلسالمية اليت شكلت معايري
التمرد السين على مر الزمن.
البيانات
بيانات النوايا
تش � �ي� ��ر دراسة البيانات الصحفية للدولة اإلس � �ل� ��امية والوثائق املستوىل عليها ،إىل وجود تركيز مبكر
على اس � � � ��تهداف الشخصيات الدينية واملدنيني الش � � � ��يعة .وكان تفجري سيارة ملغومة استهدفت حممد باقر
احلكي � � � ��م و  125م � � � ��ن أتباعه يف ضريح اإلم � � � ��ام علي يف النجف  -واحداً م � � � ��ن أول عمليات حركة الدولة
اإلسالمية يف آب  - 2003بعد الغزو الذي قادته الواليات املتحدة .وليس هناك من شك يف أن من قام
بالتفجري هو محو الزرقاوي (  .)Hafez, 2007. Husayn, 2005ويف أوائل عام  ،2004قام مس � � � ��لحون
تابعون للزرقاوي بتفجريات متزامنة متعددة اس � � � ��تهدفت جتمعات كبرية للزائرين الشيعة ،مما أسفر عن مقتل
 271يف بغ � � � ��داد وكربالء ()Schanzer, 2004وحتكي لنا تلك األحداث أن مجاعة الزرقاوي قد س � � � ��فكت
أوالً دم الزعيم الش � � � ��يعي الديين األعلى ،ومن مث استهدفت العش� � � � �رات من الزائرين يف وقت الحق ،وليس
األمريكيني إذ يفرتض أن يكون اجلهاد موجها ضد الصليبيني الغزاة .مث أعلن الزرقاوي “حربا شاملة” على
الش � � � ��يعة ردا على جرائم االغتصاب املزعومة واجملازر ضد الس � � � ��كان السنة على أيدي قوات األمن العراقية
يف تلعف � � � ��ر ()Abu Musab al Zarqawi, 2005cكان هذا اإلعالن األخري مهزلة ،وهو عمل مس � � � ��رحي
جتاهل محلة على مدار عامني س � � � ��ابقني من اس � � � ��تهداف الشيعة بس � � � ��بب معتقداهتم الدينية وترسيخ سيطرة
احلكومة العراقية.
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ويصف العديد من املعلقني ووس � � � ��ائل اإلعالم اإلس � �ت � �راتيجية الزرقاوي على أهنا حتاول إثارة حرب
أهلية مع الش � � � ��يعة من أجل حش � � � ��د الطائفة الس � � � ��نية وراء حركة الدولة اإلس � �ل� ��امية .وهذا نوع من الرتشيد
يف رأيي .ويف حني س � � � ��اعد رد الفعل املبالغ فيه الش � � � ��يعة على حتويل العديد من الس � � � ��نة إىل أنصار للدولة
اإلس � �ل� ��امية،كان منطق الزرقاوي يتمثل يف التحرك بس � � � ��رعة لتقويض الدولة الشيعية قبل أن تصبح راسخة
وتستخدم قوهتا جلذب الس � � � ��نة للعمل يف قوات األمن التابعة هلا ()Abu Musab al Zarqawi, 2004a
وما أن حيدث هذا ،س � � � ��تفقد مجاعة الزرقاوي اليت تضم عددا كبريا من املقاتلني األجانب نفوذها وستكون
عرضة للخيانة وتفقد مالذاهتا اآلمنة يف املناطق الريفية السنية.
وق � � � ��د كت � � � ��ب الزرقاوي حول خياريه يف بريد إلكرتوين ،مت اعرتاضه ،إىل رؤس � � � ��ائه احملتملني يف تنظيم
القاع � � � ��دة ،يفيد أنه إذا ما ختلى عن الكفاح ضد الش � � � ��يعة ،بالقول “س � � � ��نحزم حقائبنا ونبحث عن أرض
أخرى ،وهي قصة حزينة ومتكررة يف جماالت اجلهاد ،ألن عدونا يزداد قوة واملعلومات االس � � � ��تخبارية اليت
لديه تزداد يوما بعد يوم ،والناس على دين ملوكهم”(.Abu Musab al Zarqawi, 2004aكان الزرقاوي
جيادل أنه ال يوجد أي فرق على اإلطالق بني احلكومة اليت يقودها الش � � � ��يعة وبني السكان الشيعة،السبيل
الوحيد ملنظمته لكي تقوم ،هو من خالل مهامجة الشيعة والسيطرة على احلكم  -الذي سيكون بعد ذلك
من حصة قيادة السنة الذين سيحذون حذو قادهتم الشرعيني يف الدولة اإلسالمية .وتكمن الفكرة نفسها
وراء تأس � � � ��يس اخلالفة احلالية يف العراق وس � � � ��وريا ،وهو حماولة املطالبة بوالء املسلمني وطاعتهم يف املنطقة.
ومن املفارقات ،أن ش � � � ��يخ الزرقاوي،أمين الظواهري قد كتب للزرقاوي يف عام  2005موخبا إياه على تركيزه
على الشيعة بدال من األمريكان ،متسائال إذا كان من املمكن قتل مجيع الشيعة.وقد ذهبت هذه النصيحة
أدراج الرياح.
اس � � � ��تمر هذا الدافع ملهامجة الش � � � ��يعة فرتة طويل � � � ��ة بعد الزرقاوي ،وهذا ما قال � � � ��ه خليفته ،أبو عمر
البغدادي ( )2007يف تس � � � ��جيل صويت بث على موقع جهادي“ :للقضاء على اخلونة واملرتزقة الذين محوا
من احتل األرض واغتصب الشرف ،و لوضع اجلهاد على مساره الصحيح ،ومن أجل قطع رأس األفعى،
احملتل األمريكي والدخيل اجملوس � � � ��ي “ ( )6مت بث هذا اخلطاب يف الذكرى الس � � � ��نوية األوىل لتأسيس الدولة
سهل عمل
اإلس � �ل� ��امية يف العراق يف تش� � � � �رين األول  ،2006و هذا اخلط يش � �ي� ��ر إىل الشيعة على أهنم من ّ
االحتالل الذي جلب أيضا اإليرانيني واألمريكيني إىل العراق.
لقد أولت الدولة اإلس � �ل� ��امية يف العراق الطائفة األيزيدية الدينية الصغرية يف العراق اهتماما خاصا
بسبب معتقداهتم الدينية اليت ينظر إليها من قبل الدولة اإلسالمية على أهنا تنتهك مبدأ التوحيد .وأصدرت
وزارة اإلعالم يف الدولة اإلس � �ل� ��امية بيانا يف نيس � � � ��ان  2007ردا على رجم امرأة أيزيدية من قبل عش � �ي� ��رهتا
بعد أن اعتنقت اإلس � �ل� ��ام للزواج .أثارت حادثة القتل تلك املس � � � ��لمة من قب � � � ��ل االيزيديني هذا اإلعالن:
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“ستسيل دماؤهم القذرة أهنارا” ( )ISI, 2007وقد حققت الدولة اإلسالمية يف شهر آب ،وعدها بأربعة
شاحنات كبرية ملغمة قتل فيها  796وجرح أكثر من  1500شخصا يف بلدة أيزيدية بالقرب من سنجار
()Rayburn, 2014, p.163

التمييز وتشويه السمعة
وينطوي مؤشر مهم بشأن إمكانية حدوث إبادة مجاعية على تشكيل هوية اجملموعة أو اجملموعات
“األخ � � � ��رى” .كثريا ما يتم ذلك عن طريق ترميز أمساء اجملموعة بتس � � � ��ميات غري جيدة .لقد متيزت الدولة
اإلس � �ل� ��امية هبذه التقنية منذ وقت مبكر ،وحافظت عليها كثريا .وكانت التس � � � ��ميات اليت تلصق بالواليات
املتح � � � ��دة دائم � � � ��ا هي الصليبيون أو عباد الصليب (انتهاك ملبدأ التوحيد)  ،أما قوات األمن العراقية فكانت
تس � � � ��مى دائما املرتدين (املسلمني غري املخلصني) ،أما الش � � � ��يعة ،فكانت تسمياهتم غالبا ما تسلط الضوء
على العوامل التالية :تارخيهم الغادر ضد اخللفاء الراش � � � ��دين ،وتغيري الدين “الصحيح” ،وكراهية الس � � � ��نة،
وطبيعتهم الدنيئة ،وإجبار الس � � � ��نة على التش � � � ��يع ،وتاريخ طويل من تبعيتهم للسنة .وقد جتاهلت ،يف ترميز
الوثائق ،اإلشارات الطائفية الروتينية مثل وثين ،وسجلت فقط اللغة الطائفية املتقدمة .ومل يذكر أي بيان،
كلمة الش � � � ��يعة .بدال من ذلك،أشار إليهم قادة لدولة اإلسالمية وممثليهم يف وسائل اإلعالم بشكل غري
مباش � � � ��ر ،كما يف اقتباس أبو عمر البغدادي يف أعاله ،واس � � � ��تعاضوا عن تلك الكلمة بكلمات أخرى مثل
وثين أو مرتد ،أو استخدموا أحد املصطلحات املدرجة يف اجلدول .1
تش � � � ��وه الصفات مثل صفوي ،جموس � � � ��ي ،باطين ،وصابئي جنس � � � ��ية الش � � � ��يعة العراقيني ،مدعية أهنم
أجانب ،إيرانيون أو غريهم .كما تش � �ي� ��ر كلمة الروافض جتاه الشيعة إىل رفضهم اخللفاء الراشدين ،لصاحل
إمامهم علي  -الذي كان آخر اخللفاء الراش � � � ��دين .يوجد أيضا صفة أبن العلقمي ،وهي إشارة إىل خيانة
الش � � � ��يعة للخليفة خالل الغزو املغويل ،وصفة املتعة ،وهي ممارس � � � ��ة الشيعة أالثين عشرية املعروفة باسم زواج
املتعة ،وايل حتتقرها الدولة اإلس � �ل� ��امية وتعدها شكال من أشكال الدعارة.تستخدم هذه الصفات عادة يف
االتصاالت اإلسرتاتيجية من قبل القيادات ،وهي حماوالت متعمدة لتأطري صورة الشيعة على أهنم جمموعة
خائنة من املبتدعة يف الدين ،والذين يستحقون التكفري.
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اجلدول رقم 1
اللغة الطائفية املتطرفة
عدد الوثائق

اللغة الطائفية

61
47
28

صفوي
رافضي
ابن العلقمي

28
15

رافضة
جموسي

5
5
1
1

متعة
روافض
باطين
سبئي

191

الكلي

اهلجمات الطائفية املتبناة
بس � � � ��بب لغة اخلطاب يف بيانات الدولة اإلس � �ل� ��امية بش � � � ��أن الش � � � ��يعة ،وإىل درجة أقل بكثري بشأن
االيزيديني ،فإن الصحافة يف كثري من األحيان تنس � � � ��ب تفجريات السيارات الكبرية يف املناطق الشيعية إىل
حركة الدولة اإلسالمية .ولكن على الرغم من الفكرة العاملية أن الدولة اإلسالمية هي وراء هذه اهلجمات
عل � � � ��ى املدني � �ي� ��ن ،إال أن األدلة غالبا ما تضيع .يف بداية الصراع ،تبنت حركة الدولة اإلس � �ل� ��امية اهلجمات
ح � �ت� ��ى لو كانت هناك أعداد كبرية م � � � ��ن الضحايا املدنيني .وكان النقد الناتج من قبل املس � � � ��لمني اآلخرين
الس � � � ��عاً،مثلما كان تربير الدولة اإلس � �ل� ��امية أن هذه اإلصابات هي أضرار جانبية ملشروع يف إطار العقيدة
اإلس � �ل� ��امية.وأصبح تبين اهلجمات اليت تس � � � ��ببت يف إصابات بالغة يف صفوف املدنيني ،مثريا للجدل ،ومل
يتنب أحد اهلجمات الالحقة يف املناطق الشيعية بعد اهلجمات األولية (انظر امللحق .)1
َ
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وقد بينت دراس � � � ��ة لبيانات مجيع اهلجمات املتبناة أمثلة قليلة جدا تبنتها حركة الدولة اإلس � �ل� ��امية
وكانت موجهة ضد هدف طائفي حبت مثل املدنيني يف األحياء الشيعية ،احلسينيات الشيعية ،أو الزائرين
الشيعة.كان هناك عدد قليل من تبين اهلجمات خالل الفرتة  ،2006-2007يف ذروة احلرب الطائفية بعد
تفجري مس � � � ��جد سامراء الشهري يف شهر ش � � � ��باط)7( .مث اخنفضت حاالت تبين اهلجمات مرة أخرى حىت
عام  ،2011عندما عادت الدولة اإلس � �ل� ��امية بقوة .ويب � � � ��دو أن الزيادة األخرية يف حاالت تبين اهلجمات
الطائفية تش � �ي� ��ر إىل أن أبا بكر البغدادي ،خليفة أيب عمر البغدادي ،ليس قلقا حول التصورات الس � � � ��لبية
خلطط االستهداف الطائفي من قبل الدولة اإلسالمية ،كما كانت قيادات التنظيم األوىل (الشكل )1

الشكل  – 1اهلجمات الطائفية اليت مت تبنيها
مالحظة /البيانات لعام  2013هي النسبة السنوية اليت تستند على األشهر الثالثة األوىل للبيانات،
أصبحت جمموعة تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية يف العراق والش � � � ��ام ،وبدأت بتبين اهلجمات يف س � � � ��وريا ،هلذا
استخدمت تلك النقطة كتاريخ هنائي.
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املصدر :بيانات مستقاة من أحداث مجعتها قاعدة بيانات إحصائيات ضحايا العراق.
www.iraqbodycount.org
باختصار ،تكش � � � ��ف البيانات أمثلة على نية حركة الدولة اإلس � �ل� ��امية املعلن � � � ��ة عن قصد التدمري الكلي أو
اجلزئي للسكان الشيعة العراقيني وطائفة الزنادقة االيزيديني .هناك منط ملحوظ يف اهلجمات ضد أهداف
ش � � � ��يعية غري عسكرية ،ال س � � � ��يما الدينية منها واليت تعد رمزية هلويتهم الدينية.وبينما ال يوجد تبين من قبل
الدول � � � ��ة اإلس � �ل� ��امية يف معظم (وليس كل) اهلجمات ،فإنه من املؤك � � � ��د قيامهم بتلك اهلجمات من خالل
خطاهب � � � ��م ،والتكتيكات الفريدة والقدرات ،واملواقع اليت نفذت فيها العمليات .وظل هذا النمط ثابتا منذ
العام  ،2003وأزال تطبيع أيديولوجية احلركة بني الرافضني واحملبطني السنة موانع الدولة اإلسالمية املستفادة
حنو تبين هجمات طائفية علنية من قبل الدولة اإلسالمية ،حبسب ما يبني ( )8الشكل .1
النقاش

يف حني تدعم البيانات نتيجة مفادها أن الكثري من العوامل اليت تشري إىل اإلبادة اجلماعية احملتملة
موجودة ،هناك سؤال مهم حيب اإلجابة عليه.هل لدى اجملموعة قدرات دولة لتنفيذ اإلبادة اجلماعية ،وهل
أن وطأة اهلجمات كبرية مبا يكفي للتأثري على حالة الفئة املستهدفة؟ كما يسأل إطار حتليل األمم املتحدة
خلطر اإلبادة اجلماعية ،هل أن الوطأة كبرية مبا فيه الكفاية ليتم اعتبارها “جرمية ذات أبعاد هائلة” ،وهل
أن العمل يهدد بقاء اجملموعة؟ إن مل يكن ذلك ،فإن الدولة اإلسالمية قد ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية
وليس إبادة مجاعية (األمم املتحدة.) 2014a ،
ويف صي � � � ��ف عام  2014تغريت الديناميكية إىل درجة كبرية ،عندما اهنارت قوات األمن العراقية يف
املوص � � � ��ل وتكريت ،ومعظم ما تبقى من حمافظة االنبار مما خلق فرصة لتنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية للقيام مبا
كانت تتشدق به قوالً.وكما ينبغي ألحد أن يتوقع ما ميكن أن تقوم به جمموعة ذات إيديولوجية متشددة
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كانت قد جنت من جتربة أقرب إىل املوت ،نفذت الدولة اإلسالمية العديد من املبادئ النظرية اليت تبنتها
ملدة طويلة ،واليت كانت ،يف احلقيقة ،تنفذها س � � � ��ابقا بوترية أقل.قامت الدولة اإلس � �ل� ��امية بفرض الشريعة
اإلسالمية يف جماالت جديدة للسيطرة والتحكم وفقا لتفسريها لبنود اإلسالم .كما اصدر اخلليفة اجلديد،
أبو بكر ،قرارات أو توجيهات بشأن التصرف مع اجلنود الشيعة واملواطنني من غري السنة يف مشال وغرب
العراق – وهي قرارات تزيد من الضغط حنو اعتبار تصرفات الدولة اإلسالمية أعمال إبادة مجاعية.
وقد قابلت منظمة العفو الدولية عش� � � � �رات النس � � � ��اء األيزيديات الاليت هربن من الدولة اإلسالمية
ووصلن إىل املناطق الكردية يف الشمال والشمال الشرقي من العراق خالل فصل اخلريف يف عام .2014
كانت تلك النس � � � ��اء من الطائفة األيزيدية اليت تس � � � ��كن منذ مدة طويلة يف منطقة س � � � ��نجار اليت اجتاحها
مسلحو الدولة اإلسالمية الذين قتلوا مئات من الرجال ،وأجربوا آخرين على اعتناق اإلسالم والتخلي عن
دينهم .وقد مت منح أولئك النسوة إىل مقاتلي الدولة اإلسالمية إذ تعرضن لالغتصاب أو العبودية اجلنسية.
ووفق � � � ��ا لتحقيقات منظمة العفو الدولية ،كان اجلناة من املقاتلني العراقيني واألجانب ،ومن أماكن متعددة
مثل أسرتاليا (  )AI, 2014, p.10ويعد التحويل القسري للدين والقتل ،واالجتار بالبشر من النساء الاليت
ألقى القبض عليهن املقاتلون واملواطنون العاديون يف العراق كلها فظائع ال لبس فيها،وتدعم بوضوح قصد
التدمري جلماعة عرقية أو دينية.
وبينم � � � ��ا مت إخض � � � ��اع االيزيديني ملعامل � � � ��ة متطرفة كأقلية صغرية ال حتظى عقيدهتم بش � � � ��عبية دينية يف
الثقافة العربية الس � � � ��نية احمللية ،كان الش � � � ��يعة الذين وقعوا حتت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية ،هم األغلبية
من حيث الس � � � ��كان يف العراق ( )9وال يصح ان نس � � � ��ميهم جمموعة حممية ،وهو التعريف الذي حتدده األمم
املتحدة حبسب اتفاقية اإلبادة اجلماعية اليت تصف السكان املستهدفني  .وتشري مزاعم حتليلي ( )10للهجوم
واخلطاب قبل  2014إىل أن الشيعة العراقيني يتوافقون مع شروط وضعهم كمجموعة حممية أثنية أو دينية
يتم فرزها على أس � � � ��اس االنتماء للقضاء عليها .وس� � � � �واء كان القضاء عليها ممكنا أو غري ممكن ،فإن هذا
ال يع � � � ��د عامال يف حتدي � � � ��د اإلبادة اجلماعية .وقد وصف ليمكني ( ،)1953يف كتاباته عن اإلبادة اجلماعية
الس � � � ��وفيتية يف أوكرانيا يف العش� � � � �رينات ،األوكرانيني “أمة كبرية من حيث عدد السكان لكي يتم إبادهتا”،
ولكنه مع هذا قال بأهنا كانت إبادة مجاعية.
ومتيزت س � � � ��يطرة الدولة اإلسالمية على املوصل ومناطق أخرى من مشال العراق باثنني يف األقل من
اجملازر الكبرية حبق الش � � � ��يعة العراقيني .مت القبض على أكثر من  1000طالب يف صفوف القوات املسلحة
العراقية بالقرب من معسكر سبايكر ،خارج تكريت ،ومت فرزهم على أساس الطائفة ،ومسح للطالب السنة
بالتوبة وأطلق سراحهم ،فيما أعدم الطالب الشيعة ،ومت تصوير عمليات القتل اليت أثارت صدمة واسعة.
مت نش � � � ��ر الصور على وس � � � ��ائل التواصل االجتماعية من خالل إصدار لتنظيم الدولة اإلسالمية تفاخر فيه
التنظيم بعمليات القتل .ووفقا لصحيفة نيويورك تاميز ،كانت هناك الفتات تقرأ “ الشيعة القذرون يقتلون
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باملئات” و “ تصفية الشيعة الفارين من القاعدة العسكرية و “هذا مصري شيعة املالكي”
 )& Robin, 2014وق � � � ��د وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش أكثر من  700حالة وفاة يف ذلك احلادث
( ،)Schwartz, 2014ويق � � � ��در أن العدد الكلي للضحايا يصل إىل  )Jasem, 2014( 1100وعلى الرغم
من أن مجيع ضحايا اجملزرة اليت ارتكبها تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية كانوا من أفراد القوات املس � � � ��لحة العراقية،
إال أن القتل ال ميكن اعتباره جرمية حرب فقط بس � � � ��بب االس � � � ��تهداف احملدد للطلبة الش � � � ��يعة .وتشري اللغة
املستخدمة يف بيان تنظيم الدولة اإلسالمية عن اجملزرة إىل أن هذا هو جزء من خطة أكرب ليس فقط النتزاع
الس � � � ��يطرة على البالد من الشيعة ،ولكن للقضاء على املرتدين يف مناطق سيطرته .عالوة على ذلك ،ترى
الدولة اإلسالمية يف بغداد والبصرة مناطق تارخيية سنية سرقها الشيعة.
(Nordland

لذلك هناك مناطق أخرى مهددة بش � � � ��كل مباشر بأعمال وحشية يف املستقبل .وجلعل القضية أن
تنظيم الدولة اإلسالمية يتبع سياسة اإلبادة اجلماعية جتاه الشيعة ،وليس جمرد عملية واحدة للتطهري العرقي
التكتيكي ،ال بد من النظر فيما ميكن أن حيدث إذا ما متكن تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية من الس � � � ��يطرة على
مجيع البلدان اليت فيها غالبية ش � � � ��يعية .وفقا لعقيدة تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية وبياناته ،سيتم ختيري الشيعة
بني املوت أو التوبة.
مل تكن جمزرة معس � � � ��كر سبايكر حادثا معزوال خالل التوس � � � ��ع األخري يف املناطق اخلاضعة لسيطرة
تنظيم الدولة اإلس � �ل� ��امية .وأشارت دراسة( )Fein 1993أن القضاء على األسرى بعد استسالمهم كان
مؤش� � � � �را قويا على برنامج اإلبادة اجلماعية .كما وقع حادث مماثل لسبايكر يف سجن بادوش يف املوصل،
حيث مت إطالق سراح السنة عند إلقاء القبض عليهم  ،فيما مت نقل  679من السجناء الشيعة بالشاحنات
إىل أماك � � � ��ن أخرى لتنفيذ حكم اإلعدام هبم ،وفقا لبعض لس � � � ��جناء الذين جنوا من املذحبة .ورداً على هذا
احلادث ،وصف ممثلون عن األمم املتحدة اجملزرة بأهنا جرمية ضد اإلنسانيةHarding & Hawramy,( .
 )2014إن هذا القرار ،يف الوقت الذي ميكن وصفه سياس � � � ��ة جي � � � ��دة للمنظمة حيال جرائم تنظيم الدولة
اإلس � �ل� ��امية واحلكومة العراقية ،إال أنه إش � � � ��كايل نظراً إىل املعرفة الطويلة بتاريخ التنظيم وبياناته ،فضال عن
القوة املتنامية كدولة زائفة لتنفيذ اإلبادة اجلماعية .
مىت تكون الدولة دولة؟
هناك إحجام حايل من جانب صناع السياس � � � ��ات بش � � � ��أن حتديد أو تصور تنظيم الدولة اإلسالمية
كدول � � � ��ة ،حيث ال يعرتف هب � � � ��ذا الكيان أي منظمة أو دول � � � ��ة يف النظام الدويل .ومع ذل � � � ��ك ،فإن الدولة
اإلس � �ل� ��امية تقرتب أكثر من أي وقت مضى من التعريف الش � � � ��هري ملاكس ويرب حول الدولة ،وهي الكيان
الذي حيافظ على احتكار االستخدام املشروع للقوة يف منطقة جغرافية.يف حني يشكك الكثريون يف مدى
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قبول السكان اخلاضعني حتت سيطرهتا له،ترى الدولة اإلسالمية وأنصارها الكثريون أن الدولة ( -)11كما
تسمي نفسها  -تستمد شرعيتها وسلطتها القانونية من اهلل ،وبالتايل فإهنا ال ختضع ملوافقة البشر .إال بعد
خروج س � � � ��كاهنا السنة هنائيا منها .ومنذ العام  ،2006كان التنظيم يدير بعض املناطق الصغرية اليت كانت
حتت س � � � ��يطرته.إن التعزيز السريع للدولة اإلسالمية من خالل ضم مناطق كبرية كانت تدار يف السابق من
قبل احلكومة ،قد مسح جملموعة املتمردين الس � � � ��ابقني بتوس � � � ��يع الرقابة على األنشطة األخرى للدولة ،مبا يف
ذلك تنظيم املناهج التعليمية ،والرعاية االجتماعية للمحتاجني ،وحىت إصدار لوحات التس � � � ��جيلVan( .
)Ostaeyen, 2013

إن الرتدد يف االعرتاف بالدولة اإلس � �ل� ��امية كدولة ش � � � ��رعية ،كما يتضح من اختيار وزير اخلارجية
جون كريي لذكر االس � � � ��م املختصر (داعش)( )12مفهوم متاما من وجهة نظر الرأي السياس � � � ��ي والرأي العام
( . )Taylor, 2014وه � � � ��ذا ال ينبغي أن يطغى على إدراك أن الدولة اإلس � �ل� ��امية ال متتلك قدرة دولة يف
املنطقة الواسعة اليت تسيطر عليها .واحدة من تلك القدرات هي القدرة على معاقبة السكان املستضعفني،
إذ تكش � � � ��ف البيانات اليت مت مجعها يف هذا التحقيق ،عن قدرة الدولة اإلس � �ل� ��امية يف هذا الصدد .وميكن
القول أنه ،مقارنة مع منافس � � � ��يها يف احلكم ،أثبتت الدولة اإلس � �ل� ��امية  -على األقل حىت اآلن – أهنا أكثر
قدرة من الدولة العراقية الشرعية يف قدرهتا على اإلجبار والسيطرة على املناطق السنية يف الوقت الذي توفر
فيه بعض اخلدمات األساسية.
إن حتي � � � ��ز النظام الدويل جت � � � ��اه الدول الرمسية بأهنم الالعبون األكثر ق � � � ��درة يف النظام هي نقطة غري
واضحة تس � � � ��تحق التحقيق ،ومل يظهر هذا التحيز فقط يف اإلجراءات وخطب ممثلي حكومات الواليات.
وق � � � ��د رصدت هيومن رايتس ووتش وهي منظمة غري حكومية بارزة الكثري من الفظائع يف العراق .وتعرض
رئيس املنظمة ،كينيث روث ،إىل انتقادات شديدة لنواياه احلسنة (واملشكوك فيها) يف هنجه املتوازن حيال
أزمة العراق ،عندما حتدث عن مذابح امليليشيات حبق السنة الذين يعيشون يف املناطق املختلطة يف العراق.
على س � � � ��بيل املثال ،ذك � � � ��ر روث يف تغريدة على موقع تويرت أنه خالل األزم � � � ��ة يف حزيران “ ،2014تنظيم
الدولة اإلس � �ل� ��امية يف العراق حاول ان ال ينفر الس � � � ��كان احملليني ،على عكس رئيس الوزراء نوري املالكي
وعنفه وقمعه الطائفي ”.ويشري حتليل لتصرحياته على وسائل التواصل االجتماعية إىل أن هناك القليل من
التحي � � � ��ز ضد طائفة واحدة ،والكثري من التحيز ضد الدول،يف ظل االفرتاض املعقول أن الدول لديها قدرة
أكرب على قمع حقوق األقليات.وتدعم عينة عشوائية من تلك التغريديات هذا االحتمال .وقد قام روث
خالل  27كانون الثاين من عام  ،2015بكتابة  25تغريدة ،وكان  24منها انتقادية وموجهة ضد احلكومة،
وتتح � � � ��دث عن انتهاكات حقوق أو قمع .ومل يوج � � � ��ه روث أي تغريدات ضد اجلهات غري احلكومية مثل
الدولة اإلس � �ل� ��امية ( )13أو مجاعة بوكو حرام ،بينما احتوت تغريدة واحدة على رابط إبالغي حول الوضع
يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
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وليس املقصود من هذه اللقطة ملنظمة واحدة هي نقل أي ش � � � ��يء آخر أكثر من فكرة أن النخب
يف السياسة اخلارجية لديها حتيز له ما يربره ان الدول هي اجلهات الفاعلة الرئيسة يف النظام الدويل .وميكن
توجي � � � ��ه تعليقات جتاه اجله � � � ��ات الفاعلة غري احلكومية أن يكون مضيعة للوق � � � ��ت .غري أن هذه اهليئات ال
تس � � � ��تجيب وال ختضع للمس � � � ��اءلة بالطريقة نفسها اليت يتم هبا مساءلة احلكومات الوطنية .وحجيت هي أن
الق � � � ��درة على ارتكاب اإلبادة اجلماعية ،وخصوصا ما أن يظهر أحد الالعبني غري احلكوميني قوى مرتبطة
بدولة ضعيفة ،ال بد من االعرتاف هبا.عدم القيام بذلك يرتك الس � � � ��كان املس � � � ��تضعفني مس � � � ��تهدفني ،كما
شهد العامل يف عام .2014
أعداد القتلى واإلبادة اجلماعية
ان حتدي � � � ��د ح � � � ��دوث اإلبادة اجلماعية هو أم � � � ��ر معقد كثريا وصعب من الناحية السياس � � � ��ية .وحىت
التطبي � � � ��ق بأثر رجعي ملفهوم اإلبادة اجلماعية لألحداث التارخيية ،مثل إبادة األرمن وطردهم من تركيا أثناء
احلرب العاملية األوىل وبعدها ،قد ش � � � ��يطن قادة الدول � � � ��ة ألكثر من قرن )Powers, 2002( .وإن أصعب
س� � � � �ؤال يواجه الدول واألمم املتحدة ،ومنظمات حقوق اإلنس � � � ��ان هو :كم من القتل جيب أن حيدث قبل
أن يتم اعتباره إبادة مجاعية؟ لقد صمدت االتفاقية أمام اختبار الزمن ،حبس � � � ��ب بان كي مون ،ألنه وثيقة
صيغت بش � � � ��كل جيد مع إطار حتليلي ق � � � ��وي )United Nations, 2014a( .إن اعتبار حدث ما إبادة
مجاعي � � � ��ة هي دعوة للحكم .وحتدد صياغة املادة  2من االتفاقية “كليا أو جزئيا” .وتتطلب نية الكتاب
أن يكون اهلدف من اإلبادة اجلماعية هو تدمري للس � � � ��كان احملميني -وبالتايل الرتكيز على عامل حاس � � � ��م
ألعداد الوفيات.
ويف حني قتلت الدولة اإلسالمية اآلالف من الشيعة واأليزيديني العراقيني الذين يعيشون يف املناطق
اخلاضعة لسيطرهتا يف الوقت الراهن ،هناك سؤال مشروع مفاده ما إذا كان هؤالء السكان معرضون خلطر
اإلبادة أم ال .وفقا ملنظمة هيومن رايتس ووتش (“ ،)2014كل الرتكمان والش � � � ��بك تقريبا ،وهم عش� � � � �رات
اآلالف من األسر ،قد فروا من جمتمعاهتم بالقرب من املوصل نتيجة لغارات الدولة اإلسالمية ،وقام مقاتلو
الدولة اإلسالمية باغتنام الرجال احملليني وهنب املنازل وأماكن العبادة ”.كان هؤالء الرتكمان والشبك من
املسلمني الشيعة ،وقد ألقي القبض على رجاهلم ومت قتلهم .وبسبب إجراءات من هذا القبيل ،هناك اآلن
أكثر من مليون ومثامنائة ألف الجئ جديد بس � � � ��بب األزمة يف مشال وغرب العراقUnited Nations,( .
)2014bكان � � � ��ت املوصل ،وهي ثاين أكرب مدينة يف العراق ،ويس � � � ��كنها أكثر من  3ماليني مواطن ،مدينة
متعددة األعراق وخمتلطة الطوائف قبل عهد الدولة اإلسالمية وسيطرهتا على املدينة وقيامها حبملة وحشية
من التطهري العرقي عام  .2014وجنحت الدولة اإلس � �ل� ��امية يف تنقية املنطقة من غري الطائفة الس � � � ��نية .ويف
حني ال توجد حىت اآلن إحصائيات رمسية عن عدد الشيعة أو االيزيديني الذين ال يزالون يف مناطق الدولة
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اإلس � �ل� ��امية ،ويعتقد معظم املراقبني أن الس � � � ��كان قد قتلوا أو مت هتجريهم بالكامل .وعلى الرغم من األمل
بأن يكون هذا الوضع مؤقتا ،فإنين أعتقد أن الدولة اإلسالمية لديها القدرة على أن تكون حركة سياسية
مؤثرة لبعض الوقت يف املس � � � ��تقبل يف أوساط السنة العرب يف العراق وسوريا .إذا كان هذا األمر صحيحا،
فإنه سيكون من الصحيح أيضا القول أن هذه الفئات املستهدفة قد مت استبعادها من املنطقة ،وهو ما من
شأنه أن يدعم حجة اعتبارها إبادة مجاعية.
اخلالصة
لق � � � ��د متيزت اإلبادة اجلماعية يف رواندا بأهنا س� � � � �ريعة احلركة ،وبقوة تقره � � � ��ا الدولة ،وأدت إىل مقتل
نص � � � ��ف ملي � � � ��ون مواطن ،يف حني امتنعت الدول النافرة من املخاط � � � ��ر واهليئات غري احلكومية من التدخل.
( )Straus, 2006, p. 48إن ما حيدث يف العراق اليوم هو تقريبا عكس ذلك ،حيث بدأت حركة الدولة
اإلسالمية اضطهادها بالشيعة العراقيني يف عام  ، 2003واستمرت اهلجمات كل شهر تقريبا منذ اهلجوم
األول ق � � � ��رب مرقد اإلمام علي.وقد أوضح القادة نيتهم جب � �ل� ��اء يف تصرحياهتم الصحفية والوثائق الداخلية،
واحتفلوا باجنازاهتم ،وحتدوا اجملتمع الدويل على التحرك لردعهم .لقد أسس� � � � �وا ألنفس � � � ��هم دولة زائفة قادرة
على إدارة األراضي والسيطرة عليها والقضاء على جمموعات من السكان بعد أن اعتربهم أبو بكر واللجنة
الش � � � ��رعية يف الدولة اإلس � �ل� ��امية مرتدين .كما أن لديهم أيضا تصورات ،غري واقعية،عن مناطق أخرى يف
العراق كانت مسيطر عليها تارخييا من قبل العرب السنة ،وتتم إدارهتا من قبل اخلالفة العباسية.
ه � � � ��ذا الوض � � � ��ع ،وإن كان فريدا من نوع � � � ��ه يف العراق ،له آثار على كل أحن � � � ��اء املنطقة.وقد تزايدت
اهلجمات على األقليات الس � � � ��كانية الش � � � ��يعية ،باهلام من الدولة اإلس � �ل� ��امية وفعل اجله � � � ��ات الفاعلة غري
احلكومية اليت تش � �ت� ��رك بنفس النسخة املتطرفة لأليديولوجية الس � � � ��لفية يف باكستان والسعودية وأفغانستان
وإندونيس � � � ��يا.ميكن للمرء أن جيادل أن محلة الدولة اإلس � �ل� ��امية الناجحة ض � � � ��د األقليات الدينية يف العراق
قد ش � � � ��جعت اجملموعات األخرى على االحتذاء ب � � � ��ه يف كيفية حتقيق النقاء األيديولوجي من خالل ارتفاع
اهلويات الطائفية داخل جمتمع معني.
وبصرف النظر عن استمرار اخلطر على السكان املستضعفني الذين متت مناقشتهم يف هذه الورقة،
هناك مناقش � � � ��ة مهمة وهي أن الدول واملنظمات غ � �ي� ��ر احلكومية جيب أن تكون واعية لتزايد نفوذ اجلهات
الفاعلة غري احلكومية وقدرهتا على القيام ليس فقط جبرائم ضد اإلنسانية ،ولكن اإلبادة اجلماعية أيضا .إن
الطرد التلقائي هلذه الفكرة ،عندما يكون اجلاين جمموعة إرهابية أو متمردة وليس دولة معرتف هبا ،يساهم
يف عدد متزايد من الفظائع يف منطقة آخذة يف التوس � � � ��ع الذي يتضم � � � ��ن الطوائف الدينية املختلطة .وتعد
هذه األعمال جرائم إبادة مجاعية ،وهذا اإلدراك ينبغي أن يقود إىل رد فعل حقيقي من قبل األمم املتحدة
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ملعاجل � � � ��ة ه � � � ��ذه احلقيقة فضال عن اختاذ إجراءات من جانب أعضاء جملس األمن وفقا لألعداد املتزايدة من
القرارات منذ العام  ،2006واليت تس � � � ��عى إىل محاية الفئات اخلاصة من السكان.حىت اآلن ،مت توجيه تلك
اجله � � � ��ود لوقف الفظائع وليس اإلبادة اجلماعية .وإذا كانت مس � � � ��ؤولية محاي � � � ��ة املذهب هو البقاء كمفهوم
قان � � � ��وين وأخالقي خطري ،فإنه ال ب � � � ��د من تنفيذه عند حدوث اإلبادة اجلماعية ،أو أنه قد يفقد ش � � � ��رعيته
كقاعدة دولية يف املس � � � ��تقبل.مثلما قلنا س � � � ��ابقا يف هذه الورقة ،فإن اجملتمع الدويل لديه كل سبب للخوف
()14
من التدمري املتواصل للسكان املستضعفني من قبل اجلهات الفاعلة غري احلكومية ،اآلن ويف املستقبل.
املالحظات
 .1ال يتناول هذا التحقيق س � � � ��وى تأثري حركة الدولة اإلس � �ل� ��امية على الفئات املستهدفة داخل العراق من
 2003وح � �ت� ��ى بدأت عملياهتا يف س � � � ��وريا يف عام  .2013وعلى الرغم من أن حرك � � � ��ة تعود إىل ما قبل عام
 ،2003إال أن أول عملية جرت يف العراق كانت يف أواخر صيف عام  2003خالل االحتالل األمريكي.
 .2استخدام مصطلح حركة الدولة اإلسالمية لإلشارة إىل عموم السكان من اجلهاديني السلفيني مبختلف
أمسائهم منذ عام  ،2002كما اس � � � ��تخدمت تس � � � ��مية الوقت املناسب عند اإلشارة إىل أحداث معينة .وقد
تغ � �ي� ��رت أمساء احلركة من التوحيد واجله � � � ��اد ( )2004 - 2002إىل تنظيم القاعدة يف بالد ما بني النهرين -
وتعرف أيضا باسم تنظيم القاعدة يف العراق ( ،)2006 - 2004إىل جملس شورى اجملاهدين ( ،)2006وأخريا
الدولة اإلس � �ل� ��امية يف العراق ( ، )2013 - 2006مث أصبحت خالل فرتة التحقيق واآلن الدولة اإلسالمية.
وبينما كانت الدولة اإلس � �ل� ��امية يف العراق أو جملس شورى اجملاهدين مكونة من عدد صغري من اجلماعات
املدجمة ،فإن هوية اجملموعة ،والقيادة ،والتنظيم ،وتكوين األغلبية بال شك قد جاء من القاعدة يف العراق
 .3كنمط العام ،توقفت الدولة اإلس � �ل� ��امية عن تبين اهلجمات الطائفية يف وقت مبكر من التمرد بس � � � ��بب
الضغط الشديد من قبل السنة اآلخرين ،ومن ضمنهم معلم الزرقاوي القدمي ،املقدسي .وهذا أثر بالتأكيد
عل � � � ��ى تصرحيات تب � �ن� ��ي اهلجمات ،كما هو مبني يف هذه الورقة .وأعتقد اعتق � � � ��ادا قويا أنه إذا كانت أفعاهلا
مطابقة خلطاهبا ،فإهنا مسؤولة عن أغلبية ساحقة من اهلجمات الطائفية اليت تستهدف أهدافا مدنية شيعية.
 .4بينما كان هناك العديد من اجملموعات السلفية ،كانت الدولة اإلسالمية هي احلركة الغالبة لدى معظم
املقاتلني.
 .5م � � � ��ن املهم املالحظة أنه عند حتليل البيانات الكمية على تصرحيات تبين اهلجمات ،أدرك أنه بس � � � ��بب
الضباب واالحتكاك يف س � � � ��احة املعركة ،فإن معظم اهلجمات يف الواقع مل يتبنها أحد جملموعة ألس � � � ��باب
متنوع � � � ��ة .وأفضل م � � � ��ا ميكن أن نفعله هنا هو حتليل اهلجمات اليت ال تتبناه � � � ��ا احلركة ومقارنتها مع جمموع
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السكان للهجمات املعروفة.
 .6اجملوسي هي إشارة إىل بالد فارس (إيران).
 .7كمثال على ذلك ،فإن تفجري مس � � � ��جد سامراء ،الذي نسب عامليا إىل تنظيم القاعدة يف العراق ،قد
نفته اجملموعة مرتني يف تصرحيات ألقت باللوم على األمريكيني واإليرانيني.
 .8ال تتمتع مجاعات الرفض الس � � � ��نية األخرى ،مثل جيش رجال الطريقة النقش � � � ��بندية ،جبزء من الطبيعة
الطائفية العلنية للدولة اإلس � �ل� ��امية .انظر كتابات الباحث أمين التميمي حول آهلة مجاعات املقاومة السنية
( ، )2014وعالقات جيش رجال الطريقة النقشبندية مع الدولة اإلسالمية ( )2015يف http://www.
/aymennjawad.org

 .9مع أهنم أقلية دينية يف حمافظيت االنبار ونينوى ،إال أن الشيعة هم األغلبية بشكل عام يف العراق.
 .10اجملموعات احملمية ال تعين أهنا قد مت حتديدها رمسيا من قبل األمم املتحدة أو الدولة على أهنا حتتاج
إىل احلماية ،بل أهنا جيب محايتها من مقاييس اإلبادة اجلماعية ،مما جيعل التحديد مصطنعا نوعا ما.
 .11أشارت الدولة اإلسالمية إىل تنظيمها باسم “الدولة اإلسالمية” أو “الدولة” بانتظام يف تصرحيات
له منذ تشكيل الدولة اإلسالمية يف العراق يف تشرين األول  ،2006وحافظت على بنية الدولة منذ ذلك
احلني .ومل تكن الدولة اإلسالمية تدير عناصرا من السكان ،على األقل ألغراض دعائية ،إال يف املوصل،
ولكن استخدامها ملصطلح “الدولة” كان مثارا لسخرية العراقيني يف كثري من األحيان.
 .12يشري املختصر “داعش” إىل “الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” كما كان التنظيم يسمي نفسه
قبل تأسيس اخلالفة .مرة أخرى ،كانت تلك حماولة إلحباط الشرعية للمجموعة أكثر من أي شيء.
 .13كانت تلك الدول هي :س � � � ��وريا ،الواليات املتحدة ،األرجنتني ،مص � � � ��ر ،فنزويال ،إريرتيا ،الكونغو،
روسيا ،تركيا ،تايالند ،فرنسا ،سري النكا ،الصني ،و “الغرب”.
 .14هن � � � ��اك تأث � �ي� ��ر واحد إضايف ميكن أن يأيت م � � � ��ن إدراك أن اجلهات الفاعلة غ � �ي� ��ر احلكومية ميكنها أن
حتق � � � ��ق آثاراً مماثلة لدول معرتف هبا دوليا :إعادة النظ � � � ��ر يف فهمنا ملفهوم اإلرهاب.كان عنوان هذه الورقة
“اإلرهاب كإبادة مجاعية” ،كإش � � � ��ارة إىل حتوير التكتيك اإلرهايب إىل مقياس صناعي للقضاء على العدو
م � � � ��ن قبل جه � � � ��ة غري حكومية .وإذا كانت القدرة على إجراء اإلبادة اجلماعية ليس � � � ��ت مقتصرة على حالة
واحدة كدولة ،فإن علينا أن نعيد النظر أيضا يف تعريفنا لإلرهاب؟ وقد قامت الدول حبمالت إرهاب يف
املاضي ،وسيفعل ذلك يف املستقبل.
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تأثير خبرات الطفولة السلبية على الصحة الجسدية في
مرحلة البلوغ :نتائج دراسة أجريت في مدينة بغداد
أميل الشاوي  -رياض لفتة *

2016/ 1/ 9

امللخص
اخللفية
كشفت ال��دراس��ات وج��ود ع�لاق��ة ق��وي��ة ب�ين اخل�ب�رات السلبية يف م��رح�ل��ة ال�ط�ف��ول��ة
والصحة البدنية والعقلية يف مرحلة البلوغ .وتوثق األدبيات حتول اخلربات العاطفية املؤملة يف الطفولة
إىل مرض عضوي يف وقت الحق من احلياة.

()ACE

أجريت دراس��ة مقطعية خالل الفرتة من كانون الثاين  2013إىل كانون الثاين  .2014ومت
اختيار عينة الدراسة من مدينة بغداد .استخدمت أساليب أخذ العينات متعددة املراحل يف اختيار
 13مركزا للرعاية الصحية األولية ،ومثانية كليات يف ثالث جامعات يف بغداد .باإلضافة إىل ذلك،
مت اختيار املعلمني من سبع م��دارس ابتدائية ومدرستني ثانويتني بطريقة مرحية .ومت قياس جتارب
الطفولة من خالل تطبيق شكل استبيان التجارب السلبية يف مرحلة الطفولة الدويل قياسي معدل،
ومع أسئلة ذات ارتباط باألسرة ،واملراقبة االبوية .وقد مت قياس تقييم الصحة البدنية باستبيان معدل
مستمد من استبيان تقييم الصحة ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها .ويتضمن االستبيان
أسئلة حول األمراض الدماغية الوعائية ،وداء السكري ،واألورام ،وأمراض اجلهاز التنفسي ،وأمراض
اجلهاز اهلضمي.
النتائج:
أظهر منوذج االحندار اللوجسيت أن مستوى أعلى من الرتابط األسري (الربع الرابع) يتوقع أن
يقلل من خماطر األمراض اجلسدية املزمنة اىل النصف تقريبا (نسبة األرجحية =  ،)0.57وأن التعرض
*أميل الشاوي /قسم طب اجملتمع ،كلية الطب ،اجلامعة املستنصرية ،بغداد ،العراق.
*رياض لفتة /قسم الصحة العامة ،جامعة واشنطن ،سياتل ،واشنطن ،الواليات املتحدة األمريكية.
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ملستوى عال من الضعف األسري وسوء املعاملة (الربع الرابع) من املتوقع أن يزيد من خطر األمراض
اجلسدية املزمنة بنسبة .% 81
اخلالصة:
تلعب خربات الطفولة دوراً رئيسياً يف حتديد النتائج الصحية يف مرحلة البلوغ ،والوقاية املبكرة
من التجارب السلبية يف مرحلة الطفولة .وميكن لتشجيع الرتابط األس��ري القوي أن يعزز الصحة
البدنية يف احلياة مستقبال.
كلمات مفتاحية :جتارب الطفولة السلبية ،بغداد ،الرتابط األسري ،الصحة البدنية ،العنف
املقدمة
تعترب سنوات الطفولة حيوية لتطوير امل�ه��ارات احلياتية .وميكن للتجارب السلبية يف املنزل
أو يف املدرسة أو يف اجملتمع أن يكون هلا تأثري ضار على تنمية هذه املهارات اإلدراكية والعاطفية
[]1
األساسية.
تشري خربات الطفولة السلبية ( )ACEإىل بعض من أهم املصادر املركزة واملتكررة للضغوطات
اليت يعاين منها األطفال يف وقت مبكر من احلياة .وتشمل هذه التجارب أنواعاً متعددة من اإلساءة
واإلمهال والعنف بني الوالدين أو مقدمي الرعاية ،وأنواعاً أخرى من حاالت اخللل املنزلية اخلطرية
[]2
مثل ادمان الكحول وتعاطي املخدرات ،والعنف اجملتمعي ،والعنف اجلماعي.
وتبني األدبيات حول اخلربات السلبية يف مرحلة الطفولة أن التعرض لعوامل خطر متعددة يف
الطفولة يرتبط مع ارتفاع معدالت استخدام التبغ والكحول ،وتعاطي املخدرات غري املشروع وحماولة
االنتحار واألمراض املنقولة جنسياً والسمنة والسكري وأمراض نقص تروية القلب والسكتة الدماغية
[]3،4،5،6
ومرض االنسداد الرئوي املزمن ،واضطرابات اجلهاز اهلضمي ،والسرطان.
من ناحية أخرى ،ميكن خلربات الطفولة اإلجيابية مثل الرتابط األسري القوي أن توفر محاية
ضد املشاركة يف السلوكيات اخلطرة اليت تعزز بدورها صحة جيدة يف وقت الحق من احلياة .ويتم
تعريف الرتابط األسري بأنه شعور من التقارب واحلميمية جتاه الوالدين ،وينعكس يف املراقبة املدركة
واالتصاالت ،واملشاركة ،واألنشطة املشرتكة يف األسرة[.]7،8
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تعترب األسرة واحدة من املتغريات االكثر خطورة ومرونة بالنسبة لتعاطي املخدرات يف سن
[]9
املراهقة وحياة الشباب البالغني.
ألكثر من ثالثة عقود ،ع��اىن الشعب العراقي من احل��روب والعقوبات والعنف يف املناطق
[]10،11،12
احلضرية.
إن العنف هو السبب الرئيس للوفاة ل��دى البالغني العراقيني ،كما ك��ان السبب الرئيس
للوفاة لدى الرجال الذين ت�تراوح أعمارهم بني  15و  59عاماً خالل السنوات الثالثة بعد الغزو
يف عام  ]13[ .2003وقد تأثر األطفال والشباب العراقي كثرياً بسبب هذه الظروف القاسية ،اليت
[]14،15
ي�واج�ه��ون فيها خم��اط�را حقيقية ج��داً م��ن امل��رض ،واجل ��وع ،وال�ص��دم��ات النفسية ،وامل ��وت.
املقاالت املنشورة حول أثر العنف على العراقيني قليلة . ]16،17[ .اما اهلدف من هذه الدراسة فكان
لتقدير تأثري خربات الطفولة على الصحة البدنية للبالغني يف مدينة بغداد.
املبحوثني والطرائق
كانت تلك دراس��ة مقطعية أجريت يف مدينة بغداد ،عاصمة العراق ومركز حمافظة بغداد.
وقد مت مجع البيانات خالل الفرتة من كانون الثاين  2013إىل كانون الثاين  .2014ومن أجل توسيع
النطاق وزي��ادة ع��دد النقاط النهائية ،مت اختيار السكان املستهدفني م��ن ال��ذك��ور واإلن��اث الذين
ترتاوح أعمارهم بني  18اىل  59عاما .ومل يتم ادراج األفراد الذين تزيد أعمارهم على  60عاماً
يف الدراسة ،لتفادي تدخل عوامل أخرى يف النتيجة ،مما جيعل أي استنتاجات للدراسة مشكوك
فيها .أما مصدر مجع البيانات بشكل رئيسي فكان من مراكز الرعاية الصحية األولية واجلامعات
على النحو التايل:
.1مراكز الرعاية الصحية األولية  :مت استخدام تقنية متعددة املراحل للعينات العشوائية الختيار
عدد من مراكز الرعاية الصحية األولية يف بغداد (كانون االول  .)2012ومت تقسيم بغداد اىل 16
قطاعاً صحياً ،ومنها ،مت اختيار مخسة قطاعات من خ�لال أخ��ذ عينات عشوائية بسيطة .كان
العدد اإلمجايل ملراكز الرعاية الصحية األولية يف هذه القطاعات اخلمسة ،60 ،مبعدل  12مركز رعاية
صحية أولية يف كل قطاع .مث مت اختيار ثالثة من مراكز الرعاية الصحية األولية من كل قطاع واسع
(اكثر من  12مركز رعاية صحية أولية) واثنني من كل قطاع صغري (اقل من  12مركز رعاية صحية
أولية) من خالل تقنية بسيطة ألخذ العينات العشوائية لتحقيق العدالة يف اختيار مراكز الرعاية
الصحية األولية وفقاً لكثافة التوزيع .ويف النهاية ،مت اختيار  13من مراكز الرعاية الصحية األولية
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من كل من الكرخ والرصافة يف مدينة بغداد لتمثيل القطاعات املركزية والطرفية.
.2مت زيارة كل مراكز الرعاية الصحية األولية ملدة  3 - 2أسابيع جلمع البيانات يوميا من املراجعني،
ومعظمهم من األمهات الاليت جيلنب أطفاهلم للتطعيم .وقد مت ذلك من خالل تقنية أخذ عينات
عشوائية منتظمة من خالل مشول كل شخص رابع.
.3مصدر آخر للعينات هو اجلامعات :مت اعتماد تقنية العينات العشوائية متعددة املراحل عن طريق
حتديد ثالث جامعات من أصل مخسة يف بغداد من خالل تقنية العينة العشوائية البسيطة :وهي
اجلامعة التكنولوجية والنهرين وجامعة ب�غ��داد .وم��ن مث مت اختيار بعض الكليات من كل جامعة
عن طريق تقنية العينة العشوائية البسيطة ،ومستوى واحد من كل كلية مرة أخرى عن طريق تقنية
العشوائية البسيطة .وقد مت مشول مجيع الطالب من هذا املستوى الذين كانوا متواجدين يف ذلك
الوقت جلمع البيانات يف العينة.
باإلضافة إىل ذلك ،مت اختيار املعلمني من سبع مدارس ابتدائية ومدرستني ثانويتني بطريقة مرحية.
يتكون االستبيان من العناصر التالية:
.1املعلومات الدميوغرافية االجتماعية :العمر (  18-59ع��ام��ا) ،مستوى التعليم احل��ايل  ،تاريخ
االدم��ان على التدخني (ال�س��اب��ق أو احل��ايل) ،ت��اري��خ ش��رب الكحول (ال�س��اب��ق أو احل��ايل) ،وتاريخ
األمراض املزمنة العائلي.
.2مت قياس خربات الطفولة السلبية ( 15سنة وأقل) مبا يف ذلك الضعف األسري واالساءة االسرية
(مفصلة أدن��اه) ،والتعرض للمجتمع والعنف اجلماعي ،باستخدام استبيان التجارب السلبية يف
مرحلة الطفولة الدويل قياسي معدل املطور من قبل منظمة الصحة العاملية]2[ .يتضمن هذا:
فئات الضعف األسري واالعتداء مثل اإليذاء النفسي واإليذاء اجلسدي ،والعنف ضد األم
أو أفراد األسرة اآلخرين ،وفقدان أحد الوالدين يف مرحلة الطفولة بغض النظر عن السبب ،والعيش
مع أفراد األسرة الذين كانوا مدمين خمدرات ،واخللل العقلي أو االنتحار ،أو السجن.
ويشمل العنف اجملتمعي :رؤية أو مساع أي شخص يتعرض للضرب أو الطعن أو الكي.
التعرض للعنف اجلماعي مب��ا يف ذل��ك احل��روب واإلره ��اب وال�ص�راع��ات السياسية والعرقية والقمع
واالختطاف والتعذيب .وقد مت قياس ذلك من خالل األسئلة التالية :إذا اضطررت للذهاب والعيش
يف مكان آخر ،إذا كان أحد أفراد العائلة أو صديق قد اختطف ،او قتل أو ضرب من قبل اجلنود
والشرطة وامليليشيات والعصابات.
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ومت االشارة اىل خربات الطفولة اإلجيابية من خالل الرتابط االسري ،واملراقبة األبوية (عندما
يكون العمر  15عاما وأقل):وقد مت قياس الرتابط االسري من خالل مخسة بنود تعديل مستمدة من
دراسة Langrange and White
( ]18[ )1989ومن األسئلة حول العالقة مع الوالدين ،املوجودة يف استبيان اخلربات السلبية
يف مرحلة الطفولة ال��دويل القياسي املعدل [ ]2وأش��ارت املواضيع اىل مقدار الرغبة يف أن يكون
هذا النوع من الناس آبائهم ،وكم جعلهم آبائهم يشعرون بالثقة ،وكم كانوا يعتمدون على والديهم
للحصول على املشورة والتوجيه ،ومدى تفهم الوالدين ملشاكلهم وخماوفهم.
وقد تراوحت االجابات على األسئلة عن الرتابط العائلي من “أختلف بقوة” إىل “أوافق
بشدة” على مقياس ليكرت ذو األربع نقاط.
وقد وضعت ثالثة بنود للمراقبة األبوية كمؤشرات :الوقت املستغرق يف احلديث عن املدرسة،
الفعاليات اليومية ،الوقت املستغرق يف اللعب مع املوضوعات ،ومعرفة الذين كانوا أصدقاء يف هذا
املوضوع .وقد تراوحت ال��ردود احملتملة لبنود املراقبة األبوية بني “تقريبا” و “أب��دا” إىل “غالبا”
[.]18
ومت اكمال االستبيان عن طريق املقابلة املباشرة مع املشاركني بعد أن مت توضيح اهلدف من
هذه الدراسة وبعض األسئلة اليت قد يكون من الصعب فهمها.
وقد مت قياس تقييم الصحة البدنية من خالل استبيان معدل مستمد من استبيان تقييم
الصحة ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ]19[ .كان هناك أسئلة حول ارتفاع ضغط الدم،
والذحبة الصدرية ،واحتشاء عضلة القلب ،وداء السكري  ،وال��ورم ،واحل�وادث الدماغية ،وأعراض
الشعب اهلوائية امل��زم��ن ،وضيق التنفس ،وأم �راض اجلهاز
اجل�ه��از التنفسي وأم �راض ال�رب��و والتهاب ُ
اهلضمي مثل أعراض القولون العصيب ،واإلثىن عشري وقرحة املعدة.
وبسبب حساسية ه��ذا امل��وض��وع يف الثقافة العراقية ،فقد تقرر جتنب األسئلة ال�تي تناولت
األوضاع املسيئة أو اليت تسبب وصمة اجتماعية مثل االعتداء اجلنسي أثناء مرحلة الطفولة .وقد
للمستطلعني ،هدف ومفهوم البحوث ،والتأكيد هلم أن املعلومات اليت
اوضح الباحث ،قبل املقابلةُ ،
مت مجعها من االستبيان سوف حتفظ يف سرية تامة ،ولن تستخدم ألي أغراض أخرى غري البحث.
كان االستبيان جمهوالً ،وأعطيت املواضيع خيار املشاركة أو االنسحاب .كما أجريت املقابلة
يف غرفة منفصلة للخصوصية.
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ومت العمل على خربات الطفولة السلبية من خالل اإلحصاء الوصفي والتحليلي باستخدام
احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  SPSSاإلصدار  ، )21ومت حساب الرتابط االسري واملراقبة
االبوية كدرجة واحدة (مت اعتبارها كعنصر واحد من خربات الطفولة اإلجيابية).
كما مت حساب نقاط العنف االس��ري وس��وء املعاملة والعنف اجلماعي لكل مشارك وفقا
للمعادلة التالية:
Standardization score (/100) = (sum (Q1–Qn) × 100)/(count
.)valid × upper limit of scoring of the questions in the scale
Sum (Q1–Qn) = summation of answers to questions for
.Count valid = number of answered questions on that scale
درجة توحيد القياس (( = )/100مقدار (( / )Q1–Qnالعد احلقيقي* احلد األعلى لدرجات
األسئلة على املقياس).
مقدار ( =)Q1–Qnجمموع اإلجابات على األسئلة لـ
العد احلقيقي = عدد األسئلة اليت مت اإلجابة عليها على املقياس
كان اهلدف من توحيد الدرجات هو لتجاوز تأثري األسئلة املفقودة  ،ومن أجل توفري وسيلة
فريدة من نوعها للتحليل (بدأت كل الدرجات )0-100
مت حساب درجات األرباع للخل االسري وسوء املعاملة والعنف اجلماعي والرتابط األسري
(أربعة ارباع لكل درجة) ،وكانت املوثوقية  0.86على مقياس كرونباخ لنطاق الرتابط األسري.
ومت استخدام االحندار اللوجسيت لضبط تأثريات العوامل الدميوغرافية على العالقة بني العدد
الرتاكمي لفئات التعرض يف مرحلة الطفولة وعوامل اخلطر لألسباب الرئيسة املؤدية للمراضة يف
حياة الكبار.
النتائج
من بني ما جمموعه  1040موضوعا مشلتها الدراسة ،استجاب  1000بإعطاء معدل استجابة
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 .% 96.2وتراوحت أعمار املبحوثني من  18-59سنة ،مبتوسط ق��دره (، )11.169 ± 32.08
وتشكل اإلناث نسبة أعلى ( % 58.3من عينة الدراسة)  .وذكر  % 18.5فقط من املشاركني عادة
التدخني ،فيما افاد  % 4.2بوجود تاريخ لشرب الكحول [اجلدول .]1
التعرض للخلل االسري وسوء املعاملة :يبني اجلدول  2أن  )% 10.4( 104من املشاركني
تويف آباؤهم عندما كانوا اقل من مخسة عشر عاما من العمر ،يف حني توفيت أمهات 2.1( 21
 )%من املشاركني عندما كانوا اق��ل من مخسة عشر ع��ام��ا .كما انفصل وال��دي  )% 3( 30من
املبحوثني .كان هناك  )% 46.9( 469تقريرا افاد فيها املبحوثون أنه رأى أو مسع أحد الوالدين أو
أفراد األسرة يصرخ على أحد او يتم الصراخ عليه ،أو يتعرض لإلهانة أو اإلذالل يف املنزل .كما
كان هناك  )% 33.1( 331افادوا برؤية أو مساع أحد الوالدين أو أفراد األسرة يف املنزل يصفع او
يركل او يلكم أو يضرب ،فيما ذكر  )% 17.5( 175من احلاالت أنه مت فيها ضرب أحد الوالدين
أو أفراد األسرة بشيء مثل عصا ،أو علبة ،أو زجاجة ،أو هراوة ،أو سكني أو سوط .وافاد 387
( )% 38.7بأهنم رأوا أو مسعوا أحد الوالدين أو الوصي أو عضو أسرة أخرى يصرخ يف وجهه أو
يهينه أو يقوم باذالله .كما افيد عن رؤية الوالدين أو أحد أفراد أسرة أخرى يتعرض للصفع او الركل
او اللكم من قبل .)% 33.5( 335
التعرض للعنف اجملتمعي بعمر أق��ل من  15سنة :كما هو مبني يف اجل��دول رق��م  ، 3فإن
احل��دث ال�ص��ادم األك�ث��ر شيوعا يف العنف اجملتمعي ق��د أبلغ عنه م�ش��ارك��ون ش��اه��دوا أو مسعوا أي
شخص يتعرض للضرب يف احلياة احلقيقية ( ،)% 48.3أو يهدد بسكني أو مسدس 18.1( 181
 .)%اما اإلبالغات عن خطف أحد أفراد العائلة أو صديق أو الضرب من قبل اجلنود والشرطة
وامليليشيات ،أو العصابات ،فقد ذكرها  ،)% 14.8( 148فضالً عن  ،)% 17.2( 172قتل أحد
أف �راد عوائلهم أو صديق م��ن قبل اجل�ن��ود وال�ش��رط��ة ،وامليليشيات أو العصابات (ك��ل العناصر يف
اجلدول  3متثل استجابة يف بعض األحيان ،وكثريا).
اجلدول رقم  – 1اخلصائص الدميغرافية االجتماعية لعينة الدراسة
اجلنس
أنثى

)58.3( 583

ذكر

)41.7( 417
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()n=1000

حصاد البيان

الكلي

)100.0( 1000

اجملموعة العمرية بالسنوات

اخلصائص ( N )%

> 30

(498 )49.9

39 - 30

(227 )22.7

49 - 40

(177 )17.7

59 - 50

(96 )9.6

الكلي

(998 )100.0

اعلى مستوى تعليم

اخلصائص ( N )%

مدرسة ابتدائية

(135 )13.5

مدرسة متوسطة

(127 )12.7

مدرسة ثانوية

(122 )12.2

جامعة  ،دبلوم

(603 )60.4

الدراسات العليا

(12 )1.2

الكلي

(999 )100.0

تدخني السجائر

اخلصائص ( N )%

غري مدخن

(814 )81.5

مدخن يف السابق

(185 )18.5

الكلي

(999 )100.0
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عادة شرب الكحول

اخلصائص ( N )%

مل يشرب مطلقا

(949 )95.8

شرب الكحول يف السابق

(42 )4.2

الكلي

(991 )100.0

التاريخ العائلي لألمراض املزمنة

اخلصائص ( N )%

ال

(408 )41.3

نعم

(579 )58.7

الكلي

(987 )100.0

تواتر األم�راض اجلسدية واألع�راض :كما هو مبني يف اجل��دول رقم  ،4كان  358شخصا
 % 35.8لديهم أمراض وأعراض اجلهاز اهلضمي  ،و  )% 23.1( 231يشكون من أمراض ومشاكل
يف القلب واألوعية الدموية ،باالضافة اىل  % 17.7من املشاركني يشكون من مشاكل يف اجلهاز
التنفسي ،و  % 4.2داء السكر ،وتسعة يشكون من السرطان.
منوذج االحن��دار اللوجسيت املتعدد :كما هو موضح يف اجل��دول رقم  ، 5يتم تقييم مسامهة
الرتابط األسري ،والتعرض للعنف اجملتمعي اجلماعي والضعف األسري واالعتداء مبخاطر وجود أي
مرض جسدي مزمن يف االحندار اللوجسيت املتعدد ،بعد أن يتم تعديل أثر من كم من العمر والتاريخ
العائلي لألمراض املزمنة ،وعادة التدخني واستهالك الكحول.
يرتبط وجود مستوى أعلى من الرتابط األسري (الربع الرابع) خبفض احتماالت وجود املرض
اجلسدي املزمن إىل النصف تقريبا (نسبة األرجحية [أو] =  ،)0.57مقارنة مع تلك اليت يتدىن فيها
مستوى الرتابط األسري (الربع األول) .من ناحية أخرى ،كان املستوى العايل من التعرض للعنف
اجملتمعي ،واخللل األس��ري واإلي��ذاء (الربع الرابع) مرتبطاً بزيادة خماطر مرض بدين مزمن  % 98و
 % 81على التوايل ،مقارنة مع أولئك الذين لديهم مستوى منخفض من التعرض للعنف اجملتمعي،
والضعف األسري وسوء املعاملة (الربع األول) .كما زادت عادات التدخني بشكل كبري من خماطر
املرض املزمن بنسبة  .% 61وقلل جنس الذكور بشكل كبري من خماطر املرض املزمن باملقارنة مع
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اجلنس األنثوي( ( . OR = 0.58ومل يكن هناك ارتباط ذو دالة إحصائية على وجود تاريخ عائلي
إجيايب من األمراض املزمنة وتاريخ إدمان الكحول مع خماطر النتيجة.
ومتثل هذه التقديرات للمخاطر مسامهة صافية من كل بند من املخاطر الكلية لوجود املرض
اجل�س��دي امل��زم��ن ،بعد أن مت تعديل آث��ار اخللط احملتملة للمتغريات التفسريية األخ��رى امل��درج��ة يف
النموذج .ويعترب هذا النموذج ذو داللة إحصائية وحيتوي على دقة تنبؤ شاملة ( .)% 66.7باإلضافة
إىل ذلك ،فإن الدقة التنبؤية لنتائج إجيابية هي عالية (.)% 74.4
املناقشة
كانت هناك نسبة عالية من عينة اإلناث ير َّ
تدن مراكز الرعاية الصحية األولية .اىل جانب
ذلك ،شكلت اإلناث نسبة أكرب من الذكور يف كل من طالب اجلامعات ومعلمي املدارس من
ال��ذك��ور .وميكن أن ي�ُع��زى ذل��ك إىل ال�ت�غ�يرات الدميوغرافية يف ال�ب�لاد بسبب العنف ،وه��و السبب
الرئيسي للوفيات عند الرجال ]13[ .باإلضافة إىل ذلك ،وجد أن العديد من الرجال ،وخاصة من
بغداد [ ]20قد هاجروا إىل اخلارج ألسباب عديدة من ضمنها األمن.
تراوحت اخلربات من األفعال غري السارة للصراع مثل أن يصرخ عليه أو يضربه أو يهينه أو
[]21،22
يهدده أو حاالت اإلمهال البدين أو العاطفي كما ورد يف دراسات أخرى،
وقد كشفت النتائج أن  % 10من املشاركني قد فقدوا آباءهم عندما كانوا اقل من مخسة
عاما ،يف حني خسر  % 2منهم أمهاهتم عندما كانوا أصغر سناً .وقد يكون هذا االستنتاج نتيجة
ل�ف�ترات طويلة م��ن تعرض الشعب العراقي للحروب والعنف على نطاق واس��ع ]23،24[ ،وامل��وت،
[]13
وأغلب الضحايا من الرجال.
وبلغت نسبة انتشار س��وء املعاملة العاطفية ( ،)% 38.7واالع �ت��داء اجل�س��دي (،)% 33.5
وتعرض األم أو أحد أفراد األسرة اىل العنف اللفظي ( )% 46.9والعقاب البدين ( ، )% 33.1وهي
أعلى مما ورد يف دراسة  ACEعن سكان الواليات املتحدة األمريكية ( )% 28.3( ،)% 10.6و
( )% 12.75على التوايل [ ،]25وأقل مما ورد يف ألبانيا ]26[ ،ويف بريو وبنغالديش [.]27

وميكن أن تعزى هذه االختالفات اىل االختالفات يف الثقافة ،ومستوى التعليم ،وأنواع الشخصية،
والوضع االقتصادي ،ووجود أو عدم وجود مرافق باإلضافة إىل اختالفات يف منهجية البحوث.
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اجلدول  - 2توزيع تواتر الضعف االسري وسوء املعاملة
بند الضعف األسري واالعتداء (أقل من  15سنة) ()% ( n = 1000) n

اخلصائص ( N )%

تويف والده عندما كان < 15سنة

)10.4( 104

توفيت والدته عندما كان < 15سنة

)2.1( 21

الوالدين املنفصلني عندما كان < 15سنة من العمر

)3.0( 30

العيش مع أحد أفراد األسرة من شاريب الكحول ،أو اساء استخدام الشارع أو وصفة )13.3( 133
طبية للمخدرات
عاش مع أحد أفراد األسرة كان مكتئبا ،خمتل عقليا أو منتحر

)8.3( 83

عاش مع أحد أفراد األسرة الذي مت ارساله يف أي وقت مضى إىل السجن

)10.5( 105

رأى أو مسع أحد الوالدين أو أفراد األسرة يف املنزل يصرخ فيه،أو يتعرض لإلهانة أو اإلذالل )46.9( 469
رأى أو مسع أحد الوالدين أو أفراد األسرة يف املنزل الذي صفع والركل واللكم أو ضرب

)33.1( 331

رأى أو مسع أحد الوالدين أو أفراد األسرة يف املنزل يضرب بـ (عصا ،زجاجة ،هراوة ،سكني)17.5( 175 ،
سوط ،وما إىل ذلك)
هل أن أحد الوالدين أو الوصي أو غريهم من أفراد األسرة هدد ،أو يف الواقع ،ختلى عنكم )13.7( 137
أو رماكم خارج املنزل
هل ان أحد الوالدين أو الوصي أو غريهم من أفراد األسرة صاح ،صرخ ،لكم ،اهان أو )38.7( 387
أذلكم
هل ان أحد الوالدين أو الوصي أو غريهم من أفراد األسرة صفع ،ركل ،لكم أو ضربكم

)33.5( 335

هل ان أحد الوالدين أو الوصي أو غريهم من أفراد األسرة ضربكم بشيء ما مثل (عصا)16.2( 162 ،
زجاجة ،هراوة ،سكني ،سوط)
)3.3( 33

إذا أدت سوء املعاملة اىل إصابة

-يف كل البنود يف اجلدول رقم  ،2كانت االجابات احيانا وغالبا
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اجلدول  :3توزيع تواتر التعرض للعنف اجملتمعي والعنف اجلماعي
العنف اجملتمعي والعنف اجلماعي (أقل من  15سنة)

()% ( n = 1000) n

تعرض للضرب

(176 )17.6

رأى أو مسع شخصا يتعرض للضرب يف احلياة احلقيقية

(483 )48.3

رأى أو مسع شخصا يتعرض للتهديد بسكني أو مسدس يف احلياة احلقيقية (181 )18.1

اضطر للذهاب والعيش يف مكان آخر

(107 )10.7

ضرب على أيدي اجلنود أو الشرطة أو امليليشيات أو العصابات

(27 )2.7

أحد أفراد العائلة أو صديق خطف أو تعرض للضرب من قبل اجلنود (148 )14.8

والشرطة وامليليشيات أو العصابات

أحد أفراد العائلة أو صديق قتل من قبل اجلنود والشرطة وامليليشيات ،والعصابات (172 )17.2

اجلدول  :4تردد تواتر املرض البدين أو الشكاوى
املرض اجلسدي أو الشكاوى

()% ( n = 1000) n

أمراض اجلهاز اهلضمي

(358 )35.8

أمراض القلب واألوعية الدموية

(231 )23.1

أمراض اجلهاز التنفسي

177 )17.7

داء السكري

(42 )4.2

األورام

(9 )9 0

التعرض العنف اجملتمعي :كان احلدث الصادم األكثر شيوعاً من حيث التعرض للعنف اجملتمعي
ه��و رؤي��ة أو مس��اع شخص يتعرض للضرب يف احل�ي��اة احلقيقية .وه��ذا يشري إىل أن ح �وايل نصف
املشاركني قد عاش يف بيئة عنيفة يف طفولتهم.
وكشفت النتائج أن الرتابط األسري عامل وقائي مهم ضد األمراض اجلسدية ومن املتوقع أن
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مستوى أعلى من الرتابط األسري يساهم يف احلد من خماطر املرض اجلسدي املزمن إىل النصف.
وتشري ه��ذه النتيجة إىل ال��دور األساسي يف الرتابط األس��ري يف بناء املرونة وال�ق��درة على التكيف
يف وقت الحق يف احلياة ]9[ .كما أفيد بأن األسرة هي واحدة من املتغريات األكثر مرونة للتنمية
االعتيادية .وقد أظهرت دراسة[  ]Skodol 28أن التجارب اإلجيابية وحتقيق العالقات الشخصية
اإلجيابية خالل مرحلة الطفولة أو املراهقة ارتبطت بشكل كبري مع االنعتاق من اضطراب الشخصية
يف مرحلة البلوغ املبكر .من ناحية أخرى ،ميكن أن يؤدي ضعف الرتابط إىل نتائج ضارة بالصحة
يف مرحلة البلوغ .وكشفت دراس� ��ة[ Agostini [29وج��ود ارت�ب��اط بني ع��دم كفاية األب��وة واألمومة
واملرض اجلسدي املزمن.
أظهر االحندار اللوجسيت أن التعرض ملستويات عالية من العنف اجملتمعي اجلماعي واملنزيل
واإلس��اءة خالل مرحلة الطفولة له عواقب وخيمة على صحة البالغني ،كما أهنا زادت من خماطر
املرض املزمن بنحو الضعف ،مقارنة مع الذين لديهم مستويات منخفضة من التعرض .وهذا يدل
على أن التوتر يف وقت مبكر خالل مرحلة الطفولة ميكن أن يتحول إىل تغريات مرضية خالل مرحلة
البلوغ .وتبني األدبيات أن األطفال الذين يتعرضون للعنف يعانون من األذى اجلسدي والعاطفي.
[ ]30تشري دراسة  ACEاىل أن جتارب الطفولة اجملهدة أو الصدمة تكون هلا آثار عصبية منائية
سلبية تستمر مدى احلياة ،وتزيد من خطر املشاكل املادية واالجتماعية [.]31
ارت �ب��ط ج�ن��س ال��ذك��ور إىل ح��د ك�ب�ير مب�خ��اط��ر اق��ل م��ن وج��ود م��رض م��زم��ن إىل حن��و النصف
أقل من جنس اإلن��اث .وميكن أن يفسر هذا االستنتاج جزئيا االختالفات الفسيولوجية والنفسية
واالجتماعية واالق�ت�ص��ادي��ة ب�ين ال��ذك��ور واإلن ��اث (دي�ف�ي��دس��ون وآخ ��رون  .)2006متيل اإلن��اث إىل
اإلبالغ عن االضطرابات اجلسدية أكثر من الذكور .وهذه النتيجة مهمة يف بناء برامج املرونة مع
األخذ يف االعتبار عوامل الضعف واملخاطر.
كما تبني أن عادات التدخني سامهت يف زيادة كبرية من خطر اإلصابة مبرض مزمن .وهذا
يتوافق مع تقارير يف األدبيات نظرا اىل أن التدخني هو واحد من أهم عوامل اخلطر على الصحة.
ويعترب التدخني هو املسؤول عن حوايل  % 80من الوفيات النامجة عن أمراض االنسداد الرئوي املزمن
[]31
وكذلك أمراض القلب والشرايني املبكر وحاالت الوفاة.
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اجل��دول  :5من��وذج االحن��دار اللوجسيت م��ع خماطر وج��ود م��رض ب��دين مزمن نتيجة (املتغري التابع)
واملتغريات التفسريية املختارة
بعض بنود خربات الطفولة

القيمة التنبؤية اجلزئية الكلية

قيمة منوذج P

درجة الرتابطة األسري
الربع الرابع مقارنة مع الربع األول (األدىن)

0.57

0.01

الربع الثالث مقارنة مع الربع األول (األدىن)

1.03

( 0.88غري مؤثر)

الربع الثاين مقارنة مع الربع األول (األدىن)

0.67

0.039

درجة العنف اجملتمعي
الربع الرابع مقارنة مع الربع األول (األدىن)

1.98

0.002

الربع الثالث مقارنة مع الربع األول (األدىن)

1.79

0.007

الربع الثاين مقارنة مع الربع األول (األدىن)

1.00

( 1غري مؤثر)

درجة الضعف األسري واإلساءة
الربع الرابع مقارنة مع الربع األول (األدىن)

1.81

0.007

الربع الثالث مقارنة مع الربع األول (األدىن)

1.25

( 0.22غري مؤثر)

الربع الثاين مقارنة مع الربع األول (األدىن)

0.89

( 0.63غري مؤثر)

العمر حبسب السنني

1.05

> 0.001

مدخن سابق مقارنة مع غري مدخن

1.67

0.015

مستهلك سابق للكحول مقارنة مع غري مستهلك 0.62
التاريخ إجيايب لألسرة من حيث األمراض املزمنة 1.15

باملقارنة مع التاريخ السليب

0.19

( 0.33غري مؤثر)

الذكور مقارنة مع اإلناث

0.58

> 0.001

ثابت

0.21

> 0.001
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حدود الدراسة
حالت األوض��اع األمنية العامة غري املواتية دون اج�راء مسح من منزل اىل املنزل ،وهو أمر
ضروري يف مثل هذه الدراسات .وقد تتطلب خربات الطفولة املبكرة طرح أسئلة حمرجة ،االمر الذي
يثري بعض الذكريات غري السارة ،واليت قد ال يرغب املبحوثني يف الكشف عنها .باإلضافة إىل ذلك،
كان بعض املشاركني مرتدد حىت يف الرد على أسئلة عن التدخني واستهالك الكحول.
االستنتاج
تزيد خربات الطفولة السلبية من خطر حدوث مرض جسدي مزمن يف حياة البلوغ .ويبدو
الرتابط األس��ري عامالً وقائياً مهماً ضد األم�راض اجلسدية .وتشري هذه النتيجة إىل دور أساسي
يف الرتابط األسري يف بناء القدرة على التكيف وقدرة الشخص املبحوث على التكيف مع ظروف
احلياة املتغرية يف وقت الحق من احلياة.

57

حصاد البيان
REFERENCES
1. WHO. Risks to Mental Health an Overview of Vulnerabilities and Risk
Factors. Background Paper by WHO Secretariat for the Development of a
Comprehensive Mental Health Action Plan. 2012
2. WHO. Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACEIQ); 2012. [Last accessed on 2012 Dec 02]. Available from: http://www.
who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/adverse_childhood_
experiences/en/
3. Shevlin M, Murphy J, Read J, Mallett J, Adamson G, Houston JE. Childhood
adversity and hallucinations: A community-based study using the National
Comorbidity Survey Replication. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.
2011;46:1203–10. [PubMed]
4. Marie-Mitchell A, O’Connor TG. Adverse childhood experiences:
Translating knowledge into identification of children at risk for poor outcomes.
Acad Pediatr. 2013;13:14–9. [PubMed]
5. Rosenberg SD, Lu W, Mueser KT, Jankowski MK, Cournos F. Correlates of
adverse childhood events among adults with schizophrenia spectrum disorders.
Psychiatr Serv. 2007;58:245–53. [PubMed]
6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Adverse childhood
experiences reported by adults – Five states, 2009. MMWR Morb Mortal Wkly
Rep. 2010;59:1609–13. [PubMed]
7. Kuendig H, Kuntsche E. Family bonding and adolescent alcohol use:
Moderating effect of living with excessive drinking parents. Alcohol Alcohol.
2006;41:464–71. [PubMed]
8. Herrenkohl TI, Lee JO, Kosterman R, Hawkins JD. Family influences related
to adult substance use and mental health problems: A developmental analysis of
child and adolescent predictors. J Adolesc Health. 2012;51:129–35. [PMC free
article] [PubMed]
9. Clark M. The family and substance use among Maltese university students.
J Educ Soc Res. 2012. [Last accessed on 2014 Mar 17]. p. 2. Available
from: http://www.who.int/mental_health/mhgap/risks_to_mental_health_
58

دراسات مرتمجة
EN_27_08_12.pdf?ua=1 .
10. Fearson JD. Iraq’s civil war. Foreign Aff. 2007;86:2–16.
11. Al-Shawi AF, Al-Hemiary NF, Al-Diwan JK, Tahir DH. Post-traumatic
stress disorder among university students in Baghdad: A preliminary report. Iraq
J Community Med. 2011;24:287–90.
12. Al Hilfi TK, Lafta R, Burnham G. Health services in Iraq. Lancet.
2013;381:939–48. [PubMed]
13. Iraq Family Health Survey Study Group. Alkhuzai AH, Ahmad IJ, Hweel
MJ, Ismail TW, Hasan HH, et al. Violence-related mortality in Iraq from 2002
to 2006. N Engl J Med. 2008;358:484–93. [PubMed]
14. Burnham G, Lafta R, Doocy S, Roberts L. Mortality after the 2003 invasion
of Iraq: A cross-sectional cluster sample survey. Lancet. 2006;368:1421–8.
[PubMed]
15. Al-Jawadi AA, Abdul-Rhman S. Prevalence of childhood and early
adolescence mental disorders among children attending primary health
care centers in Mosul, Iraq: A cross-sectional study. BMC Public Health.
2007;7:274. [PMC free article] [PubMed]
16. Dyregrov A, Gjestad R, Raundalen M. Children exposed to warfare: A
longitudinal study. J Trauma Stress. 2002;15:59–68. [PubMed]
17. Al-Hakeem SS. Prevalence and Risk Factors of Posttraumatic Stress
Disorder in Mosul City. A Dissertation Submitted to Iraqi Board of Medical
Specialization in Psychiatry. 2007
18. Tiet QQ, Huizinga D, Byrnes FH. Predictors of resilience among Inner
City youths. J Child Fam Stud. 2010;19:360–78.
19. CDC. Health Appraisal Questionnaire. Centers for Disease Control and
Prevention; 2013. [Last accessed on 2014 Nov 10]. Available from: http://www.
cdc.gov/violenceprevention/acestudy/pdf/haqmweb.pdf .
20. Al-Khalisi N. The Iraqi medical brain drain: A cross-sectional study. Int J
Health Serv. 2013;43:363–78. [PubMed]
59

حصاد البيان
21. Nguyen HT, Dunne MP, Le AV. Multiple types of child maltreatment and
adolescent mental health in Viet Nam. Bull World Health Organ. 2010;88:22–
30. [PMC free article] [PubMed]
22. Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards
V, et al. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many
of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences
(ACE) Study. Am J Prev Med. 1998;14:245–58. [PubMed]
23. Alhasnawi S, Sadik S, Rasheed M, Baban A, Al-Alak MM, Othman AY,
et al. The prevalence and correlates of DSM-IV disorders in the Iraq Mental
Health Survey (IMHS) World Psychiatry. 2009;8:97–109. [PMC free article]
[PubMed]
24. Al-Shawi AF, Al-Diwan JK, Al Nuaimi AS. Exposure to violence and
complex post-traumatic stress symptoms among university students in Baghdad:
A preliminary report. Iraq J Community Med. 2013;26:192–4.
25. CDC-ACE Study-Prevalence of individual adverse childhood experiences.
Centers for Disease Control and Prevention. [Last accessed on 2013 Sep 30].
Available from: http://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/prevalence.
html .
26. WHO. Community survey on prevalence of adverse childhood experiences
in Albania; 2013. [Last accessed on 2014 Mar 15]. Available from: http://www.
euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0016/181042/e96750.pdf .
27. Hidrobo M, Fernald L. Cash transfers and domestic violence. J Health Econ.
2013;32:304–19. [PubMed]
28. Skodol AE, Bender DS, Pagano ME, Shea MT, Yen S, Sanislow CA, et
al. Positive childhood experiences: Resilience and recovery from personality
disorder in early adulthood. J Clin Psychiatry. 2007;68:1102–8. [PMC free
article] [PubMed]
29. Agostini A, Rizzello F, Ravegnani G, Gionchetti P, Tambasco R, Ercolani
M, et al. Parental bonding and inflammatory bowel disease. Psychosomatics.
2010;51:14–21. [PubMed]
30. Finkelhor D, Turner H, Ormrod R, Hamby S, Kracke K. National survey
60

دراسات مرتمجة
of children exposure to violence. US Department of Justice, Office of Juvenile
Justice; 2009. [Last accessed on 2013 Dec 20]. Available from: http://www.ojp.
usdoj.gov .
31. Brown DW, Anda RF, Felitti VJ, Edwards VJ, Malarcher AM, Croft JB, et
al. Adverse childhood experiences are associated with the risk of lung cancer: A
prospective cohort study. BMC Public Health. 2010;10:20. [PMC free article]
[PubMed]

61

دراسات مرتمجة

القيادة التحويلية واالبتكار :دراسة مقارنة بين التعليم
العالي العام والخاص في العراق
سوسن الحسيني و ابراهيم البلتاجي *

2016/ 1/ 10

يواجه قطاع التعليم العايل يف البلدان النامية ،بسبب العوملة والبيئة سريعة التغري ،حتديات
تتطلب قادة استثنائيني .أما االبتكار فهو جانب مهم للمنظمات ،وال سيما يف البيئات التعليمية.
لقد وجد أن القيادة التحويلية هلا تأثري مهم على االبتكار ،مما يؤدي إىل زيادة السلوك املوجه
اهلدف من جانب األتباع ،وتعزيز التغيري التنظيمي ،وروح الثقة ،ويساعد األتباع ايضا على
جتاوز توقعات أدائهم .يهدف هذا البحث إىل دراسة تأثري القيادة التحويلية على املنتج وعملية
االبتكار ،واالختالفات بني هذه اآلثار يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة يف العراق.
مت عمل استبيانات ومقابالت لـ  439عضو هيئة تدريس ،و  10من قادة مؤسسات التعليم
العايل اخلاص والعام .ومن خالل توظيف مناذج املعادلة اهليكلية متعددة اجملموعات مع AMOS
 ،20أظهر البحث أن القيادة التحويلية تلعب دورا حموريا يف تعزيز املنتج وعملية االبتكار،
وأن األسلوب من شأنه أن يكون مثاليا يف السياق التعليمي العراقي ألنه قد يعزز اسرتاتيجيات
تطوير االبتكار يف كال القطاعني .كما كشفت املقابالت أن هناك أوجه تشابه واختالف
بني مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص يف العراق فيما يتعلق بالعالقة بني القيادة التحويلية
وكل من املنتج وعملية االبتكار.كما مت تطوير مبادئ توجيهية للباحثني والقادة ،وقدمت أدلة
لدعم استخدام القيادة التحويلية لزيادة املنتج وعملية االبتكار يف التعليم العايل يف البلدان
النامية ،وخاصة العراق .ومت ايضا مناقشة اآلثار املرتتبة على نتائج واقرتاحات البحث يف املستقبل.
كلمات مفتاحية :القيادة التحويلية ،االبتكار ،التعليم العايل ،تطوير الدول

*مدرسة الدراسات العليا لإلدارة ،جامعة بليموث ،بليموث ،اململكة املتحدة.
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املقدمة
يتعرض قطاع التعليم العايل حاليا لضغوط من بيئة ديناميكية تتميز بالتغري التكنولوجي السريع
وزيادة الطلب ،وهو ما أثار اهتمام األكادمييني واملمارسني )Mathew 2010( .حتتاج املؤسسات
األكادميية ،مثل القطاعات األخرى ،اىل تطوير قدراهتا واالستجابة هلذه املطالب (Fullwood,
 .)Fullwoodwley, and Delbridge 2013وقد أشارت دراسة Obendhain and Johnson
 )(2004اىل أن مؤسسات التعليم العايل مهمة ألهنا منتجة لالبتكار من خالل خلق منتجات
وخدمات .إهنا توفر التدريب واخلربة والعاملني ال الصناعة .وبينما يصبح االبتكار حامسا لبقاء
املنظمات ،وعامال رئيسا يف حتقيق الفائدة التنافسية ،يتم التعرف على أسلوب القيادة باعتباره أهم
العوامل املؤثرة يف االبتكار ،ألن القادة ميكن أن يؤثروا يف التعريف باألفكار ووضع أهداف حمددة،
وخلق ثقافة االبتكار (.)Sarrors, Cooper, and Santora 2008
وأكدت األحباث السابقة أن القيادة التحويلية هي النمط األكثر أمهية للقيادة ألنه يستوعب
مشاعر وقيم وإبداع أتباعه ويطور االبتكار( .)Saenz 2011تولد القيادة التحويلية التزاما من
املرؤوسني ،وتنتج كمية أكرب من العمل ،وابداعاً أكرب يف حل املشكلة( . )Yukl 2013وتشري دراسة
 )Ismail et al. (2010اىل أن ممارسات القيادة التحويلية ميكن أن تؤدي اىل ثقة أكرب لألتباع
بقادهتم ،وهو ما يساهم بدوره اىل تعزيز حتسني األداء الفردي .أما دراسة )DuBrin (2012
فتجادل أن القادة التحوليني يعززون قدرات املوظفني على اإلجناز ،من خالل منحهم املعرفة واملوارد
الالزمة للقيام بعملهم .تعمل القيادة التحويلية كوقود لالبتكار من خالل تعزيز الدوافع امللهمة،
االعتبارات الفردية ،والتحفيز الفكري ،والثقة بالنفس بني أعضاء املؤسسة (Bass and Riggio
.)2006
تشجع القيادة التحويلية يف بيئة التعليم العايل ،املوظفني على املشاركة يف الربامج التعليمية،
لتعزيز وتطوير مهاراهتم ،وحتقيق األداء املتميز ،كما أهنا تزيد من العزم على التغلب على األزمات،
وتشجع توليد أفكار جديدة ،وهو جوهر االبتكار (.)Saenz 2011
يواجه التعليم العايل يف البلدان النامية مثل العراق ،حتديات التغري السريع اليت تتطلب قيادة
غري عادية ( .)Herbst and Conradie 2011لقد لعب التعليم العايل يف العراق دورا هاما يف
تطوير القوى العاملة يف البالد واالقتصاد بشكل عام ،وخاصة منذ عام  1988عندما مت تأسيس
الكليات اخلاصة إىل جانب اجلامعات العامة لتوفري املزيد من الفرص للعراقيني ملتابعة تعليمهم العايل
داخل البلد .كان مستوى التعليم العايل يف العراق يف املاضي متقدما جدا ،مما جعله أفضل بلد يف
الشرق األوسط حىت قبل الغزو (.)UNESCO 2004
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وبسبب احلروب واحلصار االقتصادي املفروض بني عامي  1991و  ،2003انعزل العراق
عن بقية العامل ،وترك العديد من األكادمييني والعلماء يف مجيع اجملاالت والتخصصات جامعاهتم،
وبدأت هجرة األدمغة من البلد .وفقا لتقرير منظمة اليونسكو يف عام  ،2003فإن عدم وجود
اتصال دويل بني األساتذة العراقيني من عام  1991فصاعدا ،كان له أثر سليب على اجلامعات
العراقية ،مبعىن أهنا مل تعد قابلة للمقارنة مع اجلامعات العاملية .إذا ما أراد قطاع التعليم يف العراق أن
يكون له امتداد عاملي ،جيب إجراء تغيريات يف اجملاالت التالية :النظم والطرائق واملناهج واألساليب،
وعلى وجه التحديد ،أسلوب القيادة .حتتاج مؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة اىل قادة
متميزين بدال من التقليديني الذين ال ميكنهم املساعدة على التنافس يف هذه البيئة التنافسية احلالية.
يعترب االبتكار ضروريا للمنظمات العامة واخلاصة ( ،)Smith 2009وال سيما املؤسسات
التعليمية مثل اجلامعات .وبالتايل ،فمن املهم تعزيز مستوى اخلربات ذات العالقة بتدريس املقررات،
وحتسني قابلية املؤسسات على حل املشاكل ،وجودة البحوث التطبيقية .وقد ربطت الدراسات
القيادة التحويلية بعدة جوانب لالبتكار ،مثل إبداع األتباع (،)Eisenbeib and Boerner 2013
وحتسني التنظيم ( ،)Sadeghi and Pihie 2012واالبتكار التنظيمي ( .)Chen et al. 2012وقد
حبثت عدد قليل من الدراسات تأثري القيادة التحويلية على املنتج واالبتكار يف عملية التدريس،
واالختالفات يف هذه اآلثار بني مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص يف البلدان النامية ،وخاصة
العراق .وعلى الرغم من أنه ميكن القول أن كال من مؤسسات القطاعني العام واخلاص تواجه
ضغوطا هائلة على االبتكار ،فإن أساليب القيادة قد تكون خمتلفة يف القطاعني حبسب بيئتهما
التنظيمية والثقافية .ينظر اىل املنظمات العامة على أهنا حمافظة بسبب ملكيتها وتنافسيتها احملدودة،
مقارنة مع القطاع اخلاص (.)Majumdar and Ray 2011
حىت اآلن ،من غري الواضح كيف تؤثر القيادة التحويلية على االبتكار يف هذين القطاعني.
وهكذا ،من خالل التمعن يف هذه القضايا ،ميكن هلذا البحث أن يساعد قادة مؤسسات التعليم
العايل العام واخلاص يف العراق الذين يواجهون ضغطا ،على االبتكار ،من خالل متكينهم من
التغلب على العوائق اليت حتول دون تطوير املنتج وعملية االبتكار بني أعضاء هيئة التدريس،
واملسامهة يف تطوير اسرتاتيجيات إدارة من شأهنا أن تعمل بشكل أفضل لكل قطاع .باإلضافة اىل
ذلك ،يدرس البحث الفوارق املستندة على القطاع يف ممارسة القيادة التحويلية ،إن وجدت ،بني
القطاعني العام واخلاص ملؤسسات التعليم العايل العراقي .نتيجة لذلك ،من املؤمل أن يوفر ذلك
املزيد من املعلومات حول النظم والسياسات املستخدمة يف كل قطاع.
يف املقطع التايل ،سيتم تقدمي تعريفات القيادة التحويلية واالبتكار ،مع حملة عامة عن األحباث
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السابقة اليت تدعم الفرضيات الرئيسية والفرعية .ومن مث ،سيتم عرض منهجية البحث ،تليه النتائج
التجريبية واملناقشة .ويف اخلتام ،سيتم عرض اآلثار واالستنتاجات ومناقشتها .وأخريا ،سيتم تقدمي
حمددات وأفكار البحث يف املستقبل.
القيادة التحويلية
ذكرت دراسة( )Saenz 2011أن مفهوم القيادة قد مت وصفه من حيث الصفات ،والسلوك،
والطاقة ،واملوقع ،وبناء على ذلك ،ظهرت العديد من األمناط .من بني هذه األساليب ،يرتكز ُجل
اهتمام الباحثني واملمارسني يف اآلونة األخرية على القيادة التحويلية.
ظهر مفهوم القيادة التحويلية عندما حاول( )Burns 1978إجياد عالقات بني القادة
السياسيني وأتباعهم .مث قام ( ، )Bass1985الذي يعترب الباحث األول الذي طبق نظرية القيادة
التحويلية على منظمات األعمال ،بتوسيع هذا العمل .حياول قادة التحول إجراء تغيريات تزيد
من األداء والفعالية التنظيمية ( . )DuBrin 2012وتستند القيادة التحويلية على افرتاض احتياج
القادة إىل احرتام وثقة أتباعهم من أجل كسب والئهم ،وأن اجلميع لديه مسامهة خاصة لتحقيق
القيادة التحويلية ( . )Yukl 2013تولد القيادة التحويلية التزام املرؤوسني وانتاج كمية أكرب من
العمل وابداع يف حل املشاكل( .)Saenz 2011لقد حبثت دراسات عديدة يف مزيج من القيادة
التحويلية والتعاملية ،ووجد معظمها أكثر أن القيادة التحويلية أكثر تأثرياً .على سبيل املثال،
جتادل دراسة ( )Erkutlu 2008أن قادة التحول هم أكثر نشاطا وفعالية من القادة التعامليني،
وأشار إىل أنه ،من أجل أن تنجح املنظمة يف بيئة سريعة التغري ،جيب على املدراء االستفادة الكاملة
من القيادة التحويلية.
وفقا لدراسة (، )Bass and Riggio 2006هناك أربعة أبعاد للقيادة التحويلية:
( )1يشري النفوذ املثايل إىل السلوك الكاريزمي الذي يبديه القادة التحويليون الذين يعربون عن
ثقتهم يف الرؤية التنظيمية وخماطر احلصي مع األتباع ،واظهار الشعور باهلدف ،وإظهار مستويات
عالية من السلوك األخالقي ،والتأكيد على اإلجناز ،وجتنب إساءة استخدام السلطة .لدى هؤالء
القادة القدرة على غرس الثقة يف األعضاء التنظيميني ،وتعزيز التعاون مع اآلخرين.
( )2يتضمن الدافع امللهم اشراك القادة التحويليني يف حماولة إهلام أتباعهم من خالل
حتفيزهم على أن يكون لديهم رؤية تنظيمية ملتزمة .كما اهنم حيددون الفرص اجلديدة
ويوصلون رؤية واضحة للمستقبل ،ويتحدون أتباع املعايري العالية ،ويتحدثون بتفاؤل ومحاس.
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( )3من خالل استخدام التحفيز الفكري ،يشجع القادة التحويليون أتباعهم على جتريب مناهج
جديدة ،وإعادة النظر وحتدي االفرتاضات احلالية ،وإعادة تشكيل املشاكل إلجياد حلول جديدة.
( )4يكون االعتبار الفردي عندما يبين القادة التحويليون عالقات شخصية مع األتباع ،ويظهرون
الثقة والدعم ،وينظرون يف مهاراهتم ،وقدراهتم ،واحتياجاهتم ،ويظهرون التقدير لعملهم (Saenz
.)2011
تؤثر هذه األمناط السلوكية األربعة إجيابيا على األتباع من خالل االرتقاء هبم اىل افضل ما
يكون ،بدافع من الرغبة يف اإلجناز والتطوير الذايت.
اإلبتكار
تركز املنظمات بشكل متزايد على االبتكار باعتباره عامال أساسيا للنجاح وميزة تنافسية.
وقد نصت دراسة ( )Damanpour 2009على أن االبتكار مهم ألنه يساعد املؤسسات على
التكيف واالستجابة للتغريات البيئية والتكنولوجية.
كما وصفت دراسة(  )De Jong and Hartog 2007االبتكار على خلق أفكار ،ومنتجات،
وعمليات جديدة ،يكون هلا آثار مصاحبة على األداء .وافرتضت دراسة (Nusair, Abaneh Bae
 ,(2012أن االبتكار يتكون من وضع وتنفيذ أفكار ،وأساليب ،وإجراءات جديدة من أجل حتقيق
أهداف املنظمة بشكل فعال.
وقد أكدت الدراسات السابقة على أمهية أنواع خمتلفة من االبتكار يف حماولة لفهم
املنظمات .فعلى سبيل املثال ،ميزت دراسة ( )Saenz, Aramburu, and Rivera (2009بني
االبتكار التدرجيي واجلذري .كما رَّكزت ( )Lin 2007على املنتج وعملية االبتكار .واعتمدت
( Damanpour (2009بعدين مها االبتكار الفين ،واالبتكار اإلداري ،واقرتحت( )Lin 2007جمموعة
من البدائل احملتملة املبتكرة ،وهي املوقع ،والنموذج ،والتسويق ،والنظام ،والسلوك .وبالتايل ،فإنه
من الواضح وجود أنواع خمتلفة من االبتكار ،ختتلف وفقا لوجهة نظر الباحثني وجماالهتم البحثية.
من الضروري ايضا وجود حبوث تؤكد املنتج وعملية االبتكار للمنظمات .تناقش دراسة
 )Liao, Fei), and Liu 2008على سبيل املثال ،أن املنتج وعملية االبتكار ميكنهما حتديد ما إذا
كانت املنظمة قد جنحت أو فشلت .وأشارت دراسة ( )Dannels 2002إىل أن االبتكار يرتجم
الكفاءات على شكل منتجات وعمليات جديدة ،مما ميكن املنظمات من حتقيق ميزة تنافسية.
وميكن للمنتج وعملية االبتكار أن تعزز القدرة على تكيف املنظمة مع التغري البيئي ،ومتيل إىل أن
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تكون موجودة يف املؤسسات حيث يزداد حل املشاكل واإلبداع
 . )2001وقد اكتسبت هذه األنواع من االبتكار أكرب قدر من االهتمام من قبل الباحثني بناءً
على ذلك ،تركز األحباث احلالية على املنتج وعملية االبتكار.
(Tsai, Huang, and Kao

وقالت دراسة  )Jaskyte (2004أنه ،ضمن بيئة التعليم العايل بالتحديد ،جيب أن تعتمد
اجلامعات على املنتج وعملية االبتكار لرفع األداء التعليمي .وأشارت دراسة Obendhain and
 )Johnson (2004أن دراسة املنتج وعملية االبتكار يف التعليم العايل ضرورية ،ألن جودة التعليم
تعتمد على كل من املنتج وعملية االبتكار اليت يتم تكييفها للتغيري .وبالتايل ،يعترب االبتكار يف
قطاع التعليم العايل هو احملرك الرئيس للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،مما جيعل من الضروري دراسة
هذين النوعني من االبتكار ضمن بيئة التعليم العايل.
يتبني أن البحث يف ابتكار املنتجات ذا فائدة كبرية ألهنا سابقة حامسة لنجاح املنتج ،والذي
بدوره يرتبط بالنجاح التنظيمي ( . )Valencia, Valle, and Jimnez 2010يعترب ابتكار املنتجات
هي العملية اليت من خالهلا تنتج املؤسسة وتطور منتجات جديدة ،ميكن أن تساهم يف حتقيق
النجاح التنظيمي .وقد قامت دراسة( )Tsai, Huang, and Kao 2001بقياس ابتكار املنتجات
من خالل النظر يف الرحبية وتنوع املنتجات .كما قامت دراسة ()Murovec andProdan 2008
يف الوقت نفسه ،بقياسه على أساس جمموعة متزايدة من السلع  /اخلدمات وحتسني جودة البضاعة.
أما دراسة ( ،)Hung et al. 010فقد ركزت ،من ناحية أخرى ،على عدد من املنتجات ،وسرعة
االبتكار .ومن أجل هذا البحث ،سيتم تعريف ابتكار املنتجات ضمن بيئة التعليم العايل كقبول
وتطوير وتنفيذ منتجات جديدة مثل الدورات واملشاريع البحثية واملواد التعليمية ،واملناهج الدراسية.
حنول اهتمامنا اآلن إىل عملية االبتكار ،إذ رأت دراسة ( )Jaskyte 2004أهنا خلق أمناط جديدة
للخدمة والتسليم .وأشارت دراسة ( )Afuah 1998أن عملية االبتكار تدخل عناصر جديدة يف
عمليات املؤسسة ،مثل مواصفات املدخالت املهمة ،واملعدات ،والعمل ،واملعلومات .وتعترب هذه
الدراسة أن عملية االبتكار تركز على تطوير واستخدام التكنولوجيا بكفاءة ،واإلدارة املالية اجليدة،
والتحسني املستمر للمهارات ،وتنفيذ نظم مكافأة كحافز ألعضاء هيئة التدريس على االبتكار.
القيادة التحويلية واملنتج وعملية االبتكار
تظهر األحباث أن القيادة التحويلية مبثابة ذراع لتسهيل ابتكار املنتجات
.)and Boerner 2013يكون لدى هؤالء القادة رؤية تفاعلية ،ويشجعون بيئة مناسبة للمنتحج
وعملية االبتكار (.)Saenz 2011
(Eisenbeib
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القادة التحويليون الذين لديهم تأثري مثايل قادرون على بناء الثقة واالحرتام بني املوظفني،
والتعبري عن الثقة يف الرؤية التنظيمية ،وغرس اإلعجاب وااللتزام ،وتقاسم املخاطر مع أتباعهم،
والتأكيد على أمهية وجود شعور مجاعي مبهمة املنظمة ( . )Yukl 2013تشجع هذ امليزات األعضاء
على العمل اجلاد ،وأن يكونوا أكثر ابتكارا .ومن خالل ممارسة الدافع امللهم ،ميكن للقادة حتفيز
األتباع حوهلم لتحقيق األداء املطلوب من خالل خلق مناخ من التعاون والعمل اجلماعي (Bass
 . )and Riggio 2006كما أهنا تشكل الرؤية ،وحتصل على التزام متفائل هبذه الرؤية ،وتدفع
حنو قدر اكرب من االهتمام لتعزيز التواصل الفعال وتبادل القيم اليت تشجع بيئة مالئمة لالبتكار
(.)Saenz 2011
يشجع القادة التحويليون ،من خالل توفري التحفيز الفكري ،أتباعهم على اظهار اخليال
واإلبداع ،حىت يتمكنوا من النظر يف بعض االفرتاضات والطرائق القدمية للقيام هبذه األمور .ويتم
تشجيعهم على إعادة الصياغة والتفكري يف املشاكل القدمية بطرائق إبداعية جديدة (DuBrin
 .)2012عندما يتم تشجيع األفراد على إعادة التفكري ،وإعالمهم أن أفكارهم مهمة يف نظر
قادهتم ،فإهنم سيتوصلون اىل أفكار مبتكرة ميكن أن تعزز املنتج وعملية االبتكار (Bass and
 .)Riggio 2006وميكن للقادة التحويليني ،من خالل استخدام االعتبار الفردي ،بناء عالقات
فردية مع أتباعهم ،والنظر يف احتياجاهتم ومهاراهتم وقدراهتم وتطلعاهتم يف بطريقة تسهل االبتكار
(.)Yukl 2013
وقد ربطت الدراسات السابقة القيادة التحويلية مع املنتج وعملية االبتكار .وقد أشارت
دراسة ( )Redmond and Mumford 1993أنه من خالل حتديد أهداف اجلماعة والسيطرة
على املوارد احليوية ،ميكن للقادة التحويليني أن يؤسسوا لسياقات حتفز أتباعهم على االخنراط يف
ابتكار املنتج .كما أدعت دراسات  ،)Sosik، Kahai، Avolio (1998اليت استندت إىل عدد
من األفكار املتولدة ،أن القادة التحويليني الذين يظهرون الدافع امللهم والتحفيز الفكري ميكن أن
يشجعوا بعض األفكار لدى أتباعهم ،مما يؤدي إىل ابتكار املنتج.
ومن املثري لالهتمام ،أن دراسة(  )De Jong and Hartog 2007وجدت أن السلوك
التشاوري والتفويضي من جانب القادة ،يرتبط بشكل إجيايب جبهود املوظفني الفردية املبتكرة  -وهي
توليد األفكار وتطبيقها  -يف شركات كثيفة املعرفة .يف الوقت نفسه ،تقرتح نتائج دراسة(Chen
 )et al.’s 2012أن القادة التحويليني الذين يستخدمون االعتبار الفردي ،هم أكثر عرضة لتحسني
االبتكار واإلبداع يف املنظمات من خالل حتفيز األتباع ،وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
أما فيما يتعلق بابتكار العملية ،قالت دراسة
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التحويليني الذين يستخدمون التحفيز الفكري قادرون على حتفيز أتباعهم للتفكري يف املشاكل
القدمية بطرائق جديدة ،وهذا من شأنه أن يعزز عملية االبتكار .وأكدت دراسة (Sarrors,
 )Cooper, and Santora (2008أن رؤية القيادة لديها القدرة على التأثري على التغري الثقايف وبناء
مناخ مالئم لعملية االبتكار .وأشارت دراسة(  ، )Chang 2012باإلضافة إىل ذلك ،أن القادة
الذين يشرفون ،ويقدمون االستشارات ،ويدربون أتباعهم ،ميكنهم تعزيز مهاراهتم وتشجيعهم على
حماولة أساليب جديدة يف عملية االبتكار.
ومن خالل مسح الدراسات ،يتبني أن األحباث حول عالقة القيادة التحويلية واالبتكار
ضمن بيئة التعليم العايل حمدودة .وذكرت دراسة( )Gunter 2001أن القيادة التحويلية ميكن أن
تسهل فعاليات التعلم  ،وختلق بيئات لتمكني ودعم االبتكار .واقرتحت دراسة(Alzawahreh
 )2011أن سلوك القيادة التحويلية املبني من قبل رؤسائهم قد لعب دورا مهما يف تعزيز اجلانب
اإلبداعي ألعضاء هيئة التدريس يف هذه الدراسة .وأظهرت دراسة حديثة قام هبا (Khasawneh,
 Omari, and Abu-tineh (2012أن القيادة التحويلية سامهت يف زيادة انتاجية املعلمني يف
املدارس املهنية يف كل من األردن وتايوان.
ومع ذلك ،فإن هذه الدراسات مل تدرس كيف تؤثر سلوكيات القيادة التحويلية
اخلاصة على االبتكار ،وخاصة املنتج والعملية من قبل املوظفني .هناك دراسات قليلة جدا
من البحوث التجريبية عاجلت وجود هكذا روابط ( .)Mumford et al. 2002معذلك،
فإهنا مل يتم حبثها يف قطاعات التعليم العايل يف البلدان النامية مثل العراق .ومبا أن االبتكار
مهم لكال املنظمات العامة واخلاصة ( )Smith, 2009حيدد هذا البحث الفرضيات التالية:
( )H1القيادة التحويلية خالل ( )H1Aالتأثري املثايل )H1B( ،احلافز امللهم )H1C( ،التحفيز
الفكري ،و( )H1dاالعتبار الفردية ،كلها يكون هلا تأثري إجيايب على ابتكار املنتجات يف
مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص يف العراق.
( )H2القيادة التحويلية خالل( )H2Aالتأثري املثايل )H2B( ،احلافز امللهم،
التحفيز الفكري ،و( )H2Dاالعتبار الفردي ،كلها سيكون هلا تأثري إجيايب على عملية االبتكار يف
مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص يف العراق
()H2C

القيادة التحويلية يف القطاعني العام واخلاص
تعترب القيادة التحويلية واحدة من املمارسات اإلدارية اليت أصبحت مهيمنة بشكل متزايد يف
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القطاعني العام واخلاص يف السنوات األخرية ( .)Yukl 2013وقد أفادت الدراسات السابقة نتائج
متضاربة من مقارنة القيادة التحويلية يف املنظمات العامة واخلاصة .على سبيل املثال ،أكدت دراسة
 )Bass and Riggio (2006أن القيادة التحويلية ميكنها إعادة ترتيب قواعد األتباع وتشجيع كل من
التغيري الشخصي والتنظيمي يف القطاعني العام واخلاص .كما دققت دراسة Khan, Naeem, and
 )Riaz (2012النظر يف العالقة بني القيادة التحويلية ،والقيادة التعاملية ،والقيادة laissez-faireدعه
يعمل ،وسلوك العمل املبتكر يف البنوك العامة واخلاصة يف باكستان .ووجدت الدراسة أن املدراء يف
املصارف العامة قد مارسوا القيادة التحويلية ،يف حني مارس املدراء يف القطاع اخلاص القيادة التعاملية.
وكشفت النتائج أيضا عن وجود عالقة إجيابية بني كل من القيادة التحويلية والقيادة التعاملية،
واالبتكار ،يف حني وجد أن  laissez-faire leadershipهلا تأثري سليب على سلوك العمل اإلبداعي.
ووجد باحثون آخرون أن املوظفني يف القطاعني العام واخلاص قد اختربوا نفس الدرجة من القيادة
التحويلية من قادهتم (;Nawaz and Bodla 2010; Gilley,Dixon, and Gilley 2008
 .)Majumdar and Ray 2011ومع ذلك ،وجدت دراسة جتريبية تضمنت  266موظف داخل
املستشفيات العامة واخلاصة يف الكويت ،وأجرهتا شركة امليالم ( ،)2004أن مستوى القيادة التحويليةقد
زاد من الرضا الوظيفي للعاملني يف القطاع اخلاص أكثر من أولئك الذين يعملون يف املستشفيات العامة.

الشكل رقم  :1منوذج الدراسة احلالية
مثلما يبني الشكل أعاله ،مت دراسة القيادة التحويلية بشكل مكثف يف كل من
بيئات القطاعني العام واخلاص .مع ذلك ،وباإلضافة إىل النتائج املتناقضة ،فقد ركزت
دراسات قليلة جدا على االختالفات يف سلوكيات القيادة التحويلية املعروضة يف خمتلف
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القطاعات داخل البلدان النامية مثل العراق ،وهناك دعوة للبحث يف هذا اجملال يف بيئة
التعليم العايل ( . )Jahani, Ramaya, and Effendi 2011وبالتايل ،يقرتح هذا البحث:
 : H3هناك فرق كبري بني القيادة التحويلية ،من حيث ( )H3Aالتأثري املثايل ،و( )H3Bاحلافز
امللهم ،و( )H3Cالتحفيز الفكري ،و( )H3Dاالعتبار الفردي ،املعروض يف مؤسسات التعليم
العايل العام واخلاص يف العراق.
كما يتناول هذا البحث أيضا االختالفات القطاعية يف منط العالقات بني القيادة التحويلية
واملنتج وعملية االبتكار .كما جيب معرفة االختالفات احلامسة ،إن وجدت ،بني مؤسسات التعليم
العايل العام واخلاص يف العراق ،ألن القادة جيب أن يأخذوا هذه اخلالفات يف االعتبار عند وضع
اسرتاتيجيات لتعزيز االبتكار .هناك نقص يف الدراسات التجريبية ملقارنة املستويات ومتنبئات
القيادة التحويلية وآثارها على املنتج وعملية االبتكار بني القطاعني العام واخلاص ،ال سيما يف بيئة
التعليم العايل العراقي لذلك يقرتح هذا البحث:
 : H4هناك اختالف كبري يف آثار القيادة التحويلية على ابتكار املنتجات بني مؤسسات التعليم
العايل العام واخلاص يف العراق.
 : H5هناك اختالف كبري يف آثار القيادة التحويلية على عملية االبتكار بني مؤسسات التعليم
العايل العام واخلاص يف العراق.
وتظهر العالقات االفرتاضية بني بنيات خمتلفة من هذه الدراسة يف (الشكل رقم .)1
الطرائق
يستخدم هذا البحث هنج أساليب خمتلطة لدراسة تأثري القيادة التحويلية على املنتج
وعملية االبتكار ،واالختالفات بني القطاعني العام واخلاص يف مؤسسات التعليم العايل العراقي.
ويستخدم الباحثون أساليباً متباينة عندما يكون النهج الال كمي والال نوعي وحده مناسبا للتعامل
مع املشكلة اليت تتم معاجلتها .ومثة من يقول ،منهجيا ،أن نقاط القوة يف كل هنج ميكن أن
حتسن التفاهم وتقلل نقاط الضعف لكل منهما .كانت االسرتاتيجية التفسريية املتتابعة األساسية
ضرورية يف هذا البحث ،وذلك بسبب النتائج غري املتوقعة اليت نشأت من الدراسة الكمية .وقد
مت استخدام املنهج النوعي لشرح وتفسري البيانات الكمية (.)Creswell and Clark, 2011
أوال ،مت اجراء مسح إلعطاء صورة أكثر عمومية ،والسماح للباحثني باختبار منوذج البحث .وقد مت وضع
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استبيان يدار ذاتيا واختبار جترييب قبل مجع البيانات الرمسي .كما مت استخدام مقياس ليكرت املكون من
مخس نقاط لقياس املتغريات املستقلة وغري املستقلة ،واليت ترتاوح بني واحد (ال أوافق بشدة) إىل مخسة
(أوافق بشدة) .وقد ترجم الباحثون االستبيان إىل اللغة العربية باستخدام إجراء ترمجي Thornhill
 .2009). (Saunders, Lewis, andوقام أربعة أساتذة عراقيني واثنني من اململكة املتحدة بدراسة
بنود القياس لصحة الوجه واحملتوى ،وأدخلت بعض التعديالت للتأكد من أهنا مناسبة للسياق العراقي.
أما يف املرحلة الثانية ،فقد أجرى الباحثون مقابالت متعمقة شبه منظمة (وجها لوجه ،وعرب اهلاتف)
مع  10قادة (مخسة من التعليم العايل العام ومخسة من التعليم العايل اخلاص ،مبا يف ذلك نواب
العمداء ،ورؤساء األقسام .وقد مت اعتماد أخذ العينات اهلادفة مع احلاالت احلرجة جلمع البيانات
للمرحلة النوعية .ومت استخدام معيار االختيار الختيار املشاركني الفرديني من أجل تفعيل املقابالت،
واحلد من التحيز واحلصول على معلومات متعمقة وموسعة أكثر عن األسئلة البحثية (Saunders,
 . )Lewis, and Thornhill 2009كان معيار االختيار للعينة هو البقاء يف املوقع احلايل كقائد
ألكثر من سنة واحدة .كما طلب من املشاركني أسئلة مفتوحة للتحقيق بشكل أكثر عمقا يف النتائج
املتعلقة باالختالفات يف القيادة التحويلية وتأثريها على املنتج وعملية االبتكار .أجريت املقابالت
باللغة العربية ومت ترمجة اإلجابات اىل اللغة اإلجنليزية قبل أن يتم ادخاهلا اىل برنامج . NVivo 9
القياسات
مت قياس القيادة التحويلية باستخدام الشكل القصري من االستبيان املتعدد العوامل Avolio

2000) (MLQ) 5X (Bass and

إذ استخدم االستبيان املتعدد العوامل على نطاق واسع يف الدراسات السابقة ،وله نتائج
موثوقة املوالية عرب ثقافات خمتلفة ( .)Saenz 2011وقد غطى  21من العناصر أربعة تراكيب على
النحو التايل:
( )1التأثري املثايل (سبعة بنود) يعكس تشجيع القادة على اإلميان والفخر واالحرتام املتبادل بني
أقراهنم من املوظفني ،بينهم ويف كلياهتم.
( )2الدافع امللهم (مخسة بنود) يعكس حماوالت القادة حتفيز أعضاء هيئة التدريس من خالل
حثهم على االخنراط يف رؤية مشرتكة للجامعة.
( )3التحفيز الفكري (مخسة بنود) ،يعكس تعزيز القادة للتعلم واإلبداع.
( )4االعتبار الفردي (أربعة بنود) يعكس كيف خيلق القادة الرضا بني أعضاء هيئة التدريس عن
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طريق تقدمي املشورة هلم ،ودعمهم واالستماع إىل احتياجاهتم الفردية.
وقد مت قياس االبتكار باستخدام  13بندا تعكس قبول أو تطوير أفكار جديدة ذات عالقة باملنتج
والعملية .كما مت تطوير بنود املنتج وعملية االبتكار من دراسة  )Perri 6 (1993و . )Daft (1978
وقد حصلت تدابري ابتكار املنتجات املستخدمة يف البحث احلايل على الدرجة اليت اعتربها أعضاء هيئة
التدريس تقبل وتطور وتنفذ منتجات جديدة مثل الدورات واملشاريع البحثية واملواد التعليمية واملناهج
الدراسية .وتعكس تدابري عملية االبتكار استخدام طرق جديدة للخدمة والتسليم ،وتتحقق من
خالل تطوير واستخدام التكنولوجيا اجلديدة ،وتنفيذ نظم احلوافز واملكافآت ألعضاء هيئة التدريس.
العينة واإلجراءات
مت توزيع االستبيانات من قبل الباحثني باستخدام طريقة التسليم واالستالم .كما مت اختيار
أعضاء هيئة التدريس من مثانية كليات عامة وستة كليات خاصة يف العراق بشكل عشوائي الستقبال
االستبيانات ووضع درجات للقادة (نواب عمداء الكليات ورؤساء األقسام) .ضمت وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي ،حىت العام  69 ،2011جامعة حكومية ومعهد فنية ،و  26كلية خاصة
تتناول مواضيع حمددة .يوجد يف اجلامعات احلكومية ختصصات خمتلفة ،تنتهي الدراسة فيها مبنح
شهادات البكالوريوس ،واملاجستري ،والدكتوراه .وتشرف وزارة التعليم العايل على التعليم العايل،
ولكن ميزانيته مستقلة .اما التعليم االيل اخلاص فيوفر التعليم اجلامعي الذي يساهم يف التنمية
من خالل إنشاء ختصصات اخرى الستكمال تلك املوجودة يف اجلامعات احلكومية .وكل هذا
من أجل تلبية احتياجات اجملتمع ،واملساعدة يف خفض معدل البطالة .وتشري آخر اإلحصائيات
إىل أن عدد الطالب املسجلني يف التعليم العايل العام يف عام  2011كان  ،421987مبا يف ذلك
 21121من طالب الدراسات العليا ،و  2140من ذوي املنح الدراسية املقدمة يف اجلامعات
احلكومية .كما مت تسجيل  75511طالب يف التعليم العايل اخلاص (..)MOHESR 2012
كما أطلقت الوزارة مؤخرا اسرتاتيجية دولية للعام  2012-2020إلصالح مؤسسات
التعليم العايل ،وتبنت عددا من املناهج واألهداف لتطوير مؤسسات التعليم العايل.
وتشمل االسرتاتيجية عددا من احملاور الرئيسية ،مثل تطوير املناهج والربامج الدراسية
(احملتوى واألساليب والتقنيات) ،وتشجيع االبداع ،ومتيز البحث العلمي ،وتطوير اجلانب
االكادميي على كل املستويات .كما يشمل ذلك أيضا تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس
من حيث استخدام التكنولوجيا للتعليم ،والتعلم داخل مؤسسات التعليم العايل العام.
مت إرسال ما جمموعه  600استبيان إىل الكليات العامة ،يف حني مت إرسال  400إىل الكليات
اخلاصة .عاد الينا  )63٪( 380من الكليات العامة و  )72.7٪( 291من الكليات اخلاصة.
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 224ورقة من الكليات العامة ،و  215من الكليات اخلاصة كانت صاحلة لالستعمال.
ومشلت خصائص العينة ،السن واجلنس واملنصب ،وغريها كما مبني يف اجلدول رقم
 .1وكانت نسبة اإلناث اللوايت شاركن يف عينة القطاع اخلاص هي  ،61٪ويف القطاع
العام  .50.8٪ومت توزيع املناصب ،والتخصصات األكادميية للمستطلعني جيدا يف فئات
خمتلفة .اما من حيث املؤهالت األكادميية ،فإن غالبية املستطلعني يف القطاعني كانوا
حاصلني على املاجستري أو الدكتوراه 92.1٪ :يف القطاع العام و 95،3٪يف القطاع اخلاص:
النتائج
جرى حتديد العالقة بني القيادة التحويلية واملنتج وعملية االبتكار .مت استخدام منذجة
املعادلة اهليكلية مع  ،AMOSألن هذا النهج يساعد الباحث على بناء مناذج تعكس العالقات
املعقدة ،وحتليل اآلثار املباشرة ( . )Hair et al. 2010تتكون منذجة املعادلة اهليكلية من خطوتني:
منوذج قياس لتقييم صحة الرتاكيب ،ومنوذج هيكلي الختبار وتقييم العالقات السببية بني العوامل.
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مت استخدام حتليل العامل التأكيدي ( )CFAلتقييم منوذج القياس يف هذا البحث .كما
أجري حتليل العامل االستكشايف ( )EFAباستخدام طريقة املكون الرئيسي ،مع انتهاج دوران
 varimaxأوالً لتمحيص البيانات ،قبل أن تعمل منذجة املعاملة اهليكلية  SEMعلى كلتا
اجملموعتني من البيانات (التعليم العايل العام واخلاص يف العراق) مع  34بنداً (.)Field 2009
يعرف حتليل العامل االستكشايف  EFAالعالقات بني العوامل ،ومن مث يسمح للتقنيات متعددة
املتغريات أن تستخدم يف تقدير تلك العالقات ( .)Hair et al. 2010من أجل حتديد عدد من
البنود اليت سيتم االحتفاظ هبا ،مت البحث عن قيم ذاتية أكرب من  ،1كما مقرتح يف دراسة Field
 .)(2009وفقا لذلك ،بقي لدينا مثانية عوامل ،ومت استبعاد  10بنود أقل من .0.4
الختبار الفروق بني القطاعني العام واخلاص ،مت استخدام حتليل العامل التأكيدي متعددة
اجملموعات ( )MCFAمع  .AMOSوقد اقرتحت دراسة  )Hair et al. (2010أن القياس جيب أن
يظهر التكافؤ بني اجملموعات حىت تتمكن األحباث من استكشاف ما إذا كان يتم تفسري خصائص
االستجابة لكل بند بشكل مماثل عرب اجملموعات .وهكذا ،كانت اخلطوة األوىل يف مقارنة حتليل
العامل التأكيدي متعدد اجملموعات  MCFAهي حتديد النموذج األساسي(الثبات التكويين).
ويشري الثبات التكويين اىل مساواة هياكل العامل للنموذج النظري عرب اجملموعات .وفقا هلذه
اخلطوة ،مت اجلمع بني بيانات مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص يف العراق ،وذلك خللق منوذج
اخلط األساسـ وإخضاعها لالختبار ،ومن مث مت اختبار اخلالفات املفرتضة يف العالقات يف النموذج
النظري باستخدام حتليل العامل التأكيدي متعدد اجملموعات .MCFA
ومت تقييم منوذج القياس (الثبات التكويين) باستخدام مؤشرات مناسبة كما هو مبني يف
اجلدول رقم  .2هناك ثالثة مؤشرات أساسية هي )1( :املؤشر املناسب ( ،)χ², χ²/dfواملؤشر اجليد
( ،)GFIومربع متوسط اجلذر يعين خطأ للتقارب ()RMSEA؛ ( )2القياس التدرجيي املناسب،
الذي يتضمن املؤشر املناسب ،واملؤشر املناسب املقارن ()CFI؛ و ( )3املؤشر املناسب الشحيح
جدا(. )PNFI
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أظهر النموذج مناسبة مقبولة ،وخرجت النتائج التالية:
χ² = 591.436, df = 474, χ²/df = 1.248, NFI = 0.929, GFI = 0.904, CFI = 0.985,
RMSEA = 0.030

تشري هذه النتائج إىل أن الثبات التكويين متحقق ،ويقدم الدعم لنمط من املقاييس الثابتة
وغري الثابتة يف منوذج البحث املماثل ملؤسسات التعليم العايل العام واخلاص يف العراق.
أما اخلطوة القادمة فكانت النظر يف الثبات املرتي .تقيم هذه اخلطوة ما إذا كان عامل التحميل
لكل مؤشر قياس متطابق أو مكايفء عرب اجملموعات  . .Hair et al( )2010من أجل ختبار الثبات املرتي
للعوامل يف النموذج األساسي (اخلطوة األوىل) ،مت تقييد النموذج ليكون متساويا بني القطاعني العام
واخلاص .كما مت استخدام ( )χ²قيمة كاي تربيع للمقارنة بني النموذج غري املقيد( منوذج التكوين -
اخلطوة  )1مع النموذج املقيد (اخلطوة  .)2وتظهر قيمة  χ²غري الداللية عند  P <0.05لالختالفات
بني النموذجني ،أن النموذج لديه تكافؤ قياس عرب اجملموعات بسبب التغريات يف قيم  χ²احلساسة
حلجم العينة .وقد زادت هذه اخلطوة  χ²إىل  596،567مع  ،df = 506ألن الثبات املرتي (اخلطوة
 )2قد تداخل مع الثبات التكويين (اخلطوة  . )1ان فارق  χ²من  5.131مع  32بندا ال يستهان به
على مستوى  .0.05وهكذا ،مت دعم الثبات املرتي عرب عينات التعليم العايل العام واخلاص يف العراق.
صحة املكون
مت استخدام حتليل العامل التأكيدي  CFAمع  AMOSلتقييم الصحة املتقاربة واملتمايزة
للنموذج .وفقا  ،,EFAكما ذكرنا آنفا ،هناك ستة مكونات (أربعة عوامل للقيادة التحويلية-
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التأثري املثايل ،والدافع امللهم ،والتحفيز الفكري ،واالعتبار الفردي -ونوعني من اإلبداع  -املنتج
والعملية) ،وتقاس بـ  24بنداً .وقد اخترب الباحثون الصحة املتقاربة من خالل التحقيق يف تلك
حتميالت العوامل اليت كانت ذات داللة وأكرب من أو يساوي .)Hair et al. 2010( 0.5
باإلضافة إىل ذلك ،مت استخدام مقياس متوسطالتباين املستخرج ( )AVEلقياس الصحة .وينبغي
أن يكون هذا اإلجراء داللياً عند أكثر من Fornell and Larcker( 0.5
 ..)1981كما مت تقييم املوثوقية بشكل منفصل لكل بعد مدرجة يف النموذج ،باستخدام ألفاكرونباخ
 Cronbachوموثوقية املركب ( ،)CRوكل واحدة مطلوبة منها أن تتجاوز ..)Hair et al. 2010( 0.7
وتبني النتائج املوضحة يف اجلدول  3إىل أن الصحة املتقاربة واملوثوقية الداخلية يف مؤسسات
التعليم العايل احلكومية واخلاصة كانت مرضية .كما كانت كل حتميالت العامل ،وموثوقية املركب
 ، CRوقيم مقياس متوسط التباين  AVEمقبولة وذات مغزى .على سبيل املثال ،تراوح عامل
التحميل بني  0،634اىل  ،0،992وقيم موثوقية املركب  CRمن  0،87اىل  0،92ومقياس متوسط
التباين  0،69اىل  .0،72ويف الوقت نفسه ،ترتاوح املوثوقية الداخلية بني  0،87اىل  0،90جلميع
القطاعات.
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تعترب صحة التمايز مقياسا لالتساق الداخلي ،ويشري إىل مدى متيز املكون عن املكونات
األخرى ( .)Hair et al. 2010وجرى تقييم صحة التمايز يف هذا البحث باستخدام املعايري
اليت وضعتها دراسة  .Larcker (1981).Fornell andبناءً على ذلك ،جيب أن يكون معدل
التباين املستخرج  AVEأكرب من االرتباط الرتبيعي بني اثنني من املكونات يف هذا البحث،
وهي املكونات اليت مت جتريبها وتأكيد صحة التمايز فيها إحصائيا يف القطاعني العام واخلاص
ملؤسسات التعليم العايل يف العراق .يبني اجلدول ( )4الوسائل واالحنرافات املعيارية .وباإلضافة
إىل ذلك ،يشري اىل أن الفروق املستخرجة كانت أكرب من كل االرتباطات املربعة بني العناصر.
اختبارات الفرضيات
إن اهلدف الرئيس من هذا البحث هو دراسة اآلثار املرتتبة على العناصر األربعة للقيادة
التحويلية على املنتج وعملية االبتكار وأي اختالفات بني هذه العالقات يف مؤسسات التعليم
العايل العام واخلاص يف العراق  .ويبني اجلدول رقم  5معامالت موحدة آلثار كل عنصر من
العناصر األربعة للقيادة التحويلية على املنتج وعملية االبتكار .وقد اخترب البحث العالقات
املفرتضة باستخدام منذجة التحليل املتعدد اجملموعات SEMعلى مستوى القطاع مع جمموعة
كاملة من البيانات ( )439و  24بنداً .وتشري مؤشرات املناسبة اىل مستويات كافية هلذا النموذج
يف كل القطاعات يف العراق ،كما هو مبني يف اجلدول رقم  .5وتشري النتائج إىل أن القيادة
التحويلية هلا تأثري كبري على االبتكار ،وهذا التأثري أعلى من ذلك بكثريا يف اجلامعات احلكومية
العراقية مما عليه احلال يف اجلامعات اخلاصة .تكون معامالت مسار تأثري القيادة التحويلية يف
القطاع العام توكيدية عند هذه املستويات )0.289( 0.398( :املثالية ،و  - 0.282امللهمة،
 - 0.309والفكرية - 0.320 ،الفردية) على ابتكار املنتجات و (,0.298 ,0.291( 0.398
 ))and 0.353 ,0.318على التوايل على عملية االبتكار .لذلك ،فإن الفرضيات (  H1أ-د)
و (  H2أ-د) كلها ستكون مدعومة بالكامل ملؤسسات التعليم العايل العام يف العراق.
كما كانت معامالت مسار تأثري القيادة التحويلية للقطاع اخلاص توكيدية على النحو التايل:
 – 0.264( 0.326املثالية – 0.317 ,امللهمة – 0.304 ,الفكرية –0.232 ,الفردية)
على ابتكار املنتجات  .و  ,0.211 ,0.300 .0.310 ,0.253( 0.363بالتعاقب) على عملية االبتكار.
وبالتايل ،فإن فرضيات ( H1أ-د) و (  H2أ-د) قد مت تأكيدها بالكامل لقطاع التعليم العايل اخلاص يف العراقي.
ويدعم حتليل التباين متعدد اجملموعات والفرضيات (  H3ب-د) جزئيا يف قطاعات التعليم العايل
العام واخلاص يف العراق .ويبني اجلدول  6أن هناك اختالفات بني القطاعات من حيث االعتبار
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الفردي والدافع امللهم ،ألن  Δχ²احصائية =  Δdf = 4 ,11.209للدافع امللهم= 10.097, ,
 Δdf = 5لالعتبار الفردي .القيادة التحويلية = Δχ² = 25.319, Δdf = 16

Δχ²

وتكون ذات مغزى عندما تكون  )P (< .05بني النماذج املقيدة وغري املقيدة للقيادة
التحويلية ،بينماهناك اختالفات منحيث التأثري املثايل والتحفيز الفكري.
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مت استخدام اختبار منذجة اهلياكل متعدد اجملموعات  SEMلتقييم االختالفات بني
مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص من حيث أمناط العالقات بني القيادة التحويلية واملنتج
وعملية االبتكار .وهكذا ،فقد مت انتهاج الثبات اهليكلي :أوالً ،تركت املعامالت اهليكلية يف
القطاعات غري املقيدة لكل عالقة ،ومن مث أضيفت قيود املعادلة على األوزان اهليكلية.

الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف القيم  χ²واالختالفات بني النماذج غري املقيدة واملقيدة
يف  p < .05تشري اىل االختالفات بني القطاعني فيما يتعلق بالعالقات املفرتضة (Hair et al
..)2010
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ويبني اجلدول رقم  7أن املسار من القيادة التحويلية → املنتج يقدم ( )χ² = 428.265مع
اختالف=  165و  CFIيساوي  . 0.961وبعد تقييد هذا النموذج ،اصبح  Δχ²يساوي ،36.17
واالختالف =  1وهو ذو داللة عندما يكون  .p < .05أما املسار القيادة التحويلية →العملية
فيعطي ( )χ² = 364.223مع اختالف يساوي ( . )CFI = 0.937وبعد تقييد هذا النموذج،
اصبح  Δχ²يساوي  ،27.99واالختالف =  1اوهو ذو داللة عندما عندما يكون .< p 05
 .تشري هذه النتائج إىل أن هناك اختالفات بني النماذج اهليكلية لقطاعات
التعليم العايل العام واخلاص يف العراق .هلذ فإن الفرضيات  H4 H5تعترب مؤكدة.
ويبني اجلدول  8ملخصاً للموضوعات الرئيسة من املقابالت اليت أجريت مع القادة يف القطاعني
فيما يتعلق باالختالفات يف ممارسة القيادة التحويلية بني القطاعني وعالقات التأثري.
املناقشة
اقرتح هذا البحث منوذجا لكيفية تأثري القيادة التحويلية على االبتكار يف مؤسسات التعليم
العايل العام واخلاص يف العراق ،واالختالفات بني هذه القطاعات.
ويدعم التحليل متعدد اجملموعاتالعالقات املفرتضة كما سيتم مناقشته أدناه.
وجد أنالتأثري املثايل مرتبطا بشكل إجيايب باملنتج وعملية االبتكار يف كال القطاعني.
وتشري النتائج إىل أن أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص
يف العراق يعرتفون بأن قادهتم ميتلكون هذا النمط ألهنم حيظون باحرتام وثقة موظفيهم .أما
املوظفني الذين مشلهم االستبيان فقد كانو مييلون اىل االبتكار من حيث أخذ الفصول الدراسية
وتطوير الدورات واملشاريع البحثية ،وبرامج التدريب واعتماد التكنولوجيا اجلديدة عندما
يثق هبم قادهتم وخيلقون لديهم شعورا من الفخر فيما بينهم .وتعترب هذه النتائج منسجمة
مع التأكيد على أن القادة الذين لديهم تأثري مثايل ميكنهم احداث تغيري يف القيم الثقافية،
مما يؤدي إىل مزيد من املنتجات واالبتكار (.)Sarrors, Cooper, and Santora 2008
إذا كان القادة يظهرون احلافز امللهم ،فإهنم يشجعون عمليات االتصال ،والتعلم
التنظيمي ،ويشكلون رؤية متكن املنظمة من أن تكون أكثر ابتكارا (Bass and Riggio
 .)2006وتشري نتائج هذه األحباث إىل أن أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم
العايل احلكومية واخلاصة يفضلون القادة الذين يشجعوهنم على تصور الدول اجلذابة يف
املستقبل ،والتحدث بتفاؤل ومحاس .هناك حاجة ملثل هؤالء القادة داخل مؤسسات التعليم
العايل العراقي لتشجيع روح الفريق والتعاون بني املوظفني لتطوير املنتج وعملية االبتكار.
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أما فيما يتعلق بالتحفيز الفكري ،فقد جادلت األحباث السابقة أن القادة التحويليني الذين يظهرون
هذا السلوك من املرجح أن يعززوا توليد األفكار والتفكري االستكشايف (Bass and Riggio
 .)2006ويشري هذا البحث إىل أن املوظفني يف القطاعني يشعرون بأن قادهتم حيفزون تفكريهم
االبداعي فكريا .وهكذا ،فإن أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل اعام واخلاص يف
العراق يتم تشجيعهم على النظر يف املشاكل القدمية بطرق مبتكرة وجديدة ،وجعلهم يشعرون بأن
مسامهاهتم جيري تقييمها ،مما جيعلهم منفتحني أمام املناهج اجلديدة لتصميم الدورات التدريبية،
واملشاريع البحثية ،واملناهج الدراسية ،وحضور الربامج التدريبية ،واعتماد التكنولوجيا اجلديدة.
وأخريا ،من خالل االعتبار الفردي الذي يشجع مجيع املوظفني على أن تكون لديهم
أفكارهم اخلاصة ،ميكن تطوير مصدر موسع للمعرفة حلل املشاكل اجلماعية (.)Bass 1985
يعمل املوظفون العراقيون جبد للتوصل اىل أفكار مبتكرة عندما تتلقى اهتماما خاصا ودعما
من جانب رؤسائهم .وتشري نتائج هذه األحباث إىل أن القادة التحويليني يف العراق الذين
يظهرون االعتبار الفردي يرفعون املعنويات ويقدمون ألعضاء هيئة التدريس التعليم
والتدريب املناسب الذي ينتج األفكار املبتكرة يف التعليم العام واخلاص على حد سواء.
أما فيما يتعلق االختالفات يف ممارسة القيادة التحويلية ،فقد أظهر التحليل الكمي عدم وجود
اختالف ،بسبب اخلالفات بني القطاعني العام واخلاص للتعليم العايل يف العراق ،سواء من حيث
التأثري املثايل أو التحفيز الفكري .ويتمتع القادة يف القطاعني بثقة واحرتام املوظفني تدريسهم
بسبب أسلوب االتصال هبم .كما أهنم يظهرون تفكري تباعدي يف استخدام العصف الذهين
واملناقشة.
أما فيما يتعلق بالدافع امللهم واالعتبار الفردي ،تظهر كال من النتائج الكمية والنوعية
االختالفات بني القطاعني .تفضل مؤسسات التعليم العايل احلكومية العراقية أن تكون هلا عالقات
فردية مع أعضاء هيئة التدريس ،وتدريب وتوجيه وإرشاد .ويعتقد القادة أن كل هذا يزيد االبتكار:
أشرف على هيئة التدريس خاصيت من خالل التوجيه ،وبالتايل مساعدهتم على نشر أحباثهم
(العام HD2( .ويف الوقت نفسه ،يعتقد القادة يف الكليات اخلاصة أن الدافع امللهم يقدم
ألعضاء هيئة التدريس “التشجيع” لعملية توليد األفكار:
من وجهة نظري ،اإلهلام هو أساس التحفيز .إنه نوع من الدافع الذي حيفز أعضاء هيئة
التدريس ويزيد من التزامه لتلبية األهداف الرتبوية وأن يكونوا ابتكاريني يف عملهم .يف الواقع،
استطيع القول أنه ،عرب رؤية قوية ،ميكنين حتفيز املوظفني وخلق رؤية مشرتكة هلم(اخلاصDD1( .
هذه النتائج متسقة مع دراسة

)Moor’s (2000
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يكون أكثر أمهية يف القطاع العام ألن الغرض االجتماعي من هذه املنظمات هو أكثر بروزا .ويف
الوقت نفسه ،الكليات اخلاصة يف العراق ،يكون الرتكيز من قبل القادة على احلافز امللهم ،مما يعين
أن أكثر قادة الكلية يتواصلون ،وهناك ارتفاع يف مستوى االبتكار.
ويشري التحليل متعدد اجملموعات  SEMاملقدم هنا إىل أن هناك فرقا بني عالقات التأثري يف هذين
القطاعني ،وتأثري القيادة التحويلية على املنتج وعملية االبتكار يف مؤسسات التعليم العايل العام يف العراق
أعلى بكثري مما كان عليه يف الكليات اخلاصة .من املقابالت ،نشأت عدة تفسريات هلذا االختالف.
أوال وقبل كل شيء ،وذكر “األمن الوظيفي واملزايا وكوم-االلتزام” فيما يتعلق كل من القادة واملوظفني.
مؤسسات التعليم العايل العام اليوم توفر االستقرار وفوائد جيدة للموظفني ،مما يؤدي إىل التزام املوظفني:
يعترب االستقرار الوظيفي ملوظفي التعليم جيد ،كما أهنم يستلمون احلوافز ،وهو ما يؤدي
اىل زيادة االلتزام والرغبة يف العمل بكفاءة لصاحل القسم او اجلامعة( العامHD2( .
يف املقابل ،فإن املوظفني يف الكليات اخلاصة ،هم أكثر قلقا بشأن الرواتب واالستقرار:
بعض احملاضرين يف القسم يعملون بصيغة عقود مؤقتة ورواتبهم تنتهي عندما ينتهي
العقد(اخلاص.
( HD4وقد أظهرت الدراسات السابقة أن املوظفني هم أكثر استعدادا للعمل بفعالية ملنظمتهم
وهم أقل عرضة للمغادرة عندما يكون األمن الوظيفي ومستوى االلتزام مرتفعاً (.)Alam et al. 2009
ومن أجل أن ينجح االبتكار ،جيب على القادة االلتزام .وعلى الرغم من أن دراسات سابقة قد أشارت
اىل أن األمن الوظيفي والرواتب والتزام القيادة كلها جتري على حنو أفضل يف القطاع اخلاص من القطاع
العام ( ،)Khalid, Zohaib, and Mahmood 2012إال أن نتائج األحباث احلالية تشري اىل أن هذا
ليس هو احلال يف يف العراق .بدال من ذلك ،يبدو أن القادة يف اجلامعات العامة العامة يف العراق هم
أكثر استعدادا لتحمل املخاطر وتنفيذ تغيريات مبتكرة اكثر من تلك املوجودة يف الكليات اخلاصة.
ثانياً ،أظهرت املقابالت أن “امليزانية السنوية” قضية مهمة يف مؤسسات التعليم العايل
العام يف العراق .وهذا يشمل ميزانيات لتطوير وبرامج التدريب ،واملشاريع البحثية،
لتطوير أعضاء هيئة التدريس ،واملنح الدراسية ،ونظم احلوافز ،وتطوير املقررات الدراسية:
هناك ميزانية سنوية ختصصها الوزارة لإلبداع يف كل جامعة ومعهد ،مثل برامج التدريب،
واملشاريع البحثية ،وتطوير املوظفني االكادمييني واملنح الدراسية ونظم احلوافز( العامDD1( .
أما يف الكليات اخلاصة ،فإن االعتماد على التمويل الذايت يعين أن على القادة حماولة تشجيع
املوظفني على إجراء املشاريع البحثية دون متويل:
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تشجع كليتنا البحث العلمي ولكن لألسف ليس هناك متويل ألعضاء هيئة التدريس هلذه
األغراض(اخلاص.
(.) HD4
قد يكون هذا ألن مؤسسات التعليم العايل العامة يف العراق تتجه حنو االبتكار على املدى
البعيد ،يف حني أن إدارة الكليات اخلاصة يف العراق متيل إىل الرتكيز على املستقبل القريب .وقد
أكدت دراسة Thach
 )and Thompson (2007أن املنظمات العامة واخلاصة ختتلف من حيث املساءلة،
وامليزانيات ،وامللكية والثقافة والسياق .وفقا لدراسة ,)Hofstede, Hofstede and Minkov (2010
تتميز الثقافات اليت تتبع عمل على املدى الطويل بالتوجه حنو القيم والتأكيد على أمهية املستقبل.
وبالتايل ،ومن أجل االبتكار ،جيب أن يكون هناك اعتقاد يف بعض الدعم املستقبلي الذي يربر املثابرة
يف الوقت احلاضر .ويف الوقت نفسه ،مييل القادة من ذوي التوجه على املدى القصري إىل وضع خطط
أكثر إحلاحا أو اختاذ هنج ‘حل سريع’ ،مع الرتكيز على االحتياجات احلالية أو النجاحات السابقة.
عالوة على ذلك ،ومجيع من متت مقابلتهم يف اجلامعات احلكومية يف العراق،اتفقوا على أن
وزارة التعليم العايل لديها توجه جديد يف الوقت احلاضر ،وهناك اآلن املزيد من الرتكيز على
“املعايري التنافسية” يف اختيار القيادات األكادميية ،واملناصب األكادميية اليت تعتمد على األداء:
حنن مسؤولون عن تقدمي أداء جيد للقسم واجلامعة .يف هناية كل عام دراسي ،نقوم بكتابة
تقرير مفصل إىل املسؤول االعلى ،نوضح فيه العمل املنجز خالل تلك الفرتة( العامHD5( .
أما يف الكليات اخلاصة:
ليس هناك منافسة على منصب القيادة ،ولكن هناك منافسة بني الكليات اخلاصة لتقدمي
أداء أفضل واستقبال عدد أكرب من الطالب(اخلاص.
( DD1حتدثت دراسة  )Bowman (2002عن رأي مفاده أنه من خالل جناح كل مؤسسات
التعليم العايل ،ميكن قياس جناح قادهتا .ويعترب العمداء والنواب ورؤساء األقسام من الصف األول
من القادة ،ويؤثرون بشكل مباشر على نوعية املؤسسات يف إطار القطاع العام للتعليم العايل يف
العراق.
هناك جمال آخر تركز عليه وزارة التعليم العايل ،انبثق من أن املقابالت ،وهو “المركزية” و
“ذاتية” العمل األكادميي:
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لدى اجلامعات حاليا ذاتية والمركزية يف العمل األكادميي ،وهي متحررة من النفوذ السياسي.
كما أن الرئيس أو العميد يف اجلامعة له سلطة اختاذ القرارات األكادميية العام)DD1( .
أما يف الكليات اخلاصة يف العراق ،فهناك المركزية لكنها ال تزال تعتمد على قواعد وزارة
التعليم العايل يف بعض احلاالت:
صحيح ،لدينا استقاللية يف العمل األكادميي ،ولكن الكلية تعتمد على األنظمة والتعليمات
الصادرة من قبل وزارة التعليم العالياخلاص)DD1(.
وقد جادلت دراسة  )Chen et al. (2012أن املنظمات الالمركزية توفر املزيد من املرونة،
وتسهيل االنفتاح والسلوك اإلبداعي .لذلك ،وكما كان متوقعا سابقا يف هذه الورقة ،فإن تأثري
القيادة التحويلية على االبتكار سيكون أكثر إجيابية عندما تكون املسألة المركزية يف املنظمة املعنية.
من الواضح أن العالقة بني القيادة التحويلية واالبتكار يف التعليم العايل يف العراق تعتمد على
اخلصائص التنظيمية .هناك أوجه تشابه واختالف بني هذين القطاعني من حيث هذه اخلصائص.
وتتعارض هذه النتائج مع الفكرة التقليدية اليت مفادها أن التعاليم العايل العام يف العراق أكثر حتفظا
وأقل عرضة للتغيري من التعليم العايل اخلاص ،وتشري إىل أن هناك جماال لتحسني سياسات الوزارة
الرامية إىل تعزيز املنتج وعملية االبتكار يف مؤسسات التعليم العايل العام يف العراق.
املسامهة وآثارها
تكون املسامهة يف املعرفة من هذا البحث ذات شقني ،وتشمل كال من النظرية واملنهجية.
وقد حبثت هذه الدراسة تأثري القيادة التحويلية على املنتج وعملية االبتكارات واالختالفات بني
مؤسسات التعليم العايل اخلاص والعام يف العراق .وقد تبني أن النتائج كبرية ،وتساهم يف النظرية
حول هذا املوضوع .من الناحية النظرية ،يسهم هذا البحث يف األدبيات من خالل توفري املعلومات
حول القيادة التحويلية وعالقة االبتكار ،وتطبيق ذلك يف إعداد اجلديد ،وهو دراسة املنتج وعملية
االبتكار يف قطاع التعليم العايل ،على عكس الدراسات السابقة اليت ركزت على إما املنتج أو
عملية االبتكار .ومل يتم ،حىت اآلن ،دراسة هذه العالقات يف بيئة التعليم العايل ،وبالتأكيد ليس يف
العراق .ومن املعروف أن القيادة التحويلية تساهم يف بدء وحتفيز تأثريات قوية عرب جمموعة متنوعة
من املبادرات ترفع الوعي مبسامهة أعضاء اجملموعة اآلخرين .وتؤكد نتائج البحث احلايل أن أربعة
مكونات من القيادة التحويلية تؤثر على املنتج وعملية االبتكار ،وتساعد على توفري فهم أفضل
للروابط بينهما .وهذا أمر مهم ألنه يبني أن جوانب القيادة التحويلية هلا آثار من حيث توليد
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القدرات اليت مل يتم تطويرها يف إطار أسلوب القيادة التقليدية .ويركز هذا األخري على ثقافة من
أعلى إىل أسفل اليت حتول دون تطوير املنتج وعملية االبتكار.
وعلى الرغم من أن الدراسات احلديثة قد نظرت يف آثار القيادة التحويلية على االبتكار،
إال أهنا كانت حمدودة من حيث دراسة االختالفات بني القطاعني العام واخلاص يف التعليم العايل.
وبالتايل فإن هذه الدراسة توسع نطاقها لسياق كل مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص .باإلضافة
إىل ذلك ،ومن خالل حتديد مدى انتشار أنواع معينة من سياسات الدعم يف املؤسسات العامة
واخلاصة يف العراق ،تقدم هذه الدراسة معلومات مقارنة حول العالقة بني القيادة التحيلية واالبتكار
يف هذين القطاعني.
وتشري النتائج إىل أن القيادة التحويلية تعزز االبتكار يف كل القطاعات ،لكن تلك العالقات
أقوى يف مؤسسات التعليم العايل العامة مما عليه يف الكليات اخلاصة ،ألن مؤسسات التعليم العايل
العام يف العراق توفر األمن الوظيفي ،واملزيد من الفوائد ملوظفيها ،مما يؤدي إىل مزيد من االلتزام لدى
املوظفني .كما يوجد لدى مؤسسات التعليم العايل العامة العراقية ميزانيات لالبتكار .وهذا يتعارض
مع الرأي السائد مبؤسسات القطاع العام يف العراق اليت توصف بأهناحمافظة وبعيدة عن االبتكار.
كما كشف هذا البحث أيضا االختالفات القائمة على القطاع ،والتشابه من حيث القيادة
التحويلية املعروضة ،وإعطاء صورة أكثر وضوحا عن حالة نظام التعليم العايل يف العراق .وعلى
الرغم من أن األدبيات السابقة تصف نظام التعليم العايل العام على أنه يتبع نظاما بريوقراطيا
( ،)Morshidi 2006إال أن نتائج البحوث احلالية ال توفر أي أدلة على أن قادة مؤسسات التعليم
العايل يف كال القطاعني يف العراق ميارسون بالفعل منط القيادة التحويلية.
باإلضافة إىل ذلك ،تؤكد هذه الورقة عاملية نظرية القيادة التحويلية وآثارها عرب الثقافات
( )Bass 1985عن طريق اختاذ العراق كدراسة حالة يف البلدان النامية لدراسة تأثري القيادة التحويلية
على االبتكار ،وتشري إىل أنه بغض النظر عن السياق اجلغرايف ،فإن القيادة التحويلية تلعب دورا
مهما يف تطوير كل من املنتج والعملية ضمن قطاعات التعليم العايل اخلاص والعام.
من منظور منهجي ،يدعم هذا البحث وحيقق الصدق والثبات للمكونات اليت تقيس القيادة
التحويلية واالبتكار يف منطقة جغرافية جديدة .وهذا يعطي دقة أكرب لنتائج مؤسسات التعليم
العايل العراقي ،ومثاال قيما ملنهجية ميكن أن يتبعها الباحثون واألكادمييون الستخدامها يف تتبع أثر
القيادة التحويلية على املنتج وعملية االبتكار يف حبوث مماثلة .وباستخدام هنج األساليب املختلطة،
أظهر البحث أن البيانات النوعية فيما يتعلق باالختالفات يف ممارسة القيادة التحويلية من جهة،
وأثرها على اإلبداع من جهة أخرى ،مفيدة يف مساعدة الباحثني على فهم النتائج الكمية ،وميكن
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أن تكون وسيلة فعالة لإلجابة على األسئلة البحثية.
اآلثار املرتتبة على املمارسة
هناك آثار من هذا البحث لألكادمييني وصناع القرار .توضيح أسلوب القيادة التحويلية
ميكن أن يساهم أكثر يف تعزيز االبتكار ملساعدة القادة على وضع االسرتاتيجيات اليت من شأهنا
تعزيز مزيد من االلتزام يف كل من املنتج وعملية االبتكار.
ومن أجل دعم مثل هذه الثقافة يف بيئة التعليم العايل ،حيتاج القادة إىل أن يكونوا على
بينة من أمهية عمليات املوظفني النشطني ،وتسليط مزيد من الرتكيز على عالقات العمل .هناك
ايضا زيادة الرتكيز على بناء روح الفريق ،من خالل تعزيز التعاون بني املوظفني وتقدمي الدعم هلذه
الشبكات ،وهو أمر ضروري .كما ستسهم القيادة الفردية ذات الرؤية ،ومن خالل استخدام التأثري
املثايل والتحفيز الفكري ،يف تشجيع توليد األفكار وحتفيز أعضاء هيئة التدريس ليكونوا أكثر
ابتكارا.
تبني نتائج األحباث احلالية أمهية القيادة التحويلية يف مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص
يف العراق للمنتج وعملية االبتكار .لذلك ،جيب على اجلامعات أن تعزز وجود قادة التحول
باعتبارهم وسيلة لرتكيز اجلهود على تطوير أعضاء هيئة التدريس .وهذا الرتكيز بدوره يعطي اجتاها
وهدفا واضحا للموظفني ،ويقيم جوا من الثقة واالحرتام املتبادلني.
تعترب املوارد البشرية هي أهم األصول هلؤالء القادة .وبالتايل ،جيب أن هؤالء القادة أن يلهموا
املوظفني املشاركة يف املنتج وعملية االبتكار ،من خالل حتفيزهم للبحث عن برامج تدريبية جديدة،
وحضور الدورات ،والقيام باملشاريع البحثية ،واعتماد تكنولوجيات جديدة.
وقد وجدت هذه الدراسة أن األمن الوظيفي ،وامليزانية السنوية لالبتكار ،والذاتية والالمركزية
كلها تلعب أدوارا مهمة يف عالقة القيادة التحويلية باالبتكار .لذلك ،ينبغي على القادة يف كال
القطاعني الرتكيز على هذه اجلوانب وتوفري الرعاية واملناخ الداعم ملوظفيهم األكادمييني.
تشري النتائج يف القطاع العام ،إىل أن االعتبار الفردي هو الشيء األهم يف املنتج وعملية
االبتكار .لذلك ،ينبغي على القادة يف هذا القطاع توفري الدعم والتشجيع ،واالعتبار ،والتدريب
ألعضاء هيئة التدريس .يف املقابل ،يوجد يف القطاع اخلاص ،الدافع ملهمة الذي يكون اقوى
مؤشر لالبتكار .وبالتايل ،جيب على القادة صياغة رؤية حمفزة للمستقبل وحماولة حتفيز أعضاء هيئة
التدريس على العمل على حتقيق هذه الرؤية.
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واشارت دراسات سابقة أن القيادة التحويلية ميكن تطويرها من خالل الرتكيز على برامج
التدريب( .)Chen et al. 2012وبالتايل ،جيب على اجلامعات تنفيذ دورات قيادة حتويلية
ميكن من خالهلا للقادة تعلم كيفية التشجيع الفعال والتحفيز الفكري يف وقت للموظفني.
القيود واجتاهات البحوث يف املستقبل
هذا البحث له حدود ،مثل باقي الدراسات .أوالً ،يركز البحث على أسلوب القيادة
التحويلية فقط ،يف حني عادة ما يتم اجلمع بني هذا االسلوب ونظرية القيادة التعاملية ،وفقا لدراسة
 .)Bass (1985وبالتايل ،ميكن للبحوث املستقبلية استكشاف آثار كلرمن القيادة التحويلية والقيادة
التعاملية يف حماولة للكشف عن ايهما أكثر تأثريا على املنتج وعملية االبتكار بني أعضاء هيئة التدريس.
وقد أجريت هذه الدراسة يف قطاع التعليم العايل فقط ،وهناك أيضا حاجة الستكشاف هذه
العالقات يف قطاعات أخرى ،مثل الصناعة التحويلية.
مت تطبيق هذا النموذج يف بلد ٍ
نام واحد ،وهي العراق .وبالتايل ،قد ال يكون من
الصواب تعميم النتائج على بلدان نامية أخرى .وقد ميتد البحث يف املستقبل لتوسعة هذا
النموذج حبيث ينطبق على البلدان األخرى اليت تشرتك يف هياكل وثقافات وسياقات مماثلة.
نظر هذا البحث يف االختالفات بني قطاعي التعليم العايل العام واخلاص يف العراق .وجيب على
األحباث املستقبلية دراسة العالقات املتبادلة  /وأسلوب اإلدارة بني اجلنسني .هناك حاليا عدد كبري
من املؤسسات يف قطاع التعليم العايل يف العراق تسيطر عليه اإلناث.
أظهرت النتائج اخلصائص التنظيمية ،وهي األمن الوظيفي ،وااللتزام ،وامليزانية ،واالستقاللية،
والالمركزية ،ومجيعها حامسة وضرورية لالبتكار .وقد حيقق البحث يف املستقبل يف هذه العوامل
كوسيطة بني القيادة التحويلية واالبتكار.
اخلالصة
يهدف هذا البحث إىل دراسة تأثري القيادة التحويلية على املنتج وعملية االبتكار ،والفروق
بني اجلامعات احلكومية واخلاصة يف العراق يف هذا الصدد .وعلى الرغم من أن هناك العديد من
أساليب للقيادة اليت ميكن أن ختتار منها اجلامعات ،يقدم هذا البحث النوع الذي من شأنه أن
يكون أكثر فعالية .يشري البحث اىل أن القيادة التحويلية ستكون مثالية يف السياق التعليمي ،كما
أهنا تؤثر على ابتكار املنتجات وعملية التدريس.
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أظهرت النتائج يف القطاع العام،أن االعتبار الفردي يزيد املنتج وعملية االبتكار .عندما
يستمع القادة إىل أفكار املوظفني ،ويشاركون يف عملية التدريب املستمرة ،من املرجح أنه سيتم
اكتشاف مناهج جديدة ميكن أن تعزز االبتكار .يف هذه االثناء ،وجد يف قطاع التعليم اخلاص ،أن
الدافع امللهم هو املركب صاحب التأثري األقوى على االبتكار ،مشريا إىل أنه كلما يتواصل هؤالء
القادة مع املوظفني ،ستكرب عملية االبتكار واملنتج هناك.
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أكثر المخاطر لعام 2016
يان بريمير ،الرئيس  -كليف كوبتشاك ،نائب الرئيس *

2016/ 1/ 14

حملة عامة
لقد كتبنا يف البداية عن انعدام اجلاذبية قبل مخس سنوات .اهنا اآلن فوقنا متاما ،وسيتسارع
تفكيك النظام اجليوسياسي الذي قادته الواليات املتحدة يف عام  .2016هناك تزايد يف االنقسام
السياسي يف عام انتخابات رئاسية يف الواليات املتحدة ،وأزمة سياسية تأسيسية يف أوروبا .روسيا
ايضا تنهار يف ظل قيادة فالدميري بوتني املولع بالقتال .الصني تزداد قوهتا كثريا ،ولكن سياستها
اخلارجية ال تعكس إال مصاحلها االقتصادية الوطنية بشكل أساسي (وإن كان ذلك ال يزال
اسرتاتيجيا).
النتائج واضحة .والشرق األوسط هو األكثر عرضة لفراغ يف القيادة اجليوسياسية ،والوضع
فيه يتجه حنو احلريق .هنالك ست دول فاشلة يف اإلقليم األوسع هي أفغانستان ،والعراق ،وليبيا،
ومايل ،وسوريا ،واليمن ،وعدد الالجئني املسجلني يفوق التصور أكثر من أي وقت مضى .وقد
أصبح تنظيم داعش املنظمة اإلرهابية األكثر نفوذاً يف التاريخ .اقتصادات النفط ترزح حتت ضغط
شديد .و كل هذا سيزداد سوءً يف عام .2016

حصة أوروبا من ذلك األمل ستكون األكرب ،من حيث التكاليف االقتصادية ،والثغرات
األمنية ،والنكسات السياسية .أما الواليات املتحدة ،اليت توشك رئاسة باراك أوباما فيها على
األُفول ،فستواصل ،على األرجح ،ما كانت تقوم به يف السابق ،ألن نصف الكرة الغريب ال يزال
معزوالً عن حصة األسد من عدم االستقرار اجليوسياسي .أما يف آسيا ،فعلى الرغم من وجود
العديد من أقوى قادة العامل الوطنيني فيها ،إال أن املساعدة يف إدارة تلك املشاكل ليست من
أولوياهتا.
كل هذا يعين أن العامل قد أمسى أكثر تشظيا يف العام  ،2016يف ظل ظهور الكثري من
*جمموعة أوراسيا .
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األزمات والصراعات داخل وعرب وخارج الدول ،أكثر من أي وقت مضى منذ احلرب العاملية الثانية.
وحىت جتر القوى الكربى بعضها البعض اىل املواجهة العسكرية ،فإن احلرب العاملية الثالثة أمر غري
وارد تقريبا (على الرغم من التعليقات األخرية للبابا فرانسيس) .وتبدو أكرب أربعة اقتصادات يف
العامل ،وهي الواليات املتحدة األمريكية ،والصني ،واليابان ،وأملانيا ،مجيعها مرتددة كثرياً يف قبول
مسؤولية إدارة األزمة .األملان فقط هم املتأثرون بشكل مباشر من هذا االضطراب ،وال يزال لديهم
الكثري من األسباب لتجنب القتال.
وهكذا ،ستزداد حدة النزاع يف العام  .2016وقد اعرتف املستثمرون ،يف العام املاضي،
بتنامي الشكوك لكنهم اختاروا الرتكيز بشكل أكرب على حتسني الظروف االقتصادية :اقتصاد
أمريكي يتعاىف ،وأوروبا خترج من هوة الركود .من غري احملتمل أن يستمر ذلك ،ألن املخاطر
اجليوسياسية هتز أركان النظام العاملي.
 .1التحالف األجوف

لقد كانت الشراكة عرب األطلسي أكثر حتالفات العامل دواماً وأمهية ،يف دعم النظام االقتصادي
العاملي ،وتعزيز السالم واالستقرار (كما هو) منذ حوايل سبعني عاما .كما كان احللف حجر الزاوية
للنظام الدويل الذي اهتم أكثر حبلف مشال األطلسي ،واتفاق بريتون وودز ،واألمم املتحدة ،ومنظمة
التجارة العاملية ،وصندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل .ولكن احللف اآلن أضعف ،وأقل أمهية أكثر
من أي وقت مضى منذ مشروع مارشال .وسيكون حلف الشراكة عرب األطلسي يف العام ،2016
حتالفاً أجوف.
لقد كان هذا الواقع اجلديد يتطور حتت الرادار لبعض الوقت .وقد سامهت فيه ثالثة اجتاهات.
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مهد فيه مفهوم الشرق ضد الغرب الطريق
األول ،أن هناك حتوالً يف النظام اجليوسياسيَّ ،
إىل «صعود املختلف »،إذ تساهم الصني واألسواق الناشئة األخرى يف خلق جمموعة أكثر تنوعاً
وتعقيداً من التهديدات والفرص للدميقراطيات الصناعية املتقدمة .والثاين ،أن هناك بروزاً لألحادية
األمريكية كتوجه سياسي إلداريت جورج دبليو بوش وباراك أوباما ،مدعوم مبجاالت جديدة من
الدبلوماسية القسرية -مراقبة وتسليح املالية -ودفعتها إىل دائرة الضوء تسريبات إدوارد سنودن.
والثالث ،أن هناك ضعف اسرتاتيجي يف أوروبا ،وقادة يف خمتلف أحناء القارة ،منهمكني بسلسلة
من األزمات االقتصادية والسياسية.
وميكن القول أن السياسة اخلارجية أصبحت أهم قضية يف االنتخابات األمريكية ،ومل تعد
العالقة عرب األطلسي مدرجة على جدول األعمال .كما ستتحول الواليات املتحدة األمريكية
اىل الداخل خالل هذا السباق املثري للجدل كثرياً ،األمر الذي يشجع القادة األوروبيني على
التشكيك بقيادة ،والتزام ،وقيم الواليات املتحدة األمريكية ،يف حلظة يركزون فيها بشكل أساسي
على مستقبلهم السياسي .وقد يرتاجع هذا قليالً يف ظل رئيس أمريكي قادم أكثر فاعلية .غري أن
املسار قد مت حتديده سلفاً – اوروبا منقسمة ،وضعيفة ،وغري آمنة اىل حد كبري ،وليس حلكوماهتا
مسار موحد تسري عليه ،وهو اجتاه بدا واضحا أكثر يف اإلصطفافات اجلديدة للقوى الرئيسة الثالث
يف أوروبا.
اململكة املتحدة – الصني
األمر كله يتمحور حول االقتصاد .لدى القادة الربيطانيني قلق حيال القدرة على تلبية
احتياجات البنية التحتية الكربى يف وقت قلَّص فيه التقشف املوازنة أكثر من أي وقت مضى.
واجلواب هو :لنبين عالقة خاصة جدا مع الصني .لقد قادت اململكة املتحدة جهود االنضمام
اىل البنك اآلسيوي لإلستثمار يف البنية التحتية بقيادة الصني ،على الرغم من معارضة الواليات
املتحدة األمريكية ،لكي يظهروا لبكني أن الربيطانيني ميكن أن يكونوا صديقاً موثوقاً ومفيدا للصني.
وهم هبذا يفتحون لبكني فرصاً استثمارية رئيسة من خالل إظهار اهتمام أقل مبخاوف مشاركة
التكنولوجيا ،وتعليق األحكام على حقوق اإلنسان ،وجتنب املسائل األمنية مثل تايوان وحبر الصني
اجلنويب ،أو حىت الدميقراطية يف هونغ كونغ .واألمل هو تأمني استثمار أكرب وأطول،باإلضافة اىل
العمل أن تكون مركزا عامليا لتدويل الرمنينيب الصينية.
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فرنسا – روسيا
األمر كله يتمحور حول األمن .تواجه احلكومة الفرنسية التهديد اإلرهايب األكرب يف أوروبا،
وتتبع سياسة عسكرية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،أكثر حزماً من أي حكومة أوروبية أخرى.
يسحب األمريكيون والربيطانيون أقدامهم على سوريا ،يف حني يركز األملان أكثر على الدبلوماسية،
واملساعدات اإلنسانية ،ودعم البنية التحتية .أما الروس ،فإهنم ،على العكس من ذلك ،يفضلون
أخذ زمام املبادرة العسكرية ،مع قليل من االعتبار للقيود احمللية .ويعتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند أن بوتني هو أفضل فرصة ألوروبا لوقف تدفق املهاجرين السوريني الزاحفني اىل حدود االحتاد
األورويب.وقد استخدمت فرنسا ،بعد اهلجوم األخري على باريس ،فصالً من معاهدة لشبونة للدعوة
اىل األمن األورويب اجلماعي ألول مرة يف التاريخ ،بدال من اللجوء إىل حلف مشال األطلسي ،وهو
يصعب كثرياً (إن مل يكن مستحيال) من التعاون مع روسيا .وهذا يدل على أولويات
ما من شأنه أن ِّ
فرنسا وحتالف الشراكة عرب األطلسي.
أملانيا – تركيا
األمر كله يتمحور حول السياسة .تدرك املستشارة االملانية اجنيال مريكل أن سياسة الباب
املفتوح أمام الالجئني لن تنجح إذا تصاعد مد الالجئني ليصبح فيضاناً .وهذا يستلزم العمل مع
تركيا ،اليت تستضيف لوحدها حاليا أكثر من مليوين الجئ سوري .قدمت مريكل مبادرات هامة
ألنقرة ،واعدة بدعم سريع لتكامل تركيا مع االحتاد األورويب ،وتقدمي املليارات اىل الرئيس رجب
طيب أردوغان ،اذا ما قبل أن يأخذ حصة األسد من مسؤولية الالجئني .هناك منطق اقتصادي
واضح يف ذلك ألن معدل التكاليف االقتصادية اليت تزعم تركيا أهنا تتحملها أقل بكثري من الدعم
الذي تتلقاه تركيا ،ولكن النقص يف الرتكيبة السكانية األملانية ينادي بقبول مهاجرين أكثر ،وليس
أقل .هناك ايضامسألة احلياد الرتكي احملدود حيال أهداف منظمة حلف مشال األطلسي يف املنطقة،
وهو مصدر القلق الثاين .كما أن تزايد املعارضة الداخلية واألوروبية لسياسة مريكل حول الالجئني
تزيد من الضغط عليها.
تلك هي رهانات غري مؤكدة بالنسبة لربيطانيا ،وفرنسا ،وأملانيا .ال تثق الصني يف بريطانيا
أكثر نشاطا من الناحية اجليوسياسية ،أو جتدها مفيدة اقتصاديا كأملانيا ،كما أن تصور اليأس يف
شركائها عادة ما جيعل بكني تضغط من أجل شروط جتارية أكثر صرامة .أما فرنسا فستقتصر قدرهتا
فقط على تأمني دعم دويل أوسع للتعاون مع روسيا ،اليت ال تزال معارضة لكل من األمريكيني
والعديد من حلفاء فرنسا يف أوروبا .هذا فيما يعارض اجلميع املسرحية الرتكية ألملانيا .تنبع كل تلك
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الرهانات الثالثة من الضعف وانعدام األمن .وتتطلع احلكومات األوروبية إىل املستقبل وهي تتحوط
من رهاناهتا على الشراكات التقليدية.
وسنرى هذا العام ،أثر تلك التحوطات يف انقسامات عرب األطلسي حول أوكرانيا ،إذ يبدو
األوروبيون أقل محاسا من األمريكيني حيال فرض عقوبات على روسيا ألهنم يدركون أن العواقب
االقتصادية هلذه العقوبات ستكون هلا عواقب وخيمة ال يدركها األمريكيون بنفس الدرجة .ويندمج
هذا االعتبار مع املخاوف األمنية يف فرنسا ،والزعماء االوروبيون املوالون لروسيا مثل الرئيس اهلنغاري
فيكتور أوربان والرئيس اليوناين أليكسيس تسيرباس .كل هذا حيدو األوروبيني على األرجح اىل
ختفيف العقوبات على روسيا يف وقت الحق من هذا العام ،وهو أمر لن تفعله واشنطن.
كما سنرى أيضا زيادة الفجوة حول موضوع سوريا .هناك خالف جوهري بني األوروبيني
واألمريكيني حول ما إذا كان العمل مع بوتني ملكافحة تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام
(داعش) ،أو حىت العمل معه للتوصل اىل حل سياسي للحرب األهلية السورية ،هو اقرتاح مقبول.
قد يكون العديد من القادة األوروبيني يف السابق قد تشاطروا الرأي القائل بأن على الرئيس بشار
األسد أن يتنحى عن السلطة ،ولكنهم اآلن أكثر استعدادا من واشنطن لتقدمي تنازالت بشأن
تفاصيل هذا االقرتاح يف هذه املرحلة املتأخرة من احلرب األهلية يف البالد.
مل تعد الشراكة عرب األطلسي ،يف العام  ،2016تلعب دوراً حامساً يف تشكيل األولويات
بالنسبة لألوروبيني واألمريكيني على حد سواء .هذا باإلضافة اىل أن تصور القيم املشرتكة وأمهيتها
للسوق العاملية احلرة آخذ يف التآكل ،مما يفسح اجملال أمام انتشار أكرب للقواسم املشرتكة.
التحالف األجوف ال جيعلنا أكثر تشاؤماً بشأن تغري املناخ ،ألن هذه مشكلة عاملية ،وتفهم
اآلن على هذا النحو .لكن األوروبيني واألمريكيني يتفرقون على حنو متزايد ،مثلما ستتباعد أيضاً
أمناط التجارة والوالءات السياسية .هذا هو اخلطر األكثر أمهية لنظام األمن العاملي .ليس هناك من
مطفيء حريق دويل من أي نوع ،وسيشهد هذا العام هيمنة متحفظة وحتالفاً غربياً أضعف .تعتقد
أن الشرق األوسط كان مزعجاً يف عام 2015؟ هذا يضمن أن األمور تزداد سوءً.
ستنكفي الواليات املتحدة األمريكية حنو الداخل ،فيما ستعزز أوروبا روابطها مع الشركاء
اآلخرين.
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 .2أوروبا مغلقة

الشرق مقابل الغرب ،والقدمي مقابل اجلديد ،واجلوهر مقابل اهلامش .إنقسامات أوروبا
ليست شيئا جديدا ،فلطاملا حددت حتديات أوروبا لعقود خلت .غري أن تلك اإلنقسامات يف العام
 ،2016ستصل إىل نقطة حامسة حني تربز أزمة هوية بني أوروبا املنفتحة وأوروبا املغلقة ،وبفرض
مزيج من عدم املساواة ،والالجئني ،واإلرهاب ،والضغوط السياسية على مستوى القاعدة حتدياً
أساسياً للمبادئ اليت تأسس عليها االحتاد األورويب .
ليس االحتاد النقدي هو ما يتعرض للتهديد .اليونان مل خترج من الغابة بعد ،ولكن املسألة
ليست ملحة وال هتدد بعدوى .بدالً من ذلك ،فإن ظهور الشعوبية والقومية ،وضعف سيادة
القانون ،واملخاطر اليت حتيق باتفاقية شنغن حول احلدود املفتوحة.
يبدأ اخلطر من األعلى .كان الداعي األكرب ألوروبا مفتوحة هي املستشارة األملانية أجنيال
مريكل .هي الزعيم الثابت يف أوروبا منذ بداية األزمة املالية عام  ،2008واملنقذ لإلحتاد األورويب
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من خالل تعاملها احلذق مع األزمة اليونانية ،واختارهتا جملة التامي شخص العام قبل ثالثة أسابيع.
لكن هذه الصورة بدأت تفقد بعضاً من بريقها حبلول الربع األخري من عام  ،2015ويبدو أن
ترحيب مريكل االستثنائي بالالجئني قد أيَّدها فيه قليلون داخل بلدها ،وال أحد تقريباً خارجها.
وهذا يقوض موقفها السياسي ،وقد يشجع منافساً حملياً ضدها خالل األشهر املقبلة.كما أنه خيلق
تغيريا جذريا يف كيفية تفاعل أوروبا مع نفسها ومع بقية العامل.
ومن شأن هذا األمر أن يضعف من قدرة أوروبا على االستجابة اجلماعية ألي أزمة (متوقعة
أو غريها) .وسيؤدي مزيد من االستياء جتاه أملانيا من قبل اآلخرين يف أوروبا اىل تقويض إرادهتا
السياسية  . .as the proximate causeومع تنامي املخاوف من تنظيم الدولة االسالمية يف العراق
والشام (داعش) واإلرهاب الدويل على نطاق واسع ،تواجه اتفاقية شنغن خطر التوقف يف العام
 ،2016وبينما تتخذ احلكومات مزيداً من اإلجراءات القانونية (كما هو احلال يف كفاح سلوفاكيا
يف حمكمة العدل األوروبية) ،سيهيمن االختالف يف وجهات النظر الوطنية على السياسة األوروبية
.إن أوروبا مغلقة هي أوالً وقبل كل شيء ،أوروبا تغلق أبواهبا أمام العامل اخلارجي ،وستغلق البلدان
أبواهبا بوجهه أيضاً.
ستكون هناك طفرة مرحلة مقبلة من الشعبوية  .هناك اجتاهات واضحة على ذلك يف
الدمنارك ،واليونان ،وهنغاريا ،وبولندا ،واسبانيا ،والسويد ستنتشر يف مجيع أحناء القارة .هناك يف
فرنسا ،اجلبهة الوطنية اليت حظيت مبستويات غري مسبوقة من الدعم يف االنتخابات احمللية األخرية.
ويف أملانيا ،سيستمر البديل اليميين املتطرف حلزب أملانيا يف احراز جناحات يف االنتخابات ،على
الرغم من كونه بال قيادة يف كال البلدين ،وسيجرب نفوذ الشعبويني املتزايد األحزاب على تعديل
براجمها السياسية أو حتمل العواقب.
 Brexitأيضا يف خطر كبري .ولن يقدم رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون إصالحات
كبرية لالحتاد األورويب ،ويلحق الضرر بقدرته على جعل قضية بقاء اململكة املتحدة يف أوروبا قوية
وإجيابية .ومع عالقة دعم صناعي معقد وصندوق مع القارة اليت سرتى أن محلة “اخلروج” أفضل
بكثري نسبيا من محلة «البقاء” ،باإلضافة إىل حزب حمافظ مقسم ،وهذا يعين زيادة يف احتمال
التصويت لصاحل اخلروج يف االستفتاء القادم ،الذي يتوقع أن جيري يف حزيران القادم (احتماالت
 Brexitهي واحد تقريبا من ثالثة) .وسيتصدر االهتمام بإمكانية حتقق اخلروج عناوين الصحف
لعدة أشهر ويعكر صفو األسواق.
لقد رأت اوروبا يف العام  2015احداثاً تشبه أحداث نيويورك يف احلادي عشر من ايلول
 ،2001يف فرنسا وتركيا .ليس هذا من قبيل املصادفة ،فأوروبا معرضة كثرياً الحتماالت التعرض
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هلجمات أكثر خطورة ،مما ميكن أن يؤدي إىل تفاقم االنقسامات السياسية.
«أوروبا موحدة وحرة” هي أكرب جتربة دميقراطية ،ألهنا سامهت يف بناء جمتمعات منفتحة
وتكريس القيم املشرتكة يف القانون لتجنب احلرب .وستتماسك اقتصاديات أوروبا مع بعضها
البعض يف عام  ،2016غري أن معناها األوسع ونسيجها االجتماعي لن يكون كذلك.
تزداد الشعوبية بينما يزيد عدد الالجئني الضغوط السياسية

املصادر  :يوروستات ،مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  ،جمموعة اوراسيا
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 .3بصمة الصني

متتلك الصني  3.5تريليون دوالر كخزين احتياطي ،وهي ثاين أكرب اقتصاد يف العامل،
وهلا قدرة على اإلنفاق الدويل .كل هذا جيعل من الصني اليت تتمتع مبستوى متواضع يف التنمية
االقتصادية والسياسية ،فريدة من نوعها ،وصاحبة بصمة متميزة .وتستخدم الصني قوهتا االقتصادية
العاملية فيما خيدم مصاحلها عرب “طريق احلرير” .كما تسعى من خالل اسرتاتيجية “حزام واحد،
طريق واحد» اىل حتديث الطرق والسكك احلديدية ،والبنية التحتية للموانئ ،وترسم االبتسامة على
وجوه قادة  64دولة .وسيبدأ بنك استثمار البنية التحتية اآلسيوي عمله هذا العام كأول مؤسسة
مالية دولية بدأت من الصفر من قبل بكني.
صحيح أن النمو الصيين يتباطأ ،وهناك حاجة ماسة إلجراء إصالحات اقتصادية أعمق،
ولكن هذا التباطؤ ال يعرقل الصني بقدر ما أن تأثري بكني على ما تبقى من االقتصاد العاملي ،آخذ
يف التوسع .وقد اعرتف والرئيس الواثق شي جني بينغ باحلاجة املتأخرة للصني للتخلي عن روتني
“املراهق الصغري والفقري الذي يساء فهمه” من أجل الدفاع عن مصاحله .وتنتقل بكني من موقع
املتسابق احلر اىل آخذ القواعد ،ومنه اىل صانع القواعد.
هناك دعم دولة الفعال للتكتيكات التجارية قصرية األجل من خالل املؤسسات اململوكة
للدولة واملؤسسات الوطنية اململوكة للقطاع اخلاص .كما سيكون هناك أيضا اسرتاتيجيات على
املدى البعيد مثل الدفع باملعايري الصينية للتنافس مع املعايري “الكونية” واليت تدعمها الواليات
املتحدة األمريكية .وختلق تلك املعايري معاً معاً ،باالضافة اىل غريها من أدوات الصني ،يف خلق
مصادر جديدة للتوتر اجليوسياسي :شراكة غري مسبوقة مع روسيا ،وصداقات يف أوروبا تثري أسئلة
جديدة وغري مرحية يف العالقات عرب األطلسي ،وعالقات مع دول آسيوية يواجه قادهتا صعوبة يف
حتقيق التوازن يف العالقات بني واشنطن وبكني.
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وتستند بصمة الصني العاملية يف املقام األول على املكانة االقتصادية للبالد .غري أن تطوير
تكنولوجيا املعلومات والقدرات العسكرية ميكن أيضا أن يلعب دورا متزايداً ،فاألوىل تقرتب من
التكافؤ مع تلك اليت للواليات املتحدة (وإن كانت بنية خمتلفة من قبل واشنطن) ،بينما األخرية
ال تزال تركز معظم جهدها يف آسيا وتايوان وحبر الصني اجلنويب ،ولكنها من دون شك ،تتوسع.
ذلك هو اخلطر :تعرتف العديد من البلدان يف مجيع أحناء العامل اآلن بأن الصني هي أكثر
العب مهم وغري مؤكد جملموعة واسعة من النتائج املهمة .وهذا الوضع خميف ملن هم عرضة للصني
أكثر من أي وقت مضى  ...لكنهم ليسوا مستعدين هلذا التغيري ،وال يفهمون أو يتفقون مع
أولويات الصني ،ولن يعرفوا كيفية التعامل مع هذه احلالة اجلديدة .أضف اىل هذا الواقع ،حقيقة
التحول الكبري يف البيئة احمللية الصينية( ،ازدادت التحقيقات يف حاالت الفساد يف عام 2015
أربع مرات أكثر مما كان عليه احلال يف عام  2011ومن شأن اإلصالحات املالية أن ختلق رد فعل
سليب) ،والوضع الذي سيكون له تأثري هائل على السوق الدولية .ويكفي الصني اآلن أن تلوح
باصبع اقتصادي صغري ،لكي هتتز األسواق العاملية .ويتوقع أن تكون الصني يف العام  ،2016احملرك
الكلي ألهم التغيريات يف السوق العاملية.
املؤسسات املالية الصينية عنصر أساسي من اسرتاتيجية بكني االقتصادية العاملية

وستستمر البصمة الصينية العاملية بالتنامي.
110

دراسات مرتمجة

الصني مسؤولة عن حوايل ثلث النمو العاملي على مدى السنوات السبع املاضية.
واردات وصادرات الصني متثل أكثر من  ٪ 10من جتارة السلع العاملية .تتعامل
جتاريا مع الصني أكثر مما تتعامل مع الواليات املتحدة األمريكية.
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يف عام  ،2014كانت الصني مسؤولة عن  ٪ 27من انبعاثات الكربون يف العامل.
املصادر :البنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية ،بنك التنمية اجلديد لدول جمموعة
الـ بريكس ،بنك التنمية الصني ،فاينانشال تاميز ،مشروع الكربون العاملي ،صندوق النقد الدويل،
جمموعة أوراسيا.
 .4تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام (داعش) واألصدقاء

يعترب تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام (داعش) أقوى تنظيم إرهايب يف العامل.
وتتفاوت الردود الدولية حول ظهوره ما بني غري ٍ
كاف ،وغري موجه ،ومتعارض مع األهداف.
وسيبني العام  ،2016أن هذه املشكلة ال ميكن حلُّها ،وأن التنظيم (والتنظيمات اإلرهابية األخرى)
ستستفيد من ذلك.
تتمحور األغلبية الساحقة من الردود ،والنقاش حول ما جيب القيام به ،على احللول
العسكرية ،والقوات اخلاصة ،وتسليح املعارضة ،والقوات العسكرية على األرض .ال تزال الواليات
املتحدة األمريكية وروسيا خمتلفتان اىل حد كبري بشأن دعم نظام األسد ،وسيبقى السعوديون
واإليرانيون على طريف نقيض من حيث الوكالء احملليني .وكل شرب يسيطر عليه التنظيم سيكون من
الصعب استعادته .وحىت لو متكن العمل العسكري من فك اخلناق الذي يفرضه تنظيم الدولة
اإلسالمية حول املنطقة ،فإن الدعم الدويل للتنظيم اإلرهايب سيزداد.
يرجع ذلك جزئيا اىل أن جذور التنظيم متتد اآلن إىل ما وراء حدود العراق وسوريا (يف ليبيا
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وأفغانستان واليمن ومايل ،وأهل السنة يف مجيع أحناء الشرق األوسط الكبري ،وروسيا ،وأوروبا) .كما
أن القدرة التكنولوجية للتنظيم تتيح له أن يعمل بطريقة أكثر المركزية من تنظيم القاعدة ،وال ميكن
السنَّة ،من خالل العمل العسكري.
معاجلة مسألة أن التنظيم يليب رغبات احملرومني من الشباب ُ

من أجل التقدم يف هذا اجملال ،علينا أن نرى التغيري يف الفرص االقتصادية واالجتماعية
والثقافية املمنوحة هلؤالء السكان .لكن العام  2016سوف يقلب اإلبرة اىل االجتاه اآلخر .سرتكز
احلكومات السنية املتخوفة (والعراق) على األمن أكثر من التحرير واإلصالح االقتصادي .كما
ستزيد أسعار النفط املتدنية الوضع سوءً .أما يف أوروبا ،فستزداد حدة األصوات املعارضة لالجئني
لكي تبني ملشردي سوريا وغريهم أهنم غري مرغوب فيهم ،ال يف أوروبا ،وال يف البلدان الواقعة على
طول الطريق .كما ستستمر املساعدات االنسانية بالتدفق ،ولكنها ستبقى غري كافية ،يف حني
ستخفت أصوات القادة املنادين بقبول املزيد من الالجئني.
وهكذا سيتنامى هتديد تنظيم الدولة االسالمية (داعش) ،باالضافة اىل هتديدات تنظيم
القاعدة ،وبوكو حرام ،واجلماعات اجلديدة ،على مدار العام  .2016وستبقى معظم الدول
الضعيفة هي الدول اليت لدى التنظيم اإلرهايب نية الستهدافها (فرنسا ،وروسيا وتركيا ،واململكة
العربية السعودية ،والواليات املتحدة األمريكية ،وخصوصا املصاحل األمريكية يف املنطقة) ،وأولئك
الذين لديهم أكرب عدد من املسلمني السنة املغيبني من الناحية السياسية واالجتماعية (العراق،
ولبنان ،واألردن ،وتركيا ،ومصر ،والدول األوروبية).
ستستمر هتديدات تنظيم داعش ،فضال عن تنظيم القاعدة ،وبوكو حرام ،وغريهم ،يف الزيادة

املصادر  :نيويورك تاميز  ،جمموعة اوراسيا
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 .5اململكة العربية السعودية

ستواجه اململكة العربية السعودية مزيدا من الفنت وزعزعة االستقرار داخل العائلة املالكة
هذا العام ،مثلما ستزداد عزلتها الدولية .وسيدفع ذلك احلكام السعوديون اىل العمل بقوة أكرب يف
حميطها القريب ،مما سيزيد من عدم االستقرار يف الشرق األوسط.
الصراع داخل األسرة املالكة آخذ يف االزدياد .هنالك سيناريو صراع مفتوح ،ال ميكن
تصورها يعود اىل ما قبل تويل امللك سلمان احلكم يف كانون الثاين  ،2015أصبح اآلن واقعاً.
كانت املشكلة األساسية هي أن سلمان جترأ على متكني ابنه البالغ من العمر  30عاما ،حممد بن
سلمان ،وليا للعهد ،األمر الذي تسبب يف إحباط لدى املنافسني داخل العائلة املالكة .ومن غري
املرجح أن يؤدي هذا التنافس إىل اهنيار سعودي على املدى القريب ،ولكن مصداقية هذا السيناريو،
واالجتاه العام لتزايد عدم االستقرار يف دولة حساسة بالنسبة لالقتصاد العاملي
إن اإلعادة اجلذرية لتشكيل سلمان للسلطة داخل األسرة حيدث يف اململكة العربية السعودية
حتدث اآلن يف وقت تدنت فيه اسعار النفط اىل ما دون  40دوالراً ،باالضافة اىل عوامل دميوغرافية
سلبية ،واقتصاد غري متنوع .وهكذا ،مت استبدال عصر املشاركة يف السلطة بني عدد قليل من االخوة
بنظام آخر تقلص يف احلكم يف أيدي مئات من أبناء العمومة .واخلطر يكمن يف أن جمموعة األمراء
قد حياولون االطاحة مبحمد بن سلمان من منصبه ٍ
كويل لويل العهد ،أو من خالل املعارضة العلنية
للملك .ومن شأن عدم االستقرار السياسي يف بلد ينتج ما يقرب من  ٪ 10.5من إنتاج النفط
العاملي ،أن يشكل خطراً كبرياً على كل مشارك يف السوق.

كما تبدو اململكة العربية السعودية ،يف الوقت نفسه ،معزولة من الناحية اجليوسياسية
أكثر مما كانت عليه يف أي فرتة زمنية أخرى خالل العقود القليلة املاضية .وينظر اىل اإلعالن عن
“التحالف العسكري اإلسالمي” السين على أنه جمرد مظهر ،وال ميتلك أعضاء هذه اجملموعة
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املتنوعة اإلرادة السياسية أو الثقة املتبادلة لتطوير ذراع عسكري ملواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية،
وتبني أن العديد منها ،مبا يف ذلك باكستان ،مل يكونوا يعرفون اهنم قد انضموا اىل التحالف ،عندما
مت اإلعالن عن التحالف بدايةً .اىل جانب ذلك ،حىت اإلعالن عن التعاون السياسي الذي يصم
السنَّة.
اآلذان ال ميكن أن حيجب حقيقة أن السعودية ختسر نفوذها على حلفائها التارخييني ُ

وهترب شركاء الرياض املصريني والباكستانيني من دعم التدخل العسكري للمملكة يف
اليمن .كما تتخذ دول جملس التعاون اخلليجي الرئيسة (وحلفائها السعوديني املزعومني) جانب
التحوط حيال أي موقف جتاه إيران اليت يزداد نفوذها بشكل متزايد .وال تزال أوبك تعيش حالة
من الفوضى .وكانت مصر قد دعمت تدخل موسكو املوالية لألسد يف سوريا ،يف معارضة مباشرة
للمملكة .أما تركيا فال يزال موقفها أقرب إىل الرياض ،وإن كانت تنافسها على زعامة العامل السين.
كما جعل اتفاق ايران والرد األمريكي على الربيع العريب القادة السعوديني يشككون يف عمق
االلتزام األمريكي بأمنها.
وتبقى إيران املصدر الرئيس للقلق السعودي .وينظر املرشد اإليراين األعلى ،آية اهلل علي
خامنئي ،اىل تصاعد التوتر مع اململكة السعودية على أهنا وسيلة مفيدة لكسب التأييد السياسي
يف الداخل .وسيزداد التهديد أكثر من قبل بعد رفع العقوبات عن االقتصاد اإليراين ،وهو ما
سيساهم يف توفري املزيد من األموال الالزمة لدعم وكالئها اإلقليميني .هذا فيما تزداد صالبة
حتالفات طهران ،على العكس من حتالفات السعودية :فالعراق يقرتب أكثر ،واألسد أيضا يبدو أنه
سيبقى ملدة أطول.

ومع ازدياد عزلة اململكة العربية السعودية ،سوف تزداد محى إجراءاهتا حلماية مصاحلها،
وستميل اىل التصرف حبدة أكثر بناء على القول املأثور الذي يقول أن اجلرمية هي أفضل دفاع يف
العام  .2016ستواصل الرياض دعم املتمردين املناهضني لألسد يف سوريا ،وتكثيف املعونة ،على
الرغم من عدم قدرة املعارضة على الوقوف بوجه الرئيس السوري.هناك أيضاً امكانية حلرب صواريخ
مع ايران يف أقصى األحوال .وستدفع اململكة بقوهتا أينما ترى أن طهران حتاول حتقيق موطئ قدم.
ٍ
بانتقاد بطرائق جديدة.
ويتوقع أن تقوم اململكة املعزولة والضعيفة حمليا
سيهدد اخلالف بني العائلة املالكة واستقرار اململكة العربية السعودية
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 .6ظهور خرباء التكنولوجيا

يدخل اىل ميدان السياسة جمموعة متنوعة ومؤثرة من الالعبني غري احلكوميني من عامل التكنولوجيا،
حبزم قل نظريه .هؤالء هم خرباء التكنولوجيا الطموحني سياسياً متعددون ومتنوعون ،ونشاطاهتم
ترتاوح ما بني شركات وادي السيليكون اىل مجاعات القراصنة والتكنولوجيون املتقاعدون احملسنون.
وهذا االجتاه سيخلق ثالثة خماطر رئيسة يف العام  2016وما بعده.
أوالً ،ألن هوالء الالعبني مبهمون ويفتقرون إىل الدوائر التقليدية اليت تساعدنا على التنبؤ
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بأفعال معظم األطراف السياسية الفاعلة ،وسيكون من الصعب فهمهم ،وتقييمهم ،والعمل معهم
أو ضدهم .ويظهر لنا ذلك جلياً يف إعالن جمموعة أونيموس ،احلرب على تنظيم الدولة اإلسالمية
يف أعقاب اهلجمات اإلرهابية على باريس يف عام  .2015ورغم أن عملهم األخري عمل حممود،
إال أن التجاوزات املاضية للقراصنة جتعل العديد من املراقبني حائرين بني شكرهم أو جتاهلهم .ميكن
القول باجململ ،أنه سيكون من الصعب إدارة “العالقات غري احلكومية” مثلما تدار العالقات
احلكومية.
ثانياً ،ألن خرباء التكنولوجيا يزداد نشاطهم السياسي باطراد ،فإن تأثريهم يقوض سياسات
احلكومة .وقد احتضنت صناعة التكنولوجيا األمريكية القادة السياسيني الصينيني يف نفس الوقت
الذي سعت فيه واشنطن إىل اختاذ موقف أكثر حزماً ضد انتهاكات بكني السيربانية .وهذا مثال
واضح على أن القطاع اخلاص يقوض سياسة الدولة الرمسية .وتأيت دعوة رئيس مؤسسة علي بابا،
جاك ما ،خللق صناعة تقودها منظمة جتارة عاملية ثانية ،كإشارة أخرى على تنامي طموحات قطاع
خاص متنامي ،ميكن أن يثري تساؤالت مقلقة حول مستقبل بنية حكم عاملي فوضوي أصالً.

وأخريا ،فإن الصعود السياسي هلؤالء الالعبني يولد نكسة من احلكومات واملواطنني عندما
يدركون مدى القوة اليت أصبح هؤالء اخلرباء ميتلكوهنا ،األمر الذي يساهم يف خلل يف السوق
والسياسة .هناك شك يف أن التحقيقات اليت يقوم هبا االحتاد األورويب على عمالقة التكنولوجيا
األمريكيني سببها ،جزئيا على األقل ،والية ضمنية من الشعوب األوروبية حملاصرة الشركات غري
املوثوقة اىل درجة أنه وضع هلا اسم  ، GAFAوهو اختصار لالحرف االوىل من كل اسم (جوجل،
وأبل ،وفيسبوك ،وأمازون) .يف الوقت نفسه ،أدى الوعي املتزايد ،من موسكو إىل بكني ،بالوصول
غري املسبوق ألشخاص يوصفون بأهنم “جيدون” كاملدونني والباعة اإللكرتونيني بالسلطات اىل
النظر اىل جنوم التكنولوجيا احملليني بعني الشك والريبة .وهذا األمر ينطبق أيضاً على أولئك األكثر
شهرة اليوم( .فكر يف العودة إىل التغري الديناميكي السريع بني الكرملني وميخائيل خودوركوفسكي.
هناك الكثري مما جيب االحتفال به يف القوة املتزايدة للمؤثرين من الناحية التكنولوجية .انظر إىل إقامة
حتالف مكافحة التغري املناخي غري احلكومي من قبل الرئيس التنفيذي السابق بيل غايتس ،مؤخرا ،والذي يوضح
كيف يزداد دور خرباء التكنولوجيا من الناحية السياسية ،ويزداد معها نفوذهم لتقويض سياسات
احلكومة ،مما يدل على اخرتاقات واعدة ميكن أن يقوم هبا هؤالء على الصعيد االجتماعي والسياسي.
ومن املؤكد أن احلكومات اليت تشهد هذا التطور ،ستلعب على هذا الوتر عندما جتده مفيداً هلا.
ولكن الظهور السياسي خلرباء التكنولوجيا  ،يف أكثر األحيان ،سيخلق صراعات بني مراكز القوى
املتنافسة.
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تفوق موارد بعض خرباء التكنولوجيا موارد البلدان الصغرية ،مما يعطيهم قوة سياسية كبرية

متثل املستطيالت الوردية رمسلة السوق الشركة والقيمة الصافية خلرباء التكنولوجيا الفرديني؛ ومتثل
املستطيالت الزرقاء قيم الناتج احمللي اإلمجايل جملموعة متنوعة من البلدان الصغرية.
املصدر :جملة فوربس ،و MSN

الدويل ،وجمموعة أوراسيا

للمال ،والتوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد

.7قادة ال ميكن التنبؤ بأفعاهلم

هناك كوكبة واسعة من القادة معروف عنهم أن سلوكهم اخلاطئ سيساهم كثريا يف تقلب
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السياسة الدولية بشكل استثنائي هذا العام .ويتصدر بوتني واردوغان تسلسل هذه الكوكبة اليت
تضم ايضاً ويل ويل العهد يف اململكة العربية السعودية ،حممد بن سلمان ورئيس أوكرانيا برتو
بوروشينكو.
لدى هذه اجملموعة ميل مثبت التباع سياسة خارجية فضفاضة ومتهورة .نعرف جيداً
حتركات بوتني غري املتوقعة ،مثل االستيالء على القرم ،أو اإلنقضاض إىل سوريا بصفقة أسلحة
كيميائية ،عندما واجه أوباما العواقب السياسية غري السارة للتهرب من خطه األمحر .أما أردوغان
فقط اسقط مؤخرا طائرة مقاتلة روسية ،وحممد بن سلمان أعلن بشكل غري متوقع عن حتالف
إسالمي جديد ضد اإلرهاب ،مبتعداً عن سياسة اململكة العربية السعودية اليت تركز على إيران.
أما بوروشينكو ،فقد أظهر ،يف منعطفات عدة يف أزمته مع روسيا ،ميالً للخيارات العسكرية ضد
عدو أقوى منه بكثري.
ملاذا هذا السلوك غري املتوقع؟ هناك عدة أسباب .بعض من هؤالء القادة لديهم حاجة،
أو شغف ،جلذب االنتباه إىل أنفسهم .ويتمتع أردوغان وبوتني بصفة العناد ،فيما حياول الشاب
حممد بن سلمان إثبات أهليته .ومييل بعضهم اىل وضع املصلحة الشخصية فوق املصاحل الوطنية:
فأردوغان يريد رئاسة تنفيذية كاملة الصالحيات ،وحممد بن سلمان يريد العرش .وبغض النظر عما
ميكن أن يصيب بلديهما من ضرر ،فإن كال الرجلني عازمني على حتقيق أهدافهما وإن تعرضت
بلديهما لصدمات إقليمية .وأخريا ،يستفيد هؤالء القادة من قلة القيود املؤسساتية احمللية للتحرك
واملناورة حبرية.
تربز مع هؤالء القادة هناك عدد من املخاطر اجليوسياسية هذا العام .ونتوقع أن يشهد هذا
العام عدداً كبرياً من األحداث الصادمة واملفاجئة من نوع “ما ال تعرفه قد يضرك” .وسيتفاقم
الوضع من خالل حقيقة شعور بوروشينكو ،وحممد بن سلمان ،وأردوغان أن قادة الغرب قد
ختلوا عنهم ،وسيحاولون استعادة اهتمام الغرب من خالل القيام بأعمال ذات صدى ٍ
عال جدا.
وسيتصرفون بناء على ذلك.
يلعب غالبية هؤالء القادة دوراً يف الصراع السوري ،وختتلف مصاحلهم هناك .كما أن
شخصيات اليت يغلب عليها جانب اخلطأ ،تزيد اىل مشهد الصراع املأساوي يف املشرق العريب
مقطعاً حامساً هذا العام .كما سيطل العداء الدموي بني اململكة العربية السعودية وإيران بقرنه
أيضاً يف واحد من أصعب جمموعة من الصراعات بالوكالة يف املنطقة ،والرهان هنا على ضرورة قيام
حممد بن سلمان بعرض “ناضج” للَّعب بطريقة غري منتظمة .ويتمتع كل واحد من هؤالء القادة
بسهولة الوصول إىل الوكالء العسكريني وشبه العسكريني ،ومنحهم وسيلة سهلة لإلنطالق اخلاطئ
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مع إبقاء بصمتهم على النتيجة .لن يتغلب بوتني على نفسه بغزو بلد جديد ،لكنه سيبقي الضغط
حيث يريد.
يعترب بوروشينكو ضحية أكثر من هؤالء اآلخرين ،إال أن الطبيعة اجملازفة قد توقع صاحبها
أيضا مشاكل غري متوقعة .من املرجح أن يبقى الصراع هادئاً خالل العام  ،2016مثلما يتوقع أن
خيفف االحتاد األورويب عقوباته ،وعندها سيقع على بوروشينكو الكثري من اللوم على فشل عملية
سالم مينسك .هناك ايضاً خطر أنه سيهمل جانب احلذر ويبدأ يف اطالق النار ،األمر الذي
سيجعل بوتني يرد على ذلك بالكثري من الذخرية.
هؤالء القادة ال ميكن التنبؤ بأفعاهلم موجودون يف قائمتنا هذا العام ألن تدخالهتم تتداخل
وتتعارض .واحد قوي يوزع املشاكل ،وأربعة ينشرون القلق يف النظام الدويل ،واملزيد من االضطرابات.

تشري كوكبة القادة الذين ال ميكن التنبؤ بأفعاهلم اىل تقلب دويل أكرب.
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.8الربازيل

ترزح الربازيل حتت وطأة ركود عميق منذ عدة سنوات ،وتكافح الرئيسة ديلما روسيف من
أجل احلفاظ على موقعها السياسي بينما تواجه خطر إقالتها من الكونغرس.
بقدر ما عاىن سوق األسهم والعملة الربازيلية يف عام  ،2015يتوقع أن تستمر األزمة
االقتصادية وتزداد سوءً يف العام  .2016ومن غري املرجح ،خالفا آلمال النقاد والعديد من الالعبني
يف السوق ،أن تؤدي املعركة من أجل اقالة الرئيسة روسيف يف وقت مبكر من هذا العام ،اىل اهناء
اجلمود السياسي احلايل.
إذا ما بقيت الرئيسة ،وهو أمر ال يزال يبدو مرجحاً ،فإن حكومتها لن حتصل على الدعم
السياسي الالزم للمضي قدما يف االصالحات االقتصادية اليت تعترب بالغة األمهية ملعاجلة العجز املايل
املتزايد يف البالد .ومن أجل ضمان الدعم الذي حتتاجه يف الكونغرس لدرء أي حركة إقالة ،على
الرئيسة روسيف تقدمي تنازالت لقاعدهتا اليسارية .ومن شأن تلك املبادرات أن تضعف أجندهتا
املالية ،وتفسري قرار استبدال وزير املالية املتشدد جواكيم ليفي ،بوزير أقل تشددا من الناحية املالية
هو نيلسون باربوسا .يف هذه االثناء ،حشد نائب الرئيس ميشال تيمر شرحية واسعة من حزب
احلركة الدميقراطية ملعارضة روسيف ،وهو انقسام من شأهنا أن يدوم طويالً بعد أن تتم تسوية مسألة
االقالة.
وهكذا ستبقى الرئيسة عرضة جملسات الفساد املرتامية االطراف يف شركة الطاقة العمالقة
اململوكة للدولة برتوبراس وما يرتبط هبا من متويل سياسي غري مشروع .كما سيتم تسليط الضوء
على أدلة جديدة على خمالفات يف حزب العمال ،ميكن أن تؤدي إىل التماسات جديدة لتوجيه
االهتام هلا .وسوف تسقط ثروات روسيف بسرعة أكرب إذا شعر معلمها والرئيس السابق لويس
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ايناسيو لوال دا سيلفا بامكانية أن تطاله هذه التحقيقات ،وسيتحول بالضد من أجندة اإلصالح
السياسي اليت تتبعها روسيف .إذا ما استمرت روسيف يف منصبها ،فإهنا ستكون رهينة العناصر
املتطرفة يف حزهبا ،وعاجزة أمام الكونغرس الذب اصبح أكثر عدائية من أي وقت مضى ،مما سيؤدي
إىل شلل سياسي.
أما السيناريو البديل ،فهو االطاحة بالرئيسة روسيف ،ولن تكون حكومة يقودها تيمري
أفضل حاالً .ومما ال شك فيه ان تشكيل حكومة جديدة سيستفيد من املوجة األوىل من التفاؤل
يف القطاع اخلاص .كما سيدعو الرئيس اجلديد اىل تشكيل حكومة وحدة وطنية ،تستند اىل دعم
ضمين يف األقل من احلزب الدميقراطي االجتماعي اليميين املعارض ،ويقرتح إصالحات اقتصادية
هيكلية.
غري أن خصوم تيمري قد يتفوقون على إجيابيات توليه املنصب .أوالً ،من خالل التحقيق
يف تورط اعضاء من حزبه يف عمليات فساد ،وتوريط أعضاء حكومته اجلديدة ،وتقليص احلوافز
ملواصلة حصوله على دعمهم اخلجول .أما ثانياً ،فهو أن يقوم تيمري بالتوصل اىل تسوية مع
حزب العمال يف املعارضة ،والذي سيجعله يدفع مثن سقوط روسيف ،والتعبري عن عدم رضاه عن
«الليربالية اجلديدة” يف جدول األعمال .ومع ارتفاع معدالت البطالة على مدى العام ،ستضيق
مساحة املناورة السياسية للرئيس اجلديد كثرياً.
ومن املفارقات ،فإن أنظف طريقة للخروج من األزمة السياسية احلالية تقع ضمن صالحية
هيئة غري سياسية هي احملكمة االنتخابية االحتادية ،واليت ستقوم بتقييم حاالت الغش يف االنتخابات
الرئاسية للعام  .2014وإذا ما وجدت احملكمة أدلة على متويل غري مشروع ،ميكنها ان تدعو اىل
اجراء انتخابات جديدة يف غضون  90يوما .ويف حني من غري املرجح ،أن يستفيد من مثل هذه
النتيجة ،الرئيس املنتخب حديثا ،والذي سيتمتع بشرعية سياسية .لكننا ال نراهن على ذلك.
وسيتميز العام  2016بأزمة عميقة داخل الربازيل.
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ستؤدي السيناريوهات البديلة اىل تعميق األزمة

 .9االنتخابات ال تكفي

عانت األسواق الناشئة من دورة تارخيية من االنتخابات الوطنية يف العامني  2014و ،2015
ولكن هذا العام سيشهد عدداً قليالً نسبياً من الفرص للناخبني يف هذه البلدان إلمساع صوهتم يف
صناديق االقرتاع .فبينما يتباطأ النمو وتصاب معايري املعيشة بالركود سيشتعل السخط الشعيب،
ويعاين احلكم واالستقرار .ومن بني أكرب الدميقراطيات يف األسواق الناشئة ،لن حيدث تغيري يف
رأس السلطة إال يف الفلبني وبريو يف عام  .2016أما االنتخابات التشريعية يف روسيا فسيكون هلا
تأثري كبري على النظام الرئاسي .أما الربازيل وجنوب أفريقيا فستجري فيها انتخابات بلدية فقط.
تارخييا ،كانت األسواق أقل تقلباً يف األعوام اليت ال جتري فيها انتخابات ،ولكن األمر
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خمتلف هذه املرة .فمن خالل رفع مستوى التوقعات الشعبية ،خلق النمو الدخلي اهلائل الذي
متتعت به معظم األسواق الناشئة على مدى السنوات العشر املاضية الظروف لصحوة هائجة.
املسارات االقتصادية ال ترقى إىل مستوى الوعود السياسية .وقد مت مؤخراً اجراء مسح على أكثر من
نصف األمريكيني الالتينيني ،على سبيل املثال ،وتبني أن مستوى معيشتهم سيتستمر يف االرتفاع يف
السنوات األخرية .وسيجعل تباطؤ النمو هذا األمر مستحيالً .ويف الوقت نفسه ،يزداد االحتقان
الشعيب من الفساد ،وقلة اخلدمات العامة ،والبنية التحتية املتهالكة ،حيث ازدادت االحتجاجات
يف الربازيل ،وتركيا ،وشيلي ،وروسيا خالل السنوات القليلة املاضية .هناك ايضاً غياب واضح
لصمامات التخفيف االنتخابية على املستوى الوطين مما يزيد من خماطر عدم االستقرار واختالل
احلكم الوظيفي.
اخلطر األول هو احتمال زيادة االحتجاجات يف شوارع الربازيل ،وجنوب أفريقيا ،وغريها
من األسواق الناشئة.وقد حدث يف مجيع أحناء العامل ،أن جعلت زيادة فرص احلصول على وسائل
التواصل االجتماعي من السهل على الناس العاديني التعبري عن املظامل والعمل عليها .وهذا األمر
ليس صحيحاً فقط يف الطبقات الوسطى يف األسواق الناشئة ،واليت أدى توسعها الكبري خالل العقد
املاضي اىل تزايد حدة االصوات املطالبة جبودة الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية .كما أصبح
من حق الفئات املهمشة تارخيياً مثل اجملتمعات الريفية تنظيم العمل الستغالل املوارد الطبيعية ،وأن
تطالب األقليات العرقية أو الدينية مبعاملة أكثر عدالً ،أو أن يتظاهر الفقراء يف املناطق احلضرية
للحصول على الدعم االجتماعي األساسي .ويعترب خطر االحتجاجات كبرياً جداً اآلن يف األسواق
الناشئة الكبرية مثل الربازيل ،حيث أدت فضيحة الفساد ،وتفاقم االهنيار االقتصادي الذي يتسبب
يف ارتفاع نسبة البطالة  ،أو يف جنوب أفريقيا ،حيث يتزايد االحباط من عدم كفاءة وفساد املؤمتر
الوطين األفريقي على املستوى الوطين ،وهو ما من شأنه أن يذكي التوترات حول االنتخابات احمللية
هذا الصيف .كما أن خيبة األمل من الرئيس جوكو ويدودو يف إندونيسيا قد تصبح أكثر وضوحاً
منه ،خصوصاً وأن وعوده االصالحية يف احلصول تتعثر حالياً ،فيما تبقى خماطر العودة إىل عدم
االستقرار يف تايالند قائمة ،وال سيما يف ضوء احلالة الصحية املرتدية للملك.
أما اخلطر الثاين فهو أن خيبة أمل الناخبني والطبقة العاملة سيغذي صعود األحزاب غري
السائدة مع أجندات أكثر رجعية وستنحرف القوة اليت أنشأها الالعبون السياسيون يف حماولة
لتجنب عدم االعتداد السياسي .وغالبا ما ينظر اىل الطبقات الوسطى على أهنا قوات ملزيد من
الشفافية واحلكم الرشيد .وهذا األمر صحيح يف أغلب األحوال ،ولكن األمر ال يسري كماخمطط له
تقريبا .ويبني لنا التاريخ أن اخلوف من فقدان املركز االجتماعي والسياسي أرض خصبة لردود الفعل
الرجعية .ويف حني سوف يؤدي النقص يف االنتخابات اىل احلد من فرصة األصوات الشعبية إلختاذ
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أدوار قيادية رمسية ،فإن التحريض سيخفض من حوافز احلاليني إلجراء إصالحات مكلفة سياسيا ،
وحتتاجها العديد من األسواق الناشئة .وقد بدأ هذا االجتاه بالفعل بلعب دور يف اقتصادات األسواق
الناشئة يف وسط وشرق أوروبا ،ومن املرجح أن يتعمق يف عام .2016
املنرب اآلن مفتوح أمام اجلميع للتنافس على صناديق االقرتاع يف أجزاء كثرية من العامل
املتقدم ،مما سيؤدي إىل نتائج سياسية مل يكن من املمكن تصورها قبل سنوات قليلة .ويأيت اخلطر
عندما حتدث نفس الظاهرة يف األسواق الناشئة ،اليت يعرضها ضعفها املؤسسايت لنتائج غادرة.
سيقدم العام  2016انتخابات أقل لألسواق الناشئة واحلدية مقارنة بالعامني السابقني
و .2015
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.10تركيا

يعمل أردوغان اآلن ،بعد االنتصار احلاسم حلزب العدالة والتنمية يف االنتخابات العامة يف
هناية العام  ،2015على استبدال النظام الربملاين يف البالد بنظام رئاسي .وعلى الرغم من أنه من
غري املرجح أن يصل الرئيس اىل مبتغاه يف السنة ،إال أن انتخابيته يف السعي لتحقيق هذا الطموح
قد فاقمت مناخ تركيا السياسي ،والتجاري ،واالستثماري.
وسيواصل أردوغان ،مزهواً بانتصاره ،دفع حدود الدستور اىل أبعد ما ميكن من خالل مركزية
صنع القرار يف مكتبه .وهذا من شأنه أن يزيد من التوتر يف اهليكل السياسي الرتكي ،ويقضي
على كل أمل على املدى القريب مبركز مستقل وأكثر اعتداالً يف سلطة يتزعمها رئيس الوزراء أمحد
داود أوغلو .ومن أجل تكريس االستحواذ على سلطة إضافية ،سيدفع أردوغان على حنو متزايد
باألصوات املطالبة بتعديل الدستور .لكن حماوالت تأمني الدعم املتمثل يف  14مقعدا برملانيا
حيتاجها الرئيس إلجراء استفتاء بشأن هذه املسألة ،من شأنه أن يؤدي إىل تفاقم االنقسامات داخل
اجملتمع الرتكي ،وبني األحزاب السياسية ،وحىت داخل حزب العدالة والتنمية.
يف الوقت نفسه ،ستقوم احلكومة بالرتكيز على متلق الناخبني من خالل الشعبوية االقتصادية
اليت تقوض حماوالت معاجلة نقاط الضعف اهليكلية االقتصادية يف البالد .كما أن استبدال من
اإلصالحي التوجه ،علي باباجان بشخص قوي من الناحية الفنية لكنه ضعيف سياسيا ،وهو حممد
سيمسك ،كمنسق اقتصادي ،يعطي اليد العليا للعديد من املوالني ألردوغان الذين يعملون اآلن
يف جملس الوزراء .وستبقى الضغوط السياسية من اجل سياسة نقدية متساهلة ،قوية وستستفيد من
احتمال استبدال حمافظ البنك املركزي ،اردم باسجي ،بشخصية أكثر انصياعاً يف ابريل .وعلى الرغم
من اإلعالن عن إصالحات هيكلية وشيكة هتدف إىل طمأنة املستثمرين ،فقد ركزت السياسات
على حتفيز النمو على املدى القريب من خالل التسيب املايل الذي سيطغى على جدول األعمال
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السياسي .أما بيئة األعمال العامة يف البالد وسيادة القانون فتعاين أيضا مع استمرار أردوغان يف
اختاذ اجراءات صارمة ضد املعارضني احملليني يف وسائل اإلعالم وجمتمع األعمال ،والبريوقراطية،
يف حني سيستمر حلفاء الرئيس السياسيني يف االستحواذ على معظم الفرص االقتصادية يف البالد
وتكريس البحث عن االجيار كعقلية سائدة.
ستكون السياسة اخلارجية للبالد ذات نزعة قومية هتدف إىل تلبية وجهات نظر األتراك
احملافظة املتزايدة يف حماولة لتعزيز أجندة الرئيس يف االستفتاء .أما إحباط اردوغان فهو أن جيد
نفسه يف اجلانب اخلاسر من الصراع السوري وهو ما سيؤدي به إىل اتباع مسار أكثر خطأ ،والذي
يصور تركيا على أهنا راعي أهل السنة يف سوريا والعراق ،وتقويض العالقات الدبلوماسية ألنقرة مع
بغداد وطهران .وبينما من غري املرجح أن يتحول الوضع إىل صراع عسكري مفتوح التوتر بني تركيا
وروسيا ،فإن عالقة التطبيع ستفشل ،وستستمر العقوبات الروسية يف ايذاء االقتصاد الرتكي .وأخرياً،
فإن الوعد بتطوير العالقة مع االحتاد األورويب يعزز الصورة الداخلية للرئيس كزعيم دويل ،لكنها لن
تؤدي إىل سياسة بناءة حول قضية اهلجرة.
على الصعيد األمين ،هناك احتمال ضئيل لنهاية وشيكة للعنف مع حزب العمال الكردستاين
ألن أردوغان يسعى لكسب اليد العليا السياسية من خالل العمل العسكري ،فيما اجلناح الشبايب
حلزب العمال الكردستاين يتسبب يف عنف غري مسبوق للصراع .يف نفس الوقت ،هناك ضغط
كبري من الواليات املتحدة على أنقرة الختاذ اجراءات صارمة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية سيسفر
عن نتائج متواضعة ،لكنه سيجعل تركيا أكثر عرضة يف الداخل هلجمات جديدة من قبل تنظيم
الدولة االسالمية .عذراً ،تركيا.
أغلبية حلزب العدالة والتنمية ستشجع أردوغان
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* ذر الرماد يف العيون

127

حصاد البيان

االنتخابات األمريكية
أصبحت االنتخابات األمريكية أعظم مشهد سياسي يف العامل .عامني ،ودزينتني من
املرشحني ،والعديد من املناقشات ،وحنو  10مليار دوالر كتكاليف احلملة .اختطف الشعبويني
العملية اجلمهورية األولية :امللياردير دونالد ترامب حيشد لنفسه منذ ما يقرب من ستة أشهر.
هل يهم ذلك؟ بالكاد .وال نعتقد أن ترامب ميكن أن يكون املرشح .وحىت لو كان هو
املرشح ،فإنه ال ميكنه الفوز على هيالري كلينتون .وحىت لو متكن بطريقة أو بأخرى من الفوز على
كلينتون ،فإن استعداده وقدرته على الوفاء مبقرتحات محلته املفرطة (إغالق احلدود أمام املسلمني،
وبناء جدار على احلدود ،وإعادة هيكلة ضرائب تريليون دوالر) مل مير من خالل الكونغرس أو
احملاكم .وقد بدأنا نقلق حول األفق الذي مدته عشر سنوات على الدوالر ،غري أنه بالنظر اىل خماطر
العام  ،2016نتوقع قدراً هائالً من الضجيج ،والكثري من املستشارية ،وال شيء موضوعي فيها.
الصني :ما من هبوط صعب
يف عام  ،2016ستواجه الصني توازن اقتصاد كلي هو األخطر حىت اآلن :السماح باخنفاض
قيمة الرمنينيب ،وفتح حساب رأس املال ،وختفيض ديون البنوك ،والسماح ملقاييس الشركات بإصالح
املؤسسات املتقدمة اململوكة للدولة .ويأيت هذا يف قمة السياسة املعقدة حلملة مكافحة الفساد
وتفاقم التلوث .ومن شأن حتقيق التوازن بني هذه األولويات املتنافسة أن خيلق الكثري من الفرص
للتقلب ،واليت سوف تأيت بالتأكيد هذا العام .مع ذلك ،فإن قادة الصني يدركون جيدا التحديات،
فضالً عن املخاطر اليت قد حتيق هبم ،من حالة الالستقرار االجتماعي غري املؤكدة .إذا كان لدى
أي شخص الثقل السياسي واملوارد إلدارة عدم االستقرار االقتصادي ومنع هبوط حاد حقيقي ،فهو
شي جني بينغ ،حىت لو كان ذلك يعين الدفع باإلصالح على الطريق.
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املصدر  :اهليئة املركزية لفحص االنضباط ،وول سرتيت جورنال  ،جمموعة اوراسيا
هناك نقطة كلية مهمة جداً هنا .يتحدث كثري من املراقبني أن الركود العاملي يصل اىل معدل
مرة كل سبع أو مثان سنوات يف بيئة ما بعد احلرب .وباملضي قدماً ،وبالنظر إىل بصمة الصني،
من املرجح ظهور حاالت ركود بشكل متزايد .أن يأيت من هناك ركود (متاما كما حدث انتعاش
ما بعد العام  ،2008والذي كان بدفع من الصني) ،ولكن نظرا للقدرة السياسية يف البالد لدرء
االضطرابات ،باستخدام السيطرة السياسية واملال يف البنك ،من املرجح أن تصبح هذه الدورات
أطول .هذا هو اخلرب السار .أما األخبار السيئة فهي عندما يضرب الركود إىل األمام ،فإهنا من
املرجح أن يكون حجمها أكرب.
جيوسياسية آسيا
تزداد املخاطر اجليوسياسية يف آسيا مع ارتقاء الصني سلم القوة أكثر فأكثر .ولكن هذا
لن حيدث هذا العام .ويركز كبار الزعماء يف املنطقة ،مثل شينزو آيب يف اليابان (استضافة اجتماع
جمموعة الدول الصناعية السبع هذا العام) ،وناريندرا مودي يف اهلند ،وشني يف الصني (استضافة
قمة جمموعة العشرين) ،اآلن على استقرار عالقات القوى الكربى يف آسيا ،وأن ال يغذوها
بالتوترات .ومع تباطؤ االقتصاد اإلقليمي بأكمله ،سوف يشهد هذا العام املزيد من احلوافز يف
الداخل ،وإجراءات أقل يف اخلارج .حيدث هذا على العكس من أوروبا ،حيث يعزز تآكل رأس
املال السياسي الذي يتبىن انعدام األمن ،ويتم جتنب الصراعات املثرية للقلق يف آسيا من قبل قادة
يستطيعون الرتكيز على أولوياهتم.
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وعلى الرغم من وجود الكثري من التوتر يف حبر الصني اجلنويب ،واستمرار املواقف املتشنجة
حول اجلزر الصينية االصطناعية فيه ،هناك حدود ملدى املواجهة يف العام  .2016لذلك فإن
عالقات الصني واليابان ،وكوريا اجلنوبية واليابان قد تشهد تصعيداً من حيث الصراع السياسي
والدبلوماسي ،أو التجاري الذي ميكن أن حيدث ضرراً باألعمال التجارية .أما االستثناءات فهي
تايوان وهونغ كونغ ،واليت تعترب قضايا داخلية بالنسبة لبكني ،وستجلب نكسة من القوى األخرى.
يف الواقع ،ميكن للسياسة أن تكون قوية مبا فيه الكفاية لتحقيق التقدم يف الصراعات اليت ينظر اليها
تارخيياً على أهنا ال تنتهي ،مما يزيد من احتمال حدوث اشياء مثل أن يعرض بوتني اتفاقاً سياسياً
يف بعض املناطق اليت تشهد نزاعات إقليمية ،بني روسيا واليابان .وقد يتفاعل األمر أكثر من ذلك
بكثري ،ويرمي ناريندرا مودي بثقله من أجل كسر اجلمود الدبلوماسي بني بالده وباكستان.
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محاكاة موجة فيضان نهر دجلة في مدينة الموصل
نتيجة االنهيار االفتراضي لسد الموصل
ثائر محمود الطائي - 1أنس محمد محمود رشيد

2

2016 / 2 / 22

امللخص
يعترب سد املوصل الذي يقع على هنر دجلة ،أحد أكرب املشاريع اهليدروليكية يف مشال العراق.
وقد أختري كحالة دراسية حملاكاة موجة الفيضان الناجتة عن اهنيار السد االفرتاضي بسبب مشاكل
تتعلق بأساساته اليت يعاين منها منذ امللء األويل له يف عام  ،1985ويصنف سد املوصل على أنه
من السدود اإلمالئية ذات احلاجب الطيين وذي ارتفاع قدره حوايل  105مرت ،وسعة ختزينية قدرها
 11.1مليار مرت مكعب.
يهدف البحث اىل حماكاة موجة الفيضان يف هنر دجلة ،ودراس��ة خصائصها نتيجة االهنيار
االف�تراض��ي لسد املوصل ،وكذلك تقدير املساحات املتضررة يف مصب السد ،وال سيما يف مدينة
املوصل اليت تقع على بعد  60كم منه ،وذلك بتطبيق منوذج حاسويب وباستخدام نظام املعلومات
اجلغرافية .وقد اعتمدت عدة سيناريوهات (ع��دة مستويات خزنية) الشتغال السد حملاكاة موجة
الفيضان الناجتة عن االهنيار .وقد استنتج البحث احتمال انغمار مدينة املوصل عند مستوى 235.3
م�تر ف��وق مستوى سطح ال�ب�ح��ر ،وبتصريف مل��وج��ة الفيضان ق��دره  207632م�تر مكعب بالثانية،
وبسرعة جريان للموجة قدرها  3.5مرت بالثانية عند افرتاض اهنيار السد عند منسوب خزين اعظم
مقداره  330مرت فوق سطح البحر .وسيتم وصول موجة الفيضان مدينة املوصل بعد حنو  5.5ساعة
من بدء اهنيار السد ،ووصول أقصى عمق مياه قدره  25.3مرت فوق مستوى قعر هنر دجلة يف مدينة
املوصل بعد حنو تسع ساعات من اهنيار السد ،وأن املساحة املغمورة املقدرة بني موقع السد واملوصل
هي  252كيلومرت مربع .وتصل نسبة املساحة املغمورة يف مدينة املوصل اىل حنو  % 54من املساحة
الكلية للمدينة .وسوف يتم استتباع موجة الفيضان يف مقطع جمرى هنر دجلة بني موقع السد ومدينة
املوصل ليتم تأخري القيمة العظمى لتصريف موجة الفيضان الناجتة عن االهنيار بنسبة  % 38اىل 48
 .%وقد مت حتديد املنشآت األساسية اليت ستغمرها مياه الفيضان يف مدينة املوصل ،إذ تعد هذه
 .1استاذ مساعد -مركز حبوث السدود واملوارد املائية -جامعة املوصل -العراق
 .2مدرس -مركز حبوث السدود واملوارد املائية -جامعة املوصل -العراق
131

حصاد البيان

املعلومات ذات قيمة أساسية خاصة للمؤسسات اليت تعىن بتهيئة خطط الطوارئ واإلخالء يف املدينة
لتقليل االخطار يف املتعلقة حبياة الساكنني مؤخر السد.
كلمات البحث :الغمر ،سد املوصل ،الفيضانات ،فشل السد.
املقدمة
ي�ع�ت�بر ال �س��د م��وض��وع��ا م �ت �ن��ازع��ا ع �ل �ي��ه ،اب� �ت ��داءً ب �ف �وائ��ده ،واآلث � ��ار امل�ت�رت �ب��ة ع �ل��ى ب �ن��ائ��ه على
ال �ن �ظ��ام ال �ب �ي �ئ��ي ،واهن� �ي ��ار اجمل �ت �م �ع��ات احمل �ل �ي��ة ،واألم� � � �راض ال��وب��ائ �ي��ة .ه ��ذا ب��اإلض��اف��ة إىل أن ف�ش��ل
ال �س��د ال �ك �ب�ير إذا م��ا ح ��دث م �ب��اش��رة ،ق��د ي� ��ؤدي إىل خ �س��ائ��ر ف��ادح��ة يف األرواح وامل�م�ت�ل�ك��ات.
غ �ل �ب��ا م ��ا ت �س �ت �ف �ي��د دراس � � ��ات ت �ق �ي �ي��م امل �خ��اط��ر ل �ف �ش��ل س � ��دود ال �ض �ف��اف م ��ن اس �ت �خ ��دام أس��ال �ي��ب
ال�ت�ن�ب��ؤ ب��االهن �ي��ارات ال�ت�ي مت ت�ط��وي��ره��ا م��ن حت�ل�ي��ل أخ �ط��اء ال�س��د ال�ت��ارخي�ي��ة .وع�ل��ى ن�ف��س امل �ن �وال ،ف��إن
ال�ت�ن�ب��ؤ ب� ��ذروة ت��دف��ق االهن� �ي ��ارات ق��د ي�س�ت�خ��دم أي �ض��ا ع�ل�اق��ات م �ط��ورة م��ن ب �ي��ان��ات دراس� ��ة احل��ال��ة.
ميكن أن يكون سبب فشل السد بسبب انغماره لعدم ق��درة األقنية على حتمل التدفق الكبري إىل
اخلزان ،من خالل التسرب أو األنابيب عرب السد ،أو على طول القنوات الداخلية ،وشرائح منحدر
الضفة ،وأض �رار ال��زالزل ،واجن �راف السدود الرتابية من ال��زالزل أو االهن�ي��ارات األرض�ي��ة ،أو املوجات
املتولدة داخل اخلزان .عندما يتم خرق السد ،حيدث فيضان كارثي يشبه تسرب املياه احملجوزة من
خالل فجوة يف قناة املصب .ويعتمد الرسم املائي لتدفق الطوفان بسبب فشل السد على عوامل
ك�ث�يرة .تشمل ال�ع�وام��ل األس��اس�ي��ة اخلصائص الفيزيائية للسد ،وحجم اخل �زان ووض��ع الفشل .أما
املقاييس اليت تتحكم يف حجم ذروة التفريغ واحندار الرسم املائي فتشمل أبعاد االهنيار ،وطريقة وطول
الفرتة الزمنية لالهنيار من أجل تطويرها ،وعمق وحجم املياه املخزنة يف اخلزان ،والتدفق إىل اخلزان يف
وقت الفشل .وتلخص دراسة ( )Middlebrooks 1952أسباب الفشل يف  220سداً أرضيا خالل
الفرتة  ،1950 - 1850ومدى تواتر حدوثها قبل فرتة الثمانينات ،والعمل التحليلي القليل الذي مت
القيام به على الوصف العددي آلليات الفشل.
إن مدى تضرر منطقة املصب من موجة الفيضانات النامجة عن اهنيار السد االفرتاضي هي
وظيفة كل من ذروة موجة الفيضانات ومسافة املصب وع��رض النهر يف موقع معني .هناك عامل
مرتبط به ،وهو وقت انتقال موجة الفيضان  ، Attalla, 2002وجيب توجيه موجة الفيضانات من
نقطة املصب حيث لن يكون هناك عواقب سلبية ألثر الفشل.
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ه�ن��اك العديد م��ن األدوات املتاحة ال�ي��وم لتحليل فشل ال�س��دود وال��رس��وم املائية الناجتة عن
التدفق .من أفضل االستخدامات املعروفة واألكثر استخداماً هي خدمة الطقس الوطنية ،منوذج
التنبؤ باهنيار السد  ، DAMBRKومركز الرسوم املائية للفيضانات التابع لفيلق مهندسي اجليش
االمريكي ،ومركز اهلندسة اهليدرولوجية ( ،)1981ومن��وذج التنبؤ باهنيار السد املبسط SMPDBK
 Wetmore and Fread 1983واح��دة من ه��ذه النماذج هي من��وذج التنبؤ باهنيار فيضان السد
الذي يعترب األكثر استخداما على نطاق واسع  .)Wurbs )1987ناقشت وقارنت حالة النماذج
الفنية املتاحة يف ذلك الوقت ،وأوصت باستخدام  DAMBRKأو  SMPDBKتبعا ملستوى الدقة
الالزمة واملوارد وإدخال البيانات املتاحة ،وحتاكي مناذج فيضان اهنيار السد ،مثل )) DAMBRK
 )Fread) 1984و ( ،)FLDWAV) 1993 ، (Freadالتدفق من اخلزان وعرب وادي املصب الناجم
عن اهنيار متنامي يف السد .تركز ه��ذه النماذج جهدها احلسايب على تتبع الرسم املائي للتدفق.
ويعترب تطوير االهنيار مثاليا كعملية معيارية ،حيددها شكل االهنيار ،واحلجم النهائي ،والوقت الالزم
لتطويره (غالبا ما يسمى ذلك وقت الفشل) ،وقد قارنت دراسة  )Thompson )1987أيضاً بني
 DAMBRKو ،SMPDBKوأوص��ت باستخدام  SMPDBKك��أداة فحص وDAMBRK
لتحليل أكثر تفصيال.
أما دراسة  )Babb and Mermel )1988فقد خلصت أكثر من  600من حوادث السدود
يف مجيع أحن��اء ال�ع��امل ،ولكنها تفتقر اىل معلومات مفصلة ذات ج��ودة عالية يف معظم احل��االت.
خ�لال ف�ترة الثمانينات ،ق��ام العديد م��ن الكتاب جبمع ق�واع��د بيانات م��ن دراس ��ات احل��ال��ة املوثقة
جيدا ملعايري االهنيار أو ذروة التدفق من االهنيارSCS, 1981; Singh and Snorrason 1982; .
MacDonald and Langridge_Monopolis, 1984; Costa, 1985; Froehlich, 1987,
.)1995b; and Singh and Scarlators, 1988

عرض املشكلة
مبا أن سد املوصل هو واحد من املشاريع االسرتاتيجية األكثر أمهية يف العراق ،فإن أي
خلل أو فشل قد حيدث يف السد ال مسح اهلل ،ستكون له آثار كارثية على السكان الذين
يعيشون يف اجتاه جمرى النهر وبشكل خاص ،على مدينة املوصل الواقعة على هنر دجلة على
بعد  60كيلومرتا من موقع السد ،وبوجود  1.7مليون من السكان ،الشكل (.)1
املشكلة األساسية يف ه��ذا السد ه��و يف التدهور املستمر يف أس��س السد ال�تي حتتوي على
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اجلبس واألهنيدريت اليت تذوب حتت تأثري ختزين املياه يف خزان السد مما يؤدي اىل بعض الظواهر
مثل الكسور والتسربات اليت حتتاج إىل عالج مستمر لتعزيز هذه األساسات.
مت االنتهاء من بناء سد املوصل ووضعه موضع التنفيذ يف عام  ،1986وجاءت مشكلة حتلل
اجلبس حتت أساسات السد ،ومنذ ذلك الوقت جتري املعاجلة من خالل احلشو واحلقن لتأمني السد
نتيجة هلذه املشكلة ،ظهرت الكثري من الظواهر اجليولوجية املقلقة مثل التسرب يف اجلانب األيسر،
واالنزالقات يف جانب السد األمين من مرتفع السد ،والتجاويف يف عمق األساسات ،والتصدعات
القريبة جدا من اجلانب األيسر للسد على مسافة  60مرت من املفيض بزيادة يف كميات التسرب من
الينابيع يف هذه املنطقة .)WWW.The Mosuldams press statement.mht, 2007( .لذلك
فمن املهم واإللزامي التنبؤ بالفيضانات اليت جنمت عن اهنيار السد بسبب هذه األسباب .ميكن أن
تتحقق هذه املهمة من خالل تطوير منوذج الهنيار السد مثل منوذج  SMPDBKوالنظر يف حجم
ختزين املياه ،ومستوى املاء والسرعة والوقت الذي تستغرقه موجة الفيضانات من السد إىل منطقة
املصب .وميكن حينها اكمال خريطة للمنطقة اليت ستغمرها املياه ،وتقدير اخلسائر الناجتة عن هذا
احل��ادث .كما ميكن أن تكون ه��ذه املعلومات مفيدة يف التخطيط واخت��اذ تدابري إع�لان الكوارث
وإجالء السكان الذين يعيشون يف منطقة املصب.
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هدف البحث
لالسباب املذكورة مجيعها آنفاً ،فإن اهل��دف من هذا البحث هو حماكاة موجة الفيضانات
يف هنر دجلة اىل املصب بسبب االهنيار االفرتاضي لسد املوصل ،ووصف منطقة الغمر وتركيزها يف
مدينة املوصل ،وتوقع أقصى عمق يغطي املدينة من خ�لال إع��داد خرائط ترسم ه��ذه املناطق اليت
ستغمرها الفيضانات على طول هنر دجلة ،واليت تشري إىل الوقت الذي ستستغرقه موجة الفيضانات
على طول النهر.
سيتم اس�ت�خ��دام من��وذج ( )SMPDBKمل�ث��ل ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة .وق��د مت اع�ت�م��اد ه��ذا ال�ن�م��وذج
نظرا لبساطته ،وألنه يسمح بتحقيق االهنيار اجلزئي اليت حتدث على مدى فرتة حمدودة من الزمن.
أما املعادالت األساسية اليت سيستخدمها النموذج فهي معادالت Saint Venant equations
للتدفق غري املستقر ،واليت هي معادالت استمرارية وزخم مبنية على أساس احلفاظ على معادالت
الكتلة وال��زخ��م .ميكن هل��ذا العمل البحثي أن يكون مفيدا يف إجن��از خطط اإلخ�لاء ال�تي جيب أن
تؤخذ بعني االعتبار من قبل اجلهة املسؤولة يف حال كان هناك احتمال الهنيار السد ،لتاليف املخاطر
واألضرار اليت قد حتدث يف احلياة واملمتلكات على مصب السد.
وصف سد املوصل
مت بناء سد املوصل ع��ام  ، 1985وه��و بارتفاع  100م�تر ،وه��و من السدود اإلمالئية ذات
احلاجب الطيين .يعترب السد مشروعاً متعدد األغراض للسيطرة على الفيضانات ولتخزين املياه بسعة
 11.11مليار مرت مكعب عند احلد األقصى ،ولتوليد الطاقة الكهربائية واستغالل اخل�زان ألغراض
الري والسياحة .يقع السد على هنر دجلة ،على مسافة  60كم من مدينة املوصل يف الشمال واليت
يسكنها  1.7مليون نسمة .ويبني الشكل ( )2املقطع العرضي للمستويات العملية للسد.
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توقع متغريات االهنيار
م��ن أج��ل تنفيذ حم��اك��اة ف�ي�ض��ان ال�س��د ،مت ح�س��اب م�ت�غ�يرات االخ �ت�راق ،وت�ق��دمي�ه��ا كمدخل
لنموذج اهنيار السد وتتبع الفيضانات تستند كل هذه األساليب على حتليل بيانات االحندار اليت مت
مجعها من حاالت فشل السد الفعلية .وقد مت اختيار املعادالت من Von Thum and Gillette

(1990), Froehlich (1995a) and Bureau of reclamation (1988) and MacDonald
 )and Langridge Monopolis (1984) and Singh and Snorrason (1984وتطبيقها لتقدير
عرض االهنيار ووقت الفشل أو وقت االخرتاق الذي سيتم تطويره بالكامل (اجلدول .)1

اعتمدت تلك املعادالت على حتليل دراسة حالة كبرية لفشل السدود الفعلية ألسباب عديدة،
واملعادالت املستخدمة يف بيانات السد األساسية املتعلقة بارتفاع املاء يف اخلزان ،وحجم التخزين يف
اخلزانات وارتفاع اخلرق  .وقد مت فحص كل تلك املعادالت املختارة ،ومعايرهتا يف العديد من السدود
الفاشلة للتأكد من جدوى تطبيقها ،باستثناء  MacDonald and Langridge Monopolisاليت
أعطت قيما مبالغا فيها أكرب من اآلخريات ،ولذلك لن يتم االعتماد عليها يف العمل احلايل.
ويبني اجلدول  2القيم املوصى احلالية لعرض اخلرق ووقت الفشل خلمسة سيناريوهات ملنسوب
املياه من اخلزانات اليت مت تغذيتها من خالل منوذج  ، SMPBRKوإدخال البيانات لعملية احملاكاة.
ميثل مستوى املياه يف اخل�زان الظرف اليومي االعتيادي أو املشمس (أي السد أثناء فشل احلوض
االعتيادي) ،وهذا ألن فشل السد االفرتاضي احلايل قد مت افرتاضه بسبب األنابيب أو فشل التسرب
يف األساسات سد كشرط حقيقي اآلن يف سد املوصل.
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فيما يتعلق بشكل اخلرق ،وصفت السدود الرتابية على أهنا متفاوتة من ثالثية اىل شبه منحرفة
الشكل حبسب معاجلة اخلرق .ووصفت الغالبية العظمى من اخلروق يف السد على أهنا شبه منحرفة
يف الدراسات السابقة .وقد اقرتحت دراسة  )FROEHLICH (1995aقيمة جلانب احندار
اخلرق على افرتاض أنه  1.4لفشل الغمر ،أو  0.9حلاالت الفشل األخرى ،مشرية إىل أن متوسط
معامل االحندار اجلانيب لدراسات احلالة الـ  63من السدود الفاشلة كان ما يقرب من  .1يف عملية
احملاكاة احلالية باستخدام منوذج  ،SMPDBKمت اقرتاح التسرب أو األنابيب يف جسم السد على
أهنا سبب فشل السد .أما فيما يتعلق بشكل اخلرق ،فعلى الرغم من أن النموذج يفرتض خرقا
مستطيل الشكل ،إال أن اخلرق شبه املنحرف قد مت حتليله عن طريق حتديد عرض اخلرق املستطيل
الذي يساوي متوسط عرض اخلرق شبه املنحرف.
تقرتب قناة النهر يف املقطع العرضي من مصب املياه إىل كل نقطة تتبع كقناة منشورية .ويتم
احلصول على املقاطع العرضية يف كل نقطة تتبع من اخلرائط الطبوغرافية أو صور األقمار الصناعية
للمنطقة.
أما فيما يتعلق مبعامل اخلشونة الذي قد يستخدم يف هذا النموذج ،ينصح باستخدام
 )0.03لقناة النهر .مت حساب هذه القيمة ومعايرهتا من خالل تطبيق معادلة ماننج للمقطع العرضي
احلقيقي بالقرب من حمطة املوصل اهليدروليكية للعديد من التصريفات املائية املسجلة يف النهر.
بالنسبة لضفة النهر ،اوصي بـ  0.04ملعامل خشونة مانينج ،يف حني اقرتح  0.1داخل مدينة املوصل
بسبب املباين احلالية والعديد من العوائق األخرى.
(= n
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عملية احملاكاة
(Fread

مت عمل عدة أشواط حماكاة باستخدام منوذج ( )SMPDBKالذي مت بناؤه من قبل
 .(1983يتطلب النموذج إدخال البيانات املتعلقة بقياس أعماق اخلزان ،وهندسة السد ومواد الضفة
واخلرائط الطبوغرافية ملصب النهر التوصل ،مع تقدير ملعامل اخلشونة على طول وصول النهر ،مبا يف
ذلك قناة النهر ،وسهل الفيضان على طول النهر ،وكذلك اإلعاقات املوجودة داخل مدينة املوصل
مثل املباين ،اخل .مت تغذية منوذج  SMPDBKبإدخال البيانات املطلوبة خلمسة سيناريوهات لفشل
ال�س��دود حبسب ما مذكور يف اجل��دول  .2يتضمن إدخ��ال البيانات احتساب ع��رض اخل��رق ووقت
الفشل املوصى هبا ،واملساحة السطحية للخزان  ،وحجم التخزين ،واحلد األقصى للتصريف الكلي
من السد ،واالرتفاع من اسفل املصب لالخرتاق ومعامل اخلشونة لوصول النهر.
نتيجة لعملية النموذج ،كانت خمرجات من��وذج مخسة سيناريوهات لفشل سد املوصل هي
( )290 ،300 ،310 ،320 ،330مرت فوق مستوى سطح البحر ،اليت تتضمن احلد األقصى للتدفق،
واالرتفاع االقصى ،وأقصى عمق ،ووقت الوصول إىل أقصى عمق ملوجة الفيضان على طول مسافة
موقع مصب سد املوصل حبسب ما مبني يف األشكال ( .)3،4،5،6ومن الواضح أن النسب املئوية
للحد األقصى لتخفيف التصريف بني أول مقطع عرضي لوصول النهر ملوقع مصب السد (صفر
كيلومرت) ،واملقطع العرضي مدينة املوصل خلمسة سيناريوهات (% 39 ،% 40 ،% 43 ،% 45
 )% 38على التوايل .كان وقت الوصول إىل أقصى عمق يف مدينة املوصل للسيناريوهات اخلمسة
لفشل السد ابتداء من هناية تكوير اخلرق الفاشل ( 5.99 ،6.58 ،7.49 ،8.74و  )5.52ساعات
على التوايل.
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مت حتديد خرائط احلد األقصى ملوجة الفيضانات لوصول هنر دجلة بني موقع السد ومدينة املوصل.
ويبني الشكل ( )7منطقة الغمر لوصول النهر كله ،للسيناريو الرابع لفشل السد ( 320مرت فوق مستوى
سطح البحر) .وبينما تظهر األرقام ( 8،9،10،11و  )12الغمر داخل مدينة املوصل للسيناريوهات
اخلمسة لفشل السد (فشل السد) )330 ،320 ،310 ،300 ،290( ،مرت فوق مستوى سطح البحر.
وقد أظهرت املقارنة بني حالتني ملدينة املوصل قبل وبعد فشل السد للسيناريو الرابع ( 320مرت فوق
مستوى سطح البحر) حبسب ما مبني يف الشكل  .13وقد لوحظ ،خالل تقييم وحتليل خرائط غمر
موجة الفيضانات ملدينة املوصل للسيناريوهات اخلمسة لفشل السد ،أن احلد األقصى الرتفاع املياه
داخ��ل املدينة سيكون ح �وايل  235.2م�تر ف��وق مستوى سطح البحر للسيناريو األخ�ير م��ن فشل
السد (أي  330مرت فوق مستوى سطح البحر) ،وأن موجة الفيضانات ستغطي حوايل  % 53.6من
مدينة املوصل ،حيث ستتعرض الضفة الشرقية من املدينة إىل إغراق أكثر قليال من الضفة الغربية،
حبسب ما هو مبني يف اجلدول رقم  .3ويرجع ذلك إىل أسباب طبوغرافية وامتداد واسع من البناء يف
الضفة الشرقية من مدينة املوصل .وترتاح املنطقة اليت ستغمرها املياه يف موقع السد ومدينة املوصل
لسيناريوهات فشل السد اخلمسة ،ما بني  152و  252كيلومرت مربع على التوايل (اجلدول رقم )4
اليت تضم أراض زراعية جيدة جدا مزروعة من قبل القرويني الذين يعيشون هناك .وكان وقت الوصول
إىل أقصى عمق يف مدينة املوصل للسيناريوهات اخلمسة لفشل السد ،ابتداء من هناية تطوير اخلرق
الفاشل ( 5.99 ،6.58 ،7.49 ،8.74و  )5.52ساعات على التوايل.
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اجلدول ( )4النسب املئوية للمناطق الفائضة بني موقع السد ومدينة املوصل لسيناريوهات الفشل اخلمسة

وقد مت وضع مقطع عرضي خمتار يف منطقة الغمر داخل مدينة املوصل (على بعد  67.4كم
من موقع مصب السد) للسيناريوهات اخلمسة لفشل السد يف الشكل ( 13أ  -ب) ال��ذي كان
أقصى عرض هلا يف منطقة الغمر حوايل  6.4كم .ويف حني مت إظهار منحىن مستوى تصريف املياه
ملوجة الفيضانات يف مدينة املوصل للسيناريوهات اخلمسة لفشل السد يف الشكل ( 13ج) .تكون
هذه العالقة مفيدة يف حتديد القيم املطلوبة للتصريف املتدفق خالل موجة الفيضانات ألي مستوى
مياه منتقى.
نتيجة لغمر مدينة امل��وص��ل بسبب فشل س��د امل��وص��ل ،ف��إن ال�ع��دي��د م��ن امل�ن�ش��آت التجارية
والتعليمية والصناعية والدميوغرافية والطبية ،باإلضافة إىل املباىن احلكومية وغري احلكومية سيتم غمرها
بسبب موجة الفيضانات املتوقعة .ويبني اجلدول ( )5بعض املنشآت الرئيسة اليت سيتم تغمرها باملياه
يف مدينة املوصل فقط وفقا ألسوأ حالة (السيناريو اخلامس) لفشل سد املوصل.
خطط اإلخالء والطوارئ
ينبغي إعداد وتنفيذ خطط اإلخالء من قبل احلكومة احمللية اليت هلا سلطة على املناطق اليت
سيتم غمرها .وينبغي أن يتم طلب املساعدة من أفراد الدفاع املدين احمللي يف إعداد خطة اإلخالء.
وعادة ما تكون وكاالت إنفاذ القانون الوطنية واحمللية مسؤولة عن تنفيذ جزء كبري من اخلطة .وتشمل
اخلطط ترسيم املنطقة الذين سيتم اجالء السكان منها ،والطرق اليت سيتم استخدامها ،وتدابري مراقبة
حركة املرور ،وتوفري وسائل النقل يف حاالت الطوارئ ،واإلجراءات اخلاصة لإلخالء ورعاية الناس يف
املؤسسات مثل املستشفيات ،وإجراءات تأمني احمليط واألمن الداخلي للمنطقة ،وإجراءات اصدار
امر االخالء وإعادة الدخول إىل املنطقة؛ والتفاصيل اليت تشري اىل املنظمة املسؤولة عن وظائف حمددة
واملعدات واملوارد البشرية الالزمة .كما جيب تزويد ادارة السد بنسخة من اخلطة.
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االستنتاجات
مت اختيار منوذج  SYMDBKنظراً لبساطته وكفاءة حماكاته ،وتوقعه ملوجة الفيضانات عند
اهن�ي��ار السد االف�تراض��ي يف سيناريوهات الفشل املختلفة ،وق��د مت استخدام النموذج الستكشاف
اجلوانب املختلفة لتقييم خماطر اهنيار السد ،وحساب خصائص موجة فيضانات املصب لفشل سد
املوصل .كما مت تغذية هندسة قنوات النهر املمثلة من خالل املقاطع العرضية اليت مت احلصول عليها
من اخلرائط الطبوغرافية وصور األقمار الصناعية لوصف التغريات يف عرض قناة النهر والوادي ،إىل
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منوذج  SYMDBKباستخدام مرافق نظم املعلومات اجلغرافية .وتشري النتائج الرئيسة أن منطقة
تبلغ مساحتها  252كيلومرت مربع على طول هنر دجلة بني موقع السد ومدينة املوصل ،واليت تصنف
على أهنا أراض زراعية جيدة جدا ،وتستخدم من قبل القرويني ،سيتم غمرها بسبب فشل سد املوصل
يف أسوأ سيناريو للفشل ،وسيكون احلد األقصى وعمق الفيضانات يف مدينة املوصل  25مرت ،وارتفاع
موجة الفيضان  235.2مرت فوق مستوى سطح البحر ،وتصريف الفيضان األقصى  207632مرت
مكعب يف الثانية مبتوسط سرعة تدفق قدره  3.5مرت مكعب يف الثانية .ستغطي موجة الفيضانات
حوايل  ٪ 54من مدينة املوصل اليت ستتعرض مناطق الضفة الشرقية من املدينة إىل إغراق أكثر قليال
من الضفة الغربية .وأخ�يرا ،ف��إن الوقت للوصول إىل أقصى عمق يف مدينة املوصل للسيناريوهات
اخلمسة لفشل السد تبدأ م��ن هناية تطوير اخل��رق الفاشل سيكون (،5.99 ،6.58 ،7.49 ،8.74
و )5.52ساعات على التوايل.
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مستلزمات األصالح االقتصادي في العراق
الدكتور كمال البصري  -االستاذ مضر سباهي *

2016 / 1 / 5

غالبا ما تعتمد الدول منهجية متشاهبة يف االصالح االقتصادي اال ان بعضها يتوفق
وبعضها ال يتوفق يف حتقيق االصالح .تبحث املقالة مستفيدة من جتارب دول شرق وجنوب
شرق اسيا يف العوامل املؤدية لنجاح االصالحات ،وتوضح امهية تنمية االرادة السياسية يف
ختطيط واقرار رؤيا واضحة لسرتاتيجية االصالح ،ويف تشريع القوانني واالجراءات الضرورية،
وبتأمني سيادة القانون الضروري لتأمني حقوق كال من املواطنني ورجال االعمال من خماطر
وتكاليف الفساد .ان دميومة وقوة االصالح تتناسب مع ارادة سياسية قائمة على حكم رشيد
يعتمد معا على الكفاءة واملشاركة الوطنية ،وحتمل مسؤولية نتائج القرارات ،واعتماد الشفافية
يف جيمع النشاطات اليت من شأهنا تضيق اخلناق على املمارسات اخلارجة على سيادة القانون.
عليه فان احداثيات االصالح ميكن اختصارها بادارة سياسية اليت تعتمد مفردات احلكم الرشيد
و يف اعتماد حزمة من التشريعات داعمة القتصاد سوق متمثلة حبماية حقوق امللكية ويف بيئة
قانونية تضمن قوة اقتصادية تنافسية.
مقومات التنمية االقتصادية؟
من مقومات التنمية االقتصادية بشكل عام هي توفر رؤس االموال التالية :البشري،
االقتصادي ،االجتماعي -السياسي .رأس املال البشري يعين توفر املهارات الفنية والثقافة الداعمة
للتنمية ،وراس املال االقتصادي يعين االالت واملعدات (اوالرصيد املايل الضروري للتنمية) ،وراس
املال االجتماعي -السياسي ميثل التالحم االجتماعي بني مكونات الشعب املختلفة الداعم
لالستقرار واقرار القوانني واالجرات الضرورية ومن مث املسامهة لتشيد دولة املؤسسات اليت تراعي
تطبيق مفردات احلكم الرشيد.
* املعهد العراقي لألصالح االقتصادي
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تتباين الدول يف توفري رؤس االموال املشار اليها ومن مث تتباين يف قدرهتا على حتقيق
التنمية .راس املال االقتصادي مل يعد االهم الن هناك دول استطاعت خلق حوافز الستقطاب
رؤس االموال االقتصادية على شكل استثمارات اجنبية ،ولكن االهم مها :رأمسال البشري الفين
واملتوفر باجور تنافسية ،وراس املال السياسي االجتماعي الذي يعمل على خلق بيئة تشريعية
وقانونية داعمة لعمل مؤسسايت تتمثل به مستوى حمدد من سيادة القانون  ...كما هو احلال يف
كوريا اجلنوبية وسنغافوره وتايوان .فقد سعت تلك الدول اىل الرتكيز على بناء القدرات البشرية
وحتقيق سيادة القانون وخلق بيئة جاذبة لالستثمارات ولعبت القدرات القيادة السياسية دورا
متميزا يف حتقيق ذلك.
مايهمنا يف هذا املقال هو رأس املال السياسي واالجتماعي واثره على بنية املؤسسة
السياسة السليمة وتأثري ذلك على االداء الرشيد للمؤسسات االقتصادية .فقد اشارت االحباث
اىل ان النظم السياسية اليت تستطيع ان حتقق قدرا متقدما من سيادة القانون ومكافحة الفساد
وتستطيع باملقابل تعزيز قوة املؤسسات االقتصادية من خالل اقرار وتنفيذ التشريعات الداعمة
لالصالح ( كما هو احلال يف صني وكوريا اجلنوبية وسنغافورة وماليزيا وبوتسوانا وراوندا ) اليت
تنال بالتايل ثقة رجال االعمال واملستثمرين .ان العالقة بني مستوى اداء املؤسسة السياسية
واملؤسسة االقتصادية ليس عالقة خطية اذ تلعب عوامل ومتغريات يف التأثري على شكل العالقة،
لقد اثبت املمارسات الدولية بان الدول اليت تتمتع مبؤسسات دميقراطية رصينة يكون هلا باملقابل
مؤسسات اقتصادية تتمع حبكم رشيد ،كما وجد خالف ذلك بعض الدول اليت ال تتمتع بنظم
دميقراطية ان يكون هلا مؤسسات اقتصادية رشيدة (خاصة يف الدول اليت تعتمد على القطاع
اخلاص يف التتمية او الدول اليت تعتمد على سياسة التصدير كما هو احلال يف دول شرق وجنوب
شرق اسيا) ،كما وجد ان الدول هلا ثروات طبيعة كالنفط خيلق تواجد الثروة تشوها يف احلوافز
والعوامل املؤثرة باجتاه احلكم الرشيد (باستثناء بعض الدول كالنرويج) .لغرض توضيح العالقة
بني بني احلكم الرشيد واالداء االقتصادي انظر اىل الرسم البياين رقم ( .)1
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الرسم البياين رقم
		

1

عالقة االداء احلكومي وبيئة ممارسة االعمال

املصدر:
What determines the quality of economic institutions? Cross-country
evidence, Jonathan Lehne, Jeffrey Mo and Alexander Plekhanov,
Working Paper No. 171 Prepared in October 2014, European Bank

عالقة العامل السياسي بالعامل االقتصادي؟
اضف اىل ما تقدم لقد وجدت يف االدبيات االقتصادية ان هناك عالقة طردية بني
حصة الفرد من الناتج احمللي االمجايل ودرجة سيادة القانون ،وهي باحلقيقة تعبري اخر يؤكد على
العالقة الطردية بني قوة املؤسسات السياسية (املتمثلة بسيادة القانون) وحسن اداء املؤسسات
االقتصادية القوة التنافسية العاملية او حبصة الفرد من الناتج احمللي االمجايل انظر الرسم البياين
( .)2كما ان هناك ادلة قاطعة على ان لضعف التالحم االجتماعي دور يف تقويض واضعاف
االداء السياسي املؤسسايت والذي من شأنه ان يقوض العمل االقتصادي املؤسسايت وبالتايل
يتعذر حتقيق االصالحات رغم حاجة املواطن هلا .ماتقدم ينطبق على حالة العراق الذي يشهد
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تقاطع حادا بني ممثلي السياسني ملكونات الشعب العراقي واليت انعكست على عدم اقرار قانون
النفط والغاز رغم امهية الكبرية وعدم تشريع قانون البىن التحتية الذي يمُ كن الشركات الرصينه
الدولية بناء البىن التحتية ،وعدم تطبيق قانون التعرفة الكمركية وعدم القدرة على القيام بكثري
من االصالحات ولعل ابرزها االصالح املصريف واعادة هيكلة الشركات االقتصادية العامة ،كما
هناك امثلة اخرى يف دول افريقية عديدة .من كل ما تقدم ان التحديات اليت تواجه الدول يف
حتقييق االصالحات االقتصادية الضرورية ال ميكن عزهلا عن العامل السياسي املتمثل بسيادة
القانون ،انظر املصدر ()1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*املصدر:

(1)AFRICA’S GROWTH TRAGEDY: Policies and Ethnic Divisions,
William Easterly and Ross Levine April 1997 , Quarterly Economic Review

الرسم البياين رقم  2عالقة سيادة القانون وحصة الفرد يف الناتج احمللي

املصدر:

– Global Competitiveness Measure from World Economic Forum 2009
www.qovindicators.org
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العالقة بني التشريعات االقتصادية والتطور االقتصادي؟
اثبتت العديد من الدراسات بان التشريعات الداعمة لسياسة احلرية االقتصادية اليت من
شأهنا خلق بيئة مناسبة لعمل القطاع اخلاص دورا يف حتقيق التقدم االقتصادي ،واعتمدت تلك
الدراسات على قياس احلرية االقتصادية من خالل استخدام  42متغريا لبناء املؤشر الذي يقيس
درجة احلرية االقتصادية ومتثل هذه املتغريات يتم تصنيفها اىل مخسة حقول أساسية هي :حجم
احلكومة من حيث اإلنفاق والضرائب واملشاريع ،طبيعة البيئة القانونية وحفظ حقوق امللكية،
امكانية احلصول على األموال بطريقة مشروعة ،حرية التجارة اخلارجية ،طبيعة التشريعات
املتعلقة باحلصول على القروض وسوق العمل واألعمال التجارية .اال انه وجد ان درجة الرتابط
االحصائي بني متغري احلرية االقتصادية وقيمة االنتاج الكلي اكرب يف الدول املتقدمة منها للدول
النامية (مبعىن ان املنفعة احلدية لالنتاج واملتحققة من زيادة قيمة متغري احلرية االقتصادية بدرجة
واحدة هي اكرب من تلك يف الدول النامية) ،انظر اىل مصدر ()2
(2) Modelling Economic Output and Economic Growth with respect
to Economic Freedom COMPARATIVE STUDY OF DEVELOPING AND DEVELOPED COUNTRIES ERIK JOHANSSON, ERIK
TRETO

ملعرفة اسباب االختالف بالتاثري ال بد ان نبحث الية تأثري قوانني احلرية االقتصادية على
االنتاج العام.
الشك ان التأثري يتم من خالل رصانة عمل املؤسسات/الشركات من حيث التزاممها
مبفردات االدارة الرشيدة او سيادة القانون .فأذا اخذنا موضوع محاية امللكية اخلاصة فان طبيعة
التشريع والتطبيق يعتمد على مستوى تطور املؤسسات السياسية الدعمة لسيادة القانون .سيادة
القانون ضمن عمل املؤسسات والشركات له اثار اجيابية يف استقطاب االستثمارات االجنبية
وتشجع بقدر اكرب منو القطاع اخلاص احمللي ،كما ان املؤسسات اليت تراعي مفردات احلكم
الرشيد تكون عالقات العمل بني العاملني واجلهاز االداري افضل من غريها ومن مث فان خطور
تعرض الشركة اىل خسائر بسب توقفات العمل اقل ،اضف اىل ما تقدم فان املستثمريين يضعون
ثقة اكرب مبثل هذه الشركة ،و يتعدى التأثري اىل املؤسسات املالية كاملصارف والتأمني الداعمة
لعمل الشركة ...اخل (انظر الرسم البياين .)3
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الرسم البياين  3عالقة سيادة القانون وقيمة اسهم الشركات

املصدر:
Mckinsey and Company (2000), ‘Investor Opinion Survey on Corporate
Governance

عليه نعلم انه ليست العربة بتشريع القوانني الضرورية وامنا بقدرة رأمسال االجتماعي
والسياسي يف توفري بيئة رصينة لعمل املؤسسات اليت تعمل خبصائص احلكم الرشيد .ان توفر
التشريعات الصديقة لرجال االعمال يف بيئة تفتقد لسيادة القانون او احلكم الرشيد يفتح بابا
ومصدرا هلدر املال والفساد واىل املمارسات غري النزيه .كمثال اخر عقود اخلدمة يف جمال
استخراج الننفط واليت عملت هبا احلكومة الفدرالية بالعراق منذ  2009ومتثل عقود ذات قيمة
وجدوى اقتصادية اكرب من “عقود املشاركة” اال ان سوء وضعف االدارة السياسية اليت غلبت
وفضلت “احملاصصة” على “الكفاءة” قد جعلت ادارة تلك العقود ان ال جتين كل مثارها.
لغرض حبث العالقة او االنسجام بني سيادة القانون ونوعية القوانني واالجراءات السائدة
مت اعتماد بيانات البنك الدويل لكل للدول العربية على سبيل املثال ،من خالل تفصح الرسم
البياين رقم ( )4وجد ان هناك عالقة طردية بني نوعية القوانني واالجراءات تامشرعة وبني درجة
سيادة القانون ،االمر الذي يستدعي القول بان الدول تكون متهيأة ومستعدة الصالح وتبسيط
اجراءاهتا وقوانينها كلما كانت درجة سيادة القانون افضل.
160

مقاالت
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()4

عالقة سيادة القانون ونوعية القوانني للدول العربية

املصدر:
The Worldwide Governance, Indicators, 2014 Update- World Bank

يوضح الرسم البياين  4بان االمارات والبحرين واالردن استطاعت ان حقق قدرا مرغوبا
من االصالحات للقوانني واالجراءات بسب تقدم سيادة القانون  ،وعلى العكس فالعراق وليبيا
وصوماليا مل حيققوا االصالحات املطلوبة بسب ضعف سيادة القانون واحلكم الرشيد .ونفس
االستنتاج ميكن الوصول اليه عند مشول الدول اخلرى ،الرسم البياين ( )5يوضح احلقيقة بالنسبة
لبعض من اللدول االفريقية والعراق.
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عالقة سيادة القانون ونوعية القوانني للعراق وبعض الدول االفريقية

املصدر:
The Worldwide Governance, Indicators, 2014 Update- World Bank

دور االرادة السياسية يف االصالح االقتصادي
ان امهية رأس املال السياسي -االجتماعي جيب ان ال يفهم منه انه يتطلب تطبيق
الدميقراطية كنظام سياسي ،فهنا الكثري من الدول الرائد يف التنمية قد بلغت ذلك من خالل
حكومات غري دميقراطية وكانت هي بذلك تتوخى حتقيق قدر ومستوى حمدد من التنمية قبل
الشروع بالعملية الدميقراطية .ان خيار هذه الدول يبدوا نابعا من الرغبة يف حتقيق حوكمة تستند
عليها عملية التنمية االقتصادية كماهو احلال يف اليابان وكوريا وسنغافورة وهونكوك .بالعكس
لقد وجد بعض الدول اليت اعتمدت الدميقراطية يف التنمية كان منوها متعثرا (كما هو احلال مثال
يف الفلبني واندنوسيا والعراق وناجرييا) .فالدميقراطية اليت ال تُشيد على اساس االدارة الرشيدة
تكون مرتبكة وتقود اىل فوضى كما هو احلال يف العراق .لقد اغرقت الدميقراطية بالعراق
املؤسسة السياسية واالقتصادية باملشاركة السياسية (احملاصصة) على حساب اعتماد الكفاءة
والشفافية وسيادة القانون ،وكان ذلك سببا يف ضعف االرادة السياسية يف اختاذ قرات هامة
وانتشار الفساد .كان االحرى ان يكون االعتماد اوال على مقومات احلكم الرشيد لتحقيق قدرا
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حمددا من التطور االقتصادي ،مث بعد ذلك اعتماد الدميقراطية واملشاركة السياسية (كما سعت
دول شرق اسيا).
اليضاح دور احلكم الرشيد الذي يستند على سيادة القانون يف حتقيق االصالحات
االقتصادية ،لنأخذ العراق و راوندا الذان عانا كالمها من متاعب سياسية واالنقسامات
اجتماعية .يف عام  2008كان مستوى التعقيد يف بيئة ممارسة االعمال االقتصادية يف كال من
الدولتني متقارب ،اال ان االمر اختلف فيما بعد عام  2014لتكون رواندا دولة ذات بيئة افضل
كما هو واضح من الرسم البياين (رقم .)6
الرسم البياين رقم  6مقارنة بيئة ممارسة االعمال بني العراق وراوندا

املصدر:
2014 / Doing Business Survey The World Bank

ولغرض معرفة دور احلكم الرشيد الذي يعتمد سيادة القانون يف حتقيق االصالح املشار
اليه اعاله ،نقارن بني مستوى سيادة القانون يف الدولتني خالل الفرتة الزمنية ، -2014 2008
حيث جند واضحا ان تقدم سيادة القانون كان اكرب منه اىل العراق.
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مقارنة سيادة القانون بني العراق وراوند

املصدر:
The Worldwide Governance, Indicators, 2014 Update

عليه ال يتوقع للعراق واي دولة ان جتين مثار االصالح االقتصادي دون العمل على رفع
مستوى سيادة القانون .ان التشوه االقتصادي والسياسي الذي يعاين منه العراق يعود اىل عاملني
مها استخدام املوارد املالية النفطية وتطبيق الدميقراطية بعيدا معايري احلكم الرشيد املتمثلة باعتماد
الشفافية والكفاءة وسيادة القانون .ان هذا االمر يتطلب تعاون من املواطنني ومنظمات اجملتمع
املدين يف نشر ثقافة “احلكم الرشيد” كبديل عن “حكم احملاصصة” ،واستخدام اصواهتم
االنتخابية واالحتجاجية للضغط على احلكومة تبين معايري احلكم الرشيد ،باملقابل املطلوب من
احلكومة ان حتدد رؤيا حمددة لالصالح واراد قوية لتنفيذ االصالحات ضمن برنامج زمين.
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إشكالية ثروة النفط وتداعيات الديمقراطية في العراق
الدكتور كمال البصري  -االستاذ مضر سباهي *

2016 / 1 / 13

معلوم بوجود دور إجيايب للنفط والدميقراطية يف حتقيق التقدم والرخاء ،اال اهنما ميكن ان
يكونا مصدراً سلبياً ومادة للتقهقر والشقاء حينما يساء استخدامهما ،او حينما حتجب حوافز
االستخدام األنسب املتمثلة مبعايري احلكم الرشيد (بالشفافية والكفاءة والعمل بسيادة القانون).
املعروف ان العوائد النفطية مال سهل الكسب وبغياب الشفافية يستخدم ألغراض بعيدة عن
اجلدوى االقتصادية ،والدميقراطية كآلية قد تستغل بعيدا عن فحواها املتجسد بالعقد االجتماعي
لتتحول اىل حماصصة .تسعى هذه املقالة اىل مناقشة االستخدامات املشوهة للدميقراطية والنفط،
وتستنج ان االستخدام السيئ للثروة النفطية والدميقراطية يؤول اىل تشوه هيكل االنتاج االقتصادي
وإفشال التجربة الدميقراطية .سنتناول اوالً تداعيات الدميقراطية ،وثانياً اشكالية النفط.
تداعيات الدميقراطية:
واضح ان العراق حقق تقدماً مشهوداً يف املمارسات الدميقراطية بالنسبة للمنطقة العربية،
اال ان املمارسة الدميقراطية مل يصاحبها تطبيق ملبادىء العقد االجتماعي املتمثل بتطبيق مفردات
احلكم الرشيد ،االمر الذي ادى اىل ضعف االداء احلكومي وعدم القدرة على تقدمي اخلدمات
الضرورية للمواطنني رغم توفر االيرادات النقدية النفطية .ان استياء املواطنني خلق فرصة للفرقاء
السياسيني لريكبوا موجة فشل احلكومة وتأطريها تارة باطار عدم الكفاءة والفساد ،وتارة اخرى
باطار الطائفية .ازاء هذا االنقسام والفوضى السياسية فان توجه احلكومة حلل مشكلة االستقرار
السياسي باملشاركة السياسية (احملاصصة) حل ال يؤدي اىل وئام ،بل يكرس ملزيد من االنقسام
السياسي ،وان احلل يكمن باحلرص على تطبيق مفردات احلكم الرشيد وهي ممارسة يتعاظم
دورها ويتكامل بشكل ديناميكي مع تقدم مستوى التعليم والثقافة.

* املعهد العراقي لألصالح االقتصادي
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ان امهية الدميقراطية ال تأيت من اهنا تضمن احلق يف املمارسة السياسية لالغلبية بل
الهنا االطار السليم لتنفيذ مضامني “العقد االجتماعي” ،بان حترتم االغلبية احلاكمة حقوق
حد سواء .فالدميقراطية كآلية ال تؤمن لوحدها حتقيق الثمار املادية وال املعنوية
اجلميع على ٍّ
للمواطنني دون اعتماد الشفافية والكفاءة واملشاركة وباالستماع آلراء اآلخرين وحتمل مسؤولية
السياسات والقرارات املتخذة وحتقيق سيادة القانون .نعم حقق العراق تقدماً ملموساً يف
تطبيق بعض املمارسات الدميقراطية املتمثلة باالستفتاء على الدستور وباالنتخابات املتكررة على
صعيد احلكومة االحتادية واحلكومات احمللية ويف كثري من املمارسات املتمثلة باحلرية السياسية
واحلرية الفردية واعتماد الالمركزية … اخل .اال ان املمارسة الدميقراطية مل يصاحبها الوفاء للعقد
االجتماعي املالزم لآللية الدميقراطية واملتمثلة مبفردات احلكم الرشيد .إن عدم االلتزام بالشفافية
يف املمارسات املختلفة وغياهبا قد وضع املسؤول احلكومي موضع الريبة والشك والتهمة أمام
أفراد الشعب واملنظمات احمللية والدولية ،كما ان غياب الشفافية ال يشجع على خلق احلوافز
لاللتزام باملفردات االخرى للحكم الرشيد كالكفاءة وتطبيق القانون ،وإن غياب الشفافية يف
القرارات أدى اىل جتريد املواطن من دوره يف متابعة نشاطات احلكومة والسعي لرتشيدها ومراقبته،
مما أدى اىل إنتشار حالة سوء الظن واالهتامات اليت قد ُّ
تعد بعضها كيدية.
من االمثلة على ضعف الشفافية “املوازنة االحتادية” اليت تعترب اهم ملف اقتصادي
سياسي ،حيث بلغ مقياس الشفافية للموازنة لعام  )4%( 2014حبسب دراسات منظمة
شفافية املوازنات الدولية ( ،)IBPان هذا الضعف يعود اىل االلتزام باعداد ونشر الوثائق اخلاصة
باعداد وتنفيذ املوازنة حبسب التوقيتات واملعايري الدولية واليت نص عليها قانون االدارة املالية
بصريح العبارة .الشك ان الذي حيصل كل عام هو خمالفة قانونية من قبل وزارة املالية .فاملوازنة
تعد بطريقة يصعب على املواطن متابعة واستنطاق التخصيصات املالية اذ اهنا مبهمة وال تؤشر
اىل مشروعات حمددة وال تعرف جدواها االقتصادية وال عن عالقتها بالسرتاتيجية االقتصادية
الوطنية .ان غياب الشفافية ادى اىل االفراط يف التخصيصات املالية على حساب جوانب اخرى
ذات جدوى اقتصادية اكرب (كما احلال يف استمرار تضخم حجم ختصيصات االجور واملرتبات
على حساب ختصيصات قطاع التعليم او الصحة واالسكان) .بسبب غياب الشفافية أصبح
من املتعذر جدا على املواطن ومنظمات اجملتمع املدين القيام مبتابعة كفاءة استخدام املال العام
او متابعة نشاطات احلكومة ،ألن غياب املساءلة والرقابة السابقة والالحقة الرمسية وشبه الرمسية
بطبيعة احلال يعطي املسؤول احلكومي مساحة واسعة للتصرف بعيدا عن معايري الكفاءة يف
استخدام املال العام.
صنف العراق باالدبيات االقتصادية واحدا من اعجز احلكومات
على اساس ما تقدم ُ
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على االيفاء بواجباهتا ،كما بلغ تسلسل العراق وفقا ملؤشرات البنك الدويل اخلاصة بتطبيق معايري
االدارة الرشيدة اقل حىت من اقرانه الدول العربية (وحىت اقل من نيجرييا الدولة الغارقة بالفساد!).
وقد ادت العوامل اعاله اىل ضعف ثقة املواطن بعدالة ومصداقية االجراءات احلكومية ،وركب
بعض السياسيني موجة الفشل يف تأطري اخلالفات السياسية والشخصية باطار الطائفية.
جيدر ذكره هنا ان احلكومات املتعاقبة سعت اىل امتصاص اخلالفات السياسية بتوسيع
رقعة املشاركة السياسية (احملاصصة) ،وال خيفى من ان حتقيق العدالة باملشاركة السياسية ال يضمن
تطور كفاءة االداء كما بينت جتربة العراق  ،وكما ان نتائج الدراسات السياسية لعدد من الدول
الدميقراطية واليت فيها تعدد قومي او مذهيب تنص على ان املشاركة النسبية باحلكومة ال متثل حبد
ذاهتا حال مستقرا للتناقضات السياسية الكامنة اال عندما يكون هناك تطور يف مؤشر التنمية
البشرية كالتعليم والثقافة الذي ُّ
يعد ايضا عامال مهما يف االسراع بتطبيق االدارة الرشيدة ،راجع
املصدر التايل:
Stable Democracy and Good Governance in Divided Societies: Do powersharing institutions work? By Pippa Norris (http://www.innovations.
) harvard.edu/showdoc.html?id=6669&p=1

ان املشاركة النسبية للكتل السياسية ال تؤدي بشكل طبيعي اىل تطبيق قيم الدميقراطية
املتمثلة بالسعي اىل فرض مفردات االدارة الرشيدة ،وبغياب هذه القيم ال يكون للمؤسسات
املختلفة من دور فعال يف تقدمي اخلدمات العامة ،وال يتوقف ذلك على وهن وعدم كفاءة القطاع
العام بل ليشمل القطاع اخلاص احمللي واالجنيب.
ان خري مثال على عدم فعالية املشاركة السياسية وحدها يف حتقيق االستقرار السياسي
يف العامل العريب هي جتربة لبنان اليت مل توفر يوما من االستقرار املنشود .كما يف السودان
لغرض حل مشكلة النزاع الدامي يف جنوب السودان والذي كان السبب يف كثري من املأسي
االنسانية ،أقدمت حكومة الرئيس السوداين “البشري” عام  2005بتوقيع اتفاق ميثل تسوية
سياسية تتجسد مبشاركة اخلصوم السياسني من االقليات القومية يف ادارة احلكم ،اال ان نتائج
هذه املشاركة مل حتقق للسودان االستقرار السياسي املنشود .ففي االدبيات السياسية تعترب جتربة
السودان حتديا لنظرية “املشاركة النسبية باحلكم” واليت تزعم ان هذه املشاركة متثل امتصاصاً
لزخم الصراع القومي او املذهيب ،وتدعي النظرية ان املشاركة السياسية ستكون االطار الضامن
لتطبيق مفردات االدارة الرشيدة من مث تقود اىل تنمية بشرية عادلة للجميع واستقرار سياسي.
تؤكد االدبيات السياسية واالقتصادية اىل ان االدارة الرشيدة هي العامل احلاسم يف تقدم ورخاء
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الشعوب ،وعلى اساس ما تقدم فاملشاركة باحلكم يف غياب االدارة الرشيدة تعين الفوضى،
وحقيقة األمر فإنه ليس هناك دليل على ان املشاركة النسبية بطبيعتها تقود اىل بناء مؤسسات
حكومية تتجسد هبا مفردات االدارة واحلكم الرشيد ،بل حتقيق ذلك يعتمد على تطور التعليم
(رفع مؤشرات التنمية البشرية) كما حصل يف دول شرق اسيا (اليت حققت املعجزة االقتصادية).
معلوم أن تلك الدول حققت التقدم االقتصادي اهلائل ليس بفضل املشاركة السياسية الواسعة او
بفضل ثرواهتا بل من خالل سياسة طموحة مشلت التعليم وتطبيق مبادئ احلكم الرشيد.
باختصار شديد فإن حل االزمة السياسية القائمة ينحصر باختيار حكومة تكنوقراطية
مستقلة ،وبغري ذلك سوف تستمر الطعون والشكوك واخلالفات الشخصية اليت تعكر صفو
وتآخي املواطنني وتلقي بظالهلا احلالكة على احلالة العامة .احلقيقة مهما كانت مصداقية احلزب
السياسي احلاكم فسيقف اخلصوم السياسيون موقفا معاديا ملمارساته .ان خصائص احلكومة
املطلوبة لتحقيق االستقرار السياسي هي :ان تكون حكومة غري متحزبة تتمتع بصفة الفريق
الواحد وتتمتع مبهارات إلدارة االقتصاد واجملتمع واألمن ،وأن يكون هلا برنامج عمل يستند على
اسس وجتارب عاملية ( كتجربة كوريا ،ماليزيا ،وسنغافورة ) ويتم اقراره من قبل جملس النواب
إبتدءاً.
وهنا سؤال يطرح نفسه :هل ان خيار الدميقراطية كان ميثل طموح املرحلة احلالية ،او
هل َّ
إن الدميقراطية ُّ
تعد عامال ضروريا للتنمية؟ للجواب نقول إذا ما راجعنا جتارب ناجحة يف
التنمية كتجارب دول شرق اسيا جند ان خيار الدميقراطية يف العراق ميثل مرحلة متقدمة على
واقعه (كمن يستبق الزمن بالزراعة يف فصل اخلريف بدالً من الربيع) .لقد شهدت تلك الدول
أربع مراحل يف التنمية ،يف البداية اليابان  ،1950مث عقب ذلك كوريا وتايوان ،وسنغافورة،
وهونكونك  ،1960وباملرحلة الثالثة تايلند ،اندونوسيا ،ماليزيا ،والفلبني من  ، 1975ويف
املرحلة الرابعة الصني  .1980لقد اعتمدت مجيع هذه الدول على دور الدولة اليت مل تكن تعتمد
اليات الدميقراطية بل اعتمدت على قيادة سياسية هلا رؤية وارادة واضحة وقوية للتغيري ومجيع
هذه الدول اعتمدت منهجية اقتصادية متقاربة تضمنت مايلي :اعتماد التعليم ،وابعاد العامل
السياسي عن التدخل يف االدارة االقتصادية ،واعتماد سياسة االنتاج لدعم الصادرات (للحصول
على العملة االجنية) .وبعبارة اخرى كان الرتكيز على ادارة االقتصاد وحتقيق الرفاهية االقتصادية
كأولوية ،ويبدوا ان القناعة السائدة عند تلك الدول هي ان اجواء الدميقراطية ال ختدم استقرارية
السياسة االقتصادية واستمراريتها بل قد تبطئ عملية االصالح االقتصادي .بعبارة اخرى كانت
الرغبة ملعاجلة الفقر واحلرمان ورفع مستوى املعيشة متثل اولوية مرحلية على اعتبارات الدميقراطية،
فاليابان وكوريا اجلنوبية بداتا عملية التصنيع االقتصادي حتت اجواء حكم عسكرية ،هونكونك
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حتت حكم استعماري وسنغافور حتت حكم فردي وتايوان حتت احكام عرفية ،واما اندونوسيا
وتايلند فكان هلما نظام دميقراطية ساهم يف ابطأَ تقدمها االقتصادي ،واخريا الصني رغم انعدام
املمارسات الدميقراطية فان منوها االقتصادي هائل .يالحظ انه ان دول شرق اسيا سعت خليار
الدميقراطية ( باستثناء الصني ) عندما مت التأسيس للتطور االقتصادي وحتقيق مستوى مقبول
بالتنمية ولكن كان هلذا اخليار تأثري سليب على معدل النمو االقتصادي ابتدأ.
مما تقدم نستطيع القول ال عجب ان تتأثر عملية التنمية االقتصادية يف العراق حبالة
فوضى الدميقراطية ،وعليه ميكن القول ان امال الشعوب تتحقق خالل توفر معايري احلكم الرشيد
اليت تضمن بطبيعتها التأسيس لدولة قوية بسيادة القانون وبادائها االقتصادي.
إشكالية النفط وتبعاهتا:
عموما إن النفط مادة اساسية لتعزيز الرخاء وحتقيق التقدم ،اال ان هناك الكثري من الوقائع
اليت تؤكد انه مصدر للتقهقر والشقاء ،يف هذا القسم سنالحظ ان العراق حضى بثروة النفط اال
حد كبري يقتات على عوائد
ان سوء استخدمها ادى اىل خسارة العراق القتصاده ،واصبح اىل ٍّ
النفط وحدها ،وبلغ االمر بعد اخنفاض اسعار النفط باقل من  40$ان اصبح العراق ال يستطيع
ان يؤمن التخصيصات الرأمسالية الضرورية العمار مشاريع اخلدمات العامة و ال يستطيع ان ِ
يف
بدفع اجور العاملني .ان اشكالية النفط تأيت من غياب احلرص على الثروة الغراض االجيال
القادمة وان االفراط باستخدامها الغراض االجيال احلالية بطريقة ال تضيف قيمة حقيقية للتنمية
االقتصادية كماهو احلال :برفع اجور العاملني اىل مستوى اعلى من مستوى االنتاجية ،واالنفاق
على مشاريع ليس هلا جدوى اقتصادية ،والتوسع يف سياسة الدعم االقتصادي ،وانفاق ثروة
االجيال على ابواب صرف كتنظيف الطرق وتنظيف اجملاري من قبل شركات تنظيف استقدمت
من خارج العراق.
ان هذه االشكالية تتسم هبا اغلب الدول النفطية اليت تفتقد مقومات احلكم الرشيد،
وتتأتى االشكالية من ان سعر الربميل الواحد يف الغالب اعلى من تكاليف انتاجه ،هذا
التفاوت بني السعر وتكاليف االنتاج حيفز احلكومات على التعامل بعوائد النفط بطريقة مسرفة
باملقارنة فيما اذا كانت ايرادات احلكومة متأتية من الضرائب مثال ،مبعىن ان احلكومة تتعامل
مع الدوالر او الدينار الواحد بطريقة خمتلفة تعتمد فيما اذا كان متأتيا من نفط او ضريبة .فقد
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وجد بالدراسات االقصادية ان الدوالر املقتطع من الضريبة على دخل االفراد يولد بطبيعة احلال
حوافز حنو االستخدام العقالين غري املسرف خالفا حلالة الدوالر املتأيت من بيع النفط اخلام .هذا
االسراف يتزايد عندما ال تتوفر الشفافية يف القرارات احلكومية (وهي الصفة الغالبة يف معظم
الدول النفطية) ذلك الن احلكام جيدون انفسهم امام مساحة واسعة للتصرف باملال العام دون
مراقبة ودون مساءلة كما هو احلال يف اغلب الدول العربية اخلليجية .تتوضح عدم الشفافية
مبقارنة مؤشر شفافية املوازنة العامة للدول والذي يرتاوح بني  0للدول اليت تفتقد للشفافية و 100
للدول اليت تنعم بالشفافية الكاملة ،فمعدل قيمة املؤشر (عام  )2009للدول املصنفة بالدكتاتورية
من غري النفطية  33.4%يف حني ان نظرياهتا من الدول النفطية  ،%18.9حاليا مؤشر الشفافية
للموازنة يف العراق  4%والسعودية يساوي .) % 0
من تداعيات االيرادات النفطية ان تلجأ احلكومات اىل تبين سياسات اقتصادية عقيمة
يف اثارها متمثلة :بزيادة الرواتب واالجور بعيدا عن حسابات انتاجية العمل ،وبالتوسع يف خلق
عمالة الغراض غري انتاجية مما ينجم عنهما تضخم باالسعار ،وانتهاج سياسة دعم اقتصادي
عشوائية حمدثة تشوها يف بنية االقتصاد ،والتوجه حنو انفاق غري منتج يهدف يف جوهره اىل
ربط املواطن بالسلطة .اما سياسات االنفاق السياسية فتتمثل باملنح واملساعدات وفتح دوائر
خارجية دبلوماسية وثقافية ال تضيف قيمة حقيقية لالقتصاد وال للمواطنني .اضافة اىل ما تقدم
فان الدول املصدرة للنفط عادة ما يكون سعر صرف عملتها عاليا نسبيا مما يساهم يف رفع
اسعار صادراهتا وضعف قدرهتا التنافسية يف السوق العاملية .ونتيجة لكل ماتقدم فان القطاع
اخلاص يف هذه الدول يتمتع بوجود ضعيف و هامشي ،ذلك النه ال يتمتع بالدعم (كما هو
احلال يف القطاع العام) وهو يرتكز يف جماالت االنتاج غري احلقيقي (جتارية وخدمية) .ان غياب
الدور احلقيقي للقطاع اخلاص يعين غياب االبداع وسرعة التكيُّف الحتياجات السوق ،وان تفرد
القطاع العام باالنتاج وغياب منافسة القطاع اخلاص يؤدي اىل استمرار تردي كفاءة انتاج القطاع
العام .االمر الذي يتطلب تدخل احلكومة ومحاية القطاع العام من خالل الدعم املادي وسياسة
احلماية الكمركية ،وبالتايل فان احلكومة تعمل على محاية مؤسسات انتاجية خاملة على حساب
املواطن الذي جيد حاله مضطرا لشراء السلع او اخلدمات بسعر اعلى وبنوعية رديئة.
ان هذه التضحية كما تؤكدها التجربة العاملية ال تؤدي يف االمد القصري وال البعيد اىل
حتسن اداء وكفاءة انتاج القطاع العام ،وان غياب دور القطاع اخلاص حيول املواطنني اىل كسبة
وموظفني مأجورين للحكومة تابعني لتوجهات احلكومة ،ومما ال شك فيه فإن ذلك يؤثر على
استقاللية الفرد عن احلكومة ومن مث يؤثر على اتساع عمل منظمات اجملتمع املدين املستقلة .ان
استمرار احلكومات يف تلك السياقات يؤدي بالنهاية اىل انقسام املواطنني اىل فصيلني خمتلفني
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من املنتفعني وغريهم .اضف اىل ما تقدم بسب حمدودية فرص العمل اليت ميكن ان خيلقها القطاع
العام تسعى احلكومة اىل خلق عمالة عن طريق تعزيز دور السلطة االمين من خالل زيادة عدد
منتسيب الشرطة واجليش واالستفادة من الفائض النقدي يف شراء السالح واملعدات العسكرية.
ان منو القدرات العسكرية يشجع على معاجلة اخلالفات الداخلية واخلارجية عسكريا ،ومن مث
اجهاض اي بوادر للنمو والتطور .من جانب اخر فان اعتماد العوائد النفطية على سعر النفط
يعرض اقتصاديات تلك الدول اىل موجات من املد واجلزر واليت تنعكس من
بالسوق العاملية ِّ
خالل التقلبات احلادة يف االيرادت النفطية .اخريا فان العوائد النفطية للدول عادة ما تستفيد
منها املدن اكثر من الريف ،وهذا ما يسبب حالة هجرة من الريف اىل املدينة ،وال شك ان
هذه اهلجرة عادة ما تكون يف فرتة زمنية قصرية ينجم عنها اختناقات حادة بسبب عدم كفاية
اخلدمات العامة بالنسبة اىل كثافة الطلب واىل مشكالت اجتماعية واقتصادية متعددة .ال
يكتفي تاثري هذا احلالة على مستوى اخلدمات املتاحة باملدينة ليتعدى اىل ضعف مسامهة الريف
يف االنتاج الزراعي واحليواين وحصول تغريات يف خصوبة االرض واليت تؤدي اىل خسائر جسيمة.
احلقيقة ان ما تقدم ميكن ان جند له مصداقية يف االقتصاد العراقي وباالخص خالل احلقبة الزمنية
اليت عقبت احلكم اجلمهوري ،وال شك ان اثار هذه السياسات وطبيعتها مل تتغري جذرياً حلد
االن بسبب التجاذبات السياسية القائمة واليت تنعكس على ضعف االرادة السياسية.
يف عام  1950شرعت احلكومة العراقية بالعهد امللكي قانون جملس اإلعمار وقد نص
قانون اجمللس ابتداءا على ختصيص إيرادات النِّفط كلها ملشاريع اإلعمار ،اال ان القانون غيرَّ
بتخفيضها اىل (ِ )70%من إيرادات النِّفط ،على ان يذهب الباقي إىل اخلزينة العامة لتسيري
شؤون الدَّولة .لقد انفقت املوارد املالية انذاك خلدمة التنمية االقتصادية (حلاضر ومستقبل
االجيال القادمة) ،اال ان االمور قدر تغريت جذريا يف عهد احلكومات اجلمهورية واصبحنا
نستخدم االيرادات النفطية بشكل معكوس .من التجارب العاملية املتألقة اليت ينبغي االستفادة
منها هي جتربة النرويج وهي دولة فتية بالنسبة النتاج النفط ذلك ان انتاج النفط بدأ بعد 1969
( يف حني بدأ انتاج النفط يف العراق  ) 1927ولكن سرعان ما شرعت بتأسيس صندوق
عوائد الثروة النفطية الذي يهدف لضمان حقوق االجيال احلالية واملستقبلية ،ومبوجب القانون
الذي مت تأسيس الصندوق يحُ رم استخدام عوائد النفط مباشرة ،حيث تستثمر مجيع االيرادات
النفطية خارج النرويج يف الشركات ذات الرحبية االعلى .لكن يسمح القانون باستخدام  4%من
عوائد االستثمارات لدخول ايرادات املوازنة العامة لالنفاق على املشاريع العامة ذات اجلدوى
االقتصادية .وان احلكمة من تشريع هذا القانون هو محاية االقتصاد النروجيي من االثار السلبية
(اشكالية النفط) وهبذا بقي النرويج حمافظا على اقتصاده املتنوع والذي ازدهر ازدهاراً كبرياً بعد
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اكتشاف النفط ،حاليا معدل حصة الفرد من الناتج احمللي االمجايل يف كل من النرويج والعراق
باأللف هو  $ 97و  $ 6على التوايل.
ان ما حيصل يف العراق ال ميكن تربيره بالظروف االستثنائية اليت مير هبا العراق باملرحلة
االنتقالية احلالية ،وخنشى ان تستمر هذه املرحلة لفرتة اطول ،اذ ان استمرارها يؤدي اىل االمعان
بتشوه االقتصاد العراقي ،واحلقيقة ان احلالة سوف تستمر طاملا االرادة السياسية للحكومة
خاضعة لتوافقات الكتل السياسية اليت ال متتلك رؤيا واضحة للنهج االقتصادي اجلديد .ان
جتاوز اجلوانب السلبية املالزمة للثروة النفطية يتطلب أوالً العمل على تطبيق مفردات احلكم
الرشيد ،وثانيا العمل على جعل عائدية موارد الثروة النفطية مباشرة للمواطنني بالقوة (بقوة
الدستور) وبالفعل بعد اقتطاع الضرائب الضرورية لتمويل املشاريع احلكومية .ان تطبيق مفردات
احلكم الرشيد :يتطلب تعميق املمارسات اليت من شأهنا االفصاح والشفافية يف اختاذ القرارات
والسياسات القائمة ،ويف حتديد إسرتاتيجية اقتصادية بعيدة املدى ،وتوظيف الكفاءات ضمن
معايري حمددة .أما خبصوص عائدية املوارد النفطية للمواطنني :تأيت هذه االمهية من اهنا جتسيد
ملا ورد بالدستور ومتثل عودة للممارسات الطبيعية اليت مبوجبها متول احلكومة نشاطاهتا يف انتاج
للخدمات العامة من خالل الضرائب .ان هذه العودة تدفع املواطنني ملتابعة برامج احلكومة وختلق
درجة عالية من مسؤولية احلكومة يف حتقيق الصاحل العام .ويتعزز دور هذه السياسة اذا ما كان
هذا التوزيع ملوارد النفط وفق مبدأ املواطنة الصاحلة واالنتماء االجتماعي للفرد (مبعىن يستثىن من
حيكم القضاء بتطاوله على احلق العام او الغري).
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يف الرابع من شباط أعلن املتحدث باسم اجليش السعودي أمحد العسريي بأن اململكة
العربية مستعدة الرسال قوات برية اىل سوريا لقتال داعش إذا ما قرر التحالف بقيادة الواليات
املتحدة القيام بعمليات برية ضد هذه اجلماعة اإلرهابية .
ليست املرة األوىل اليت تظهر فيها اململكة العربية السعودية حرصها على املشاركة يف احلرب
ضد اجلماعات املتطرفة ،إذ أهنا كانت من بني أوىل الدول العربية اليت إنضمت إىل التحالف
الدويل ضد داعش ،وهناك مثال آخر على رغبة السعوديني بأخذ زمام املبادرة يف املعركة ضد
اإلرهاب ،إذ قامت بتشكيل حتالف عسكري إسالمي يضم  34دولة ،أغلباها إسالمية أواخر
العام  ،2015وذلك هبدف تنسيق عملياهتا مع قوات التحالف اليت تقودها الواليات املتحدة.
إن مشاركة اململكة العربية السعودية حبرص يف مثل هذه املبادرات يبدو متناقضاً على أقل
تقدير نظراً ملسؤوليات اململكة يف نشر تفسريها الوهايب الرمسي لإلسالم بني اجملتمعات السنية
يف مجيع أحناء العامل منذ أن بدأت عائدات البالد من النفط باالرتفاع يف السبعينيات ،مت إنفاق
عشرات املليارات من الدوالرات من أجل نشر هذا اإلصدار الربوتستانيت من اإلسالم السين،
الذي بدوره ساهم بشكل كبري يف صعود التطرف اإلسالمي.
لقد اعرتف بتورط اململكة األيديولوجي يف تشكيل هذه اجملموعات اإلرهابية مثل داعش
من قبل أفراد املؤسسة الدينية السعودية إذ إعرتف الشيخ عادل الكلباين ،اإلمام السابق للمسجد
احلرام يف مكة املكرمة بأن داعش “فرع” من السلفية ،إذ أهنم يعتمدون على نفس الكتب
واملبادئ اليت يعتمد عليها رجال الدين الوهابية ،إن أحد اإلعتقادات املتطرفة اليت تدرس من
قبل العلماء السعوديني هي الفكر التكفريي أو الطرد ،الذي يقوم على مبدأ أن أولئك املسلمني
الذين ال حيملون نفس املبادئ الدينية والتفسريات الوهابية هم كفار (مرتدين) ،مما جيعل منهم
أعداء اإلسالم وبذلك ال تعود هناك أي محاية وقدسية حلياهتم أوممتلكاهتم ،يف الواقع فإن غالبية
* المدير التنفيذي  ،باحث ومحلل سياسي في مركز البيان للدراسات والتخطيط
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الذين قتلوا من قبل داعش (وغريها من اجلماعات املستوحاة من الوهابية – السلفية) هم من
املسلمني.
يبدو أن هناك وعي متزايد من العالقة اخلبيثة بني العقيدة الدينية الرمسية للسعودية
ومعتقدات وممارسات اجلماعات اإلسالمية ،وهانك تزايد يف أعداد الناس املدركني لذلك يف
الغرب .وما هو أكثر أمهية من ذلك هو بدء بعض صناع القرار بالتساؤل إىل أي مدى ميكن
للغرب ،والواليات املتحدة على وجه اخلصوص ،أن حيافظ على العالقات الودية مع اململكة
العربية السعودية ،نظراً ألن آثار الدعم غري املشروط لنظام احلكم يف السعودية ميكن أن يكون
حول قضية اإلرهاب.
وميكن رؤية املثال على هذه املواقف املتغرية يف حدث إستضافه جملس العالقات اخلارجية
ومقرها نيويورك يف  29كانون الثاين ،إذ سنحت للسيناتور كريس مرييف فرصة ملناقشة السياسة
اخلارجية األمريكية يف الشرق األوسط ،يف حني أنه بدأ بإنتقاد السياسيني اجلمهوريني الذين
يتهمون اإلدارة الدميقراطية بعدم إمتالكها السرتاتيجية هلزمية داعش ،إال أنه سرعان ما انتقل
إىل الرتكيز على ما أمساه “احلقائق املزعجة” اليت على الواليات املتحدة األمريكية – والغرب
بشكل أوسع – مواجهتها يف مكافحة التطرف ،وكانت نقطته الرئيسية يف خطابه هي أن ادارة
اوباما متتلك خطة هلزمية داعش ،ولكنها اسرتاتيجية قصرية االمد ألهنا ال تأخذ بعني االعتبار،
أن انتشار النظريات واملمارسات املتطرفة يرجع فضله اىل مليارات الدوالرات اليت تنفقها دول
مثل اململكة العربية السعودية وقطر على املؤسسات الدينية الوهابية ،قال السيناتور “وفقاً لبعض
التقديرات منذ الستينيات قام السعوديني بصرف أكثر من  100مليار دوالر يف متويل املدارس
واملساجد يف مجيع أحناء العامل يف مهمة نشر الوهابية املتزمتة” وأشار كذلك اىل كيفية مسامهة
السياسات السعودية أيضاً بشكل غري مباشر يف انتشار اإلرهاب هذا هو احلال يف اليمن إذ
مسح الفراغ السياسي الناجم عن احلرب األهلية اليت تقدم فيها اململكة الدعم العسكري للرئيس
هادي من خالل الضربات اجلوية للجماعات اجلهادية بالسيطرة على بعض األرضي يف بعض
مناطق البالد.
إن أفكار السناتور موريف يف كيفية عكس هذا االجتاه واضحة متاماً إذ قال “جيب على
الواليات املتحدة وقف دعم اململكة العربية السعودية يف محلتها العسكرية يف اليمن ،على األقل
حىت حنصل على تأكيدات بأن هذه احلملة ال تشتت االنتباه عن مكافحة داعش والقاعدة حىت
نعمل بعض التقدم يف ما خيص تصدير السعودية للوهابية ،ويتحتم على الكونغرس أال يوقع على
أي مبيعات عسكرية إضافية إىل اململكة العربية السعودية حىت يتم منح ضمانات مماثلة ،إذا كنا
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جادين يف بناء اسرتاتيجية ناجحة هلزمية داعش والقاعدة ،على هذه اإلسرتاتيجية ان تأخذ بعني
االعتبار املستقبل كذلك”.
على الرغم من إعرتافه بكيفية إستفادة الواليات املتحدة من احلفاظ على عالقة ودية مع
اململكة العربية السعودية ،إال أن السيناتور الدميقراطي قام خبطوة جريئة من خالل اإلشارة إىل
احلقائق املزعجة اليت على الواليات املتحدة أن تبدأ التعامل معها.
كما كتب جوش كوهني يف اآلونة األخرية ،بدأ سياسيون غربيون اخرون بالتنديد يف
مسامهة اململكة العربية السعودية يف انتشار التطرف ،ويشري كالم السيناتور موريف بأن انتقادات
السياسات السعودية بدأت بالتزايد وبكسب األرضية إذ أصبحت مسؤوليات الغرب أكثر
وضوحا أيضاً ،أن األمل هو أن يرتجم مثل هكذا وعي إىل تدابري للحد من تورط اململكة مع
اإلرهاب ،وخالف ذلك فإن جذور املشكلة لن متس أبدا.
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مقدمة
مل يعرف عن نظام حزب البعث الذي حكم العراق خالل األعوام
أنه كان يتبىن االسالم كإيديولوجيا أو مصدر مهم لقيمه اليت كانت كانت توصف يف أغلب
األحيان بأهنا علمانية ذات اجتاه واحد تؤسس لنظام مشويل يتبىن املركزية والقسوة يف احلكم.
ولكن يبدو أن تسعينيات القرن املاضي شهدت حترك النظام احلاكم آنذاك حنو دمج بعض
األفكار االسالمية ضمن أدوات السيطرة والتحكم اليت مارسها حزب البعث ليثبت حكمه
املعزول عن اجملتمع العراقي .وبغض النظر عن األسباب اليت دفعت النظام آنذاك إىل تبين مثل
هذه االسرتاتيجية ،اليت كان حمورها ما أطلق عليه “احلملة اإلميانية الوطنية الكربى” ،فإن هلذه
احلملة آثار وتداعيات مازالت آثارها شاخصة إىل يومنا هذا يف العراق واملنطقة .ويبدو من خالل
مالحظة تطور املمارسات السياسية حلزب البعث خالل مثانينيات وتسعينيات القرن املاضي،
ومع تنامي مبا عرف بـ”الصحوة االسالمية” ،فقد سعى النظام إىل التحكم بتوجهات اجملتمع
الدينية عرب بلورة عناوين اسالمية تقاد وتؤطر عرب توجيهات واساليب وأطر حزب البعث.
خصوصاً مع احنسار الفكر القومي الذي ركب موجته ذات احلزب يف فرتة سابقة .وقد وجد
احلزب يف السيطرة على مساحة الصحوة الدينية يف العراق موقعاً يستطيع من خالله ترسيخ واقع
طائفي يف الساحة العراقية طاملا سعى أن يثبته من خالل الفكر القومي يف فرتة سابقة.
2003 - 1968

عند البحث يف السياسات اليت انتهجها حزب البعث خالل أواخر فرتة احلرب العراقية-
اإليرانية ،وبعد حرب اخلليج األوىل ،واليت أنتجت كالمها نظاماً ضعيفاً حاول أن يستقوي
باساليب وممارسات تستند على البطش والتنكيل وعلى سياسات حاولت أن تناغم احلس الديين
العام وتستفيد من الدين كي تضفي مشروعية على وجوده يف السلطة ،باالضافة اىل جتذير البعد
الطائفي الذي درج النظام على تنفيذه خالل فرتة طويلة من الزمن.
* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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وقد جاءت اسرتاتيجية ما أطلق عليه “احلملة اإلميانية الوطنية الكربى” تتوجياً لتلك
املمارسات اليت كانت تتحرك خبطوات منهجية عرب وقت ليس بالقصري ،لتكون مبثابة انتقال
خطري يف سياسات احلزب حنو بث املزيد من التطرف والعنف يف اجملتمع العراقي .وتشري الكثري
من األدلة املتعلقة بأداء احلملة اإلميانية اليت أطلقها راس النظام السابق أهنا متثل بذرة مهمة
لنشوء التنظيمات املتطرفة اليت بدأت حتمل شعارات اسالمية بعد سقوط النظام ،وعلى رأسها
تنظيمات مثل القاعدة ،وجيش الطريقة النقشبندية ،وداعش وغريها .ويبدو أن احلملة اإلميانية
كونت بنية حتتية خطرية لالرهاب الذي يسود العراق واملنطقة حالياً ،من حيث الفكر ،والرجال،
واألساليب .وال يستبعد أن تكون هذه احلملة االميانية اليت حتركت خالل ما يقارب العقد من
الزمن ويف ظل ظروف سيئة عاشها العراق هي أحد احملركات األساسية لوجود تنظيمات متطرفة
وبالغة القسوة ،تنتهج أساليب حزب البعث االستئصالية والشمولية واملنهجية يف استئصال من
خيتلف معها ،وتقاد من قبل بعض رجال احلزب وحاملي أفكار ولكن حتت عناوين سلفية ودينية
متطرفة لشرعنة حتركها واستمرارية وجودها.
حزب البعث واالسالم
ينظر ميشيل عفلق ،مفكر حزب البعث اىل االسالم على أنه ديانة قومية عربية .يشكل
التفكري القومي العريب ،ويصلح ألن يكون ايديولوجيا قومية تشكل الدافع ،واحملرك هلا .وحسب
تعبريه فإن “االسالم هو الذي حفظ العروبة وشخصية االمة ...وسيبقى دوماً قوة اساسية حمركة
للنضال الوطين والقومي ”.ويبدو أن نظرة عفلق إىل الدين ،وهي نظرة مطاطة وهالمية بشكل
كبري ،قد صاغت نظرة حزب البعث يف تعاطيه مع الدين واالسالم ،ويظهر أن هذه النظرة
تعكس منهج حزب البعث ليس فقط حنو الدين ولكن مع أغلب املسائل والتحديات اليت
تتطلب مواقف واضحة يف اجملتمع والدولة .حيث مثلت املتكأ الذي استند عليه حزب البعث
يف تعاطيه مع التقلبات اليت عاشها احلزب على مستويات املبادئ ،اخلطاب السياسي ،التعامل،
والسلوك ،وحىت اسلوب احلكم ،والعالقات اخلارجية .ويبدو أن هذه النظرة هي اليت حددت
هوية ،وايديولوجيا وسياسات احلزب يف العراق.
تعريف الدين بالنسبة مليشيل عفلق وحزب البعث واسع جداً وغري حمدد األطار ،فهو
يتوسع يف التعريف إىل درجة أنه يقول أن “ الثورة على الدين يف أوروبا هي دين 1”.وهكذا
مت وضع تعريف جديد للدين يتحرك يف أفق التفسري اجملازي لكل ما ينسجم مع تفكري حزب
البعث وفق حراكه السياسي .ويف أجواء احلرب العراقية اإليرانية يف  ،1980جند حزب البعث
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خيرج بتعريف آخر لالسالم ،فقد ذكر ميشيل عفلق يف لقاء له مع صحيفة الثورة العراقية تعريفاً
جديداً لالسالم ،تداخل مع تعريف حزب البعث الذي هو “االميان ،وهو التجربة الروحية يف
حياة العرب وهو اإلسالم ،وروح العصر وهي العقالنية 2”.وأن االسالم ما هو إال “ثقافة قومية
موحدة للعرب على اختالف أدياهنم ومذاهبهم3”.
إذن من حيث الفكر وااليديولوجيا ،فإن نظرة حزب البعث اىل االسالم كانت نظرة
اعرتاف باألمر الواقع ،ولكن يف نفس الوقت كان احلزب يعمل على تطويع وطي الدين بالشكل
الذي يتماشى مع املصاحل السياسية للحزب وحسب الظروف .إذ أن حزب البعث طرح نفسه
كبديل علماين للحركة الشيوعية يف مخسينيات القرن املاضي ،متبنياً “الوقوف بوجه اإلحلاد”.
وبذلك حاول كسب موطئ قدم يف اجملتمع العراقي الذي كان مير حبالة من التطور السريع ويعيش
تناقضات احلداثة واحملافظة ،وسط بيئة اقليمية كانت تغلي بالصراعات السياسية بسبب اشتعال
احلرب الباردة.
ولكن يبدو أن الصراع الذي دخل فيه حزب البعث مع االسالميني يف سبعينيات
ومثانينيات القرن املاضي ،قد جعلته يعيد حساباته ،ويقيم خطابه السياسي جتاه الدين االسالمي.
إذ أن احلزب كان خيسر شعبياً يف تبنيه سياسات استئصالية وغري دينية ضد االسالميني ،وفق
سياساته العلمانية الصارخة ،،أبرزته على أنه يف حالة صراع حقيقي مع االسالم وااللتزام الديين
والقيم الدينية يف اجملتمع.
تذكر بعض املصادر بأن حزب البعث كان يناقش صورته “اإلسالمية” يف عام .41986
حيث تبىن صدام حسني ،يف اجتماع سري للقيادة القومية حلزب البعث آنذاك وضع اسرتاتيجية
تصاحل بل وحىت إنشاء حتالف سري مع االخوان املسلمني يف كل من مصر والسودان .وعلى
عكس ما كان معروفاً عن حزب البعث الذي كان يعيش يف حالة صراع مع القوى اإلسالمية.
ويبدو أن هذا التوجه قد بدأ يتحرك يف أفق استقطاب طائفي إضايف لسياسات حزب البعث
حتت عناوين اسالمية هذه املرة ،خاصة أن النظام آنذاك كان منخرطاً يف حرب مضنية مع ايران.
ولكن حزب البعث كان يتواصل مع مجاعة االخوان املسلمني يف سوريا وبشكل مبكر ،يف عام
 ،1982وألسباب تكتيكية الضعاف عدوه اللدود ،نظام حافظ األسد .ويظهر أن الطرفني مل
يتوصال اىل تفاهم حول انشاء جبهة موحدة ضد النظام السوري ،بسبب اختالفهما حول بعض
املعايري االيديولوجية حول دور الدين يف احلياة واجملتمع .وتشري حمتويات اللقاء يف عام  1986إىل
أن حزب البعث قرر الطلب من كل من سعيد حوا ،وعدنان سعد الدين ،ومها عضوان يف مجاعة
االخوان املسلمني السورية التوجه اىل مصر والسودان القناع اجلماعة هناك بأن ميشيل عفلق،
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منظر حزب البعث مل يكن ملحداً كما كان يتصور لديهم ،وأن حزب البعث يؤمن باالسالم
كديانة مساوية وان قياداته ومن بينها عفلق ،وصدام حسني مؤمنون باالسالم.5
تبىن نظام حزب البعث سياسات قمعية ضد االجتاهات الدينية يف اجملتمع العراقي ،كان
أغلبها ذات صبغة طائفية .ويف عام  1977قام النظام بقمع انتفاضة شيعية كربى ،كان ميكن
أن تتمدد لتشكل خطراً على النظام .وبرزت توجهات احلزب ذات الصبغة العلمانية املتشددة
كأساس يستند عليه لضرب أي توجه اسالمي ينتشر يف اجملتمع .الغاية كانت أساساً موجهة
لضرب احلراك الشيعي آنذاك ،ولكن خلشيته من انقسام احلزب على أسس طائفية ،فقد أدخل
احلزب يف صراع مع اإلسالميني السنة أيضاً ولكن على مدى حمدود .وقد حاول احلزب ربط أي
حترك ديين يف اجملتمع على أنه مرتبط بقوى ودول من خارج العراق .ويف حديث لصدام حسني
ألعضاء حزبه عام  1977نرى أن التخبط يف التعامل مع الدين يف اجملتمع العراقي كان يلقي
بظالله على تفكري احلزب وسياساته ،إذ تساءل صدام. 6
“فأي االساليب تطبق على مسألة التعصب الديين واملذهيب يف هذه املرحلة؟ هل املطلوب
أن نتحول حنن اىل مواقع الناس الذين يطرحون املسألة الدينية وطقوسها طرحاً منحرفاً او خاطئاً
عن طريق التداخل معهم وااللتقاء «املؤقت» مع مفاهيمهم وأساليبهم لكي نؤثر فيهم ونغري من
قناعاهتم ..وبالتايل نقودهم على الطريق الصحيح ..ام أن املطلوب هو التميز عنهم عن طريق
طرح كامل تصوراتنا املبدئية،الصميمة يف املنطلقات واالهداف واالساليب؟”.
وقد أجاب“ ،بعض القوى املضادة اصبحت تستخدم الدين الهداف سياسية ،فعليك
ان ال تستخدم الدين ألهداف سياسية وان ال تصطدم هبم بشكل مباشر وبأساليب تقليدية .أن
بعض اوساط الرجعية عندما تتصرف تصرفات استفزازية ضد الثورة حتت غطاء الشعائر الدينية
فأهنا ،وبدافع من االستعمار ،تقصد جر الثورة واجهزهتا اىل التدخل يف الشؤون الدينية وفق صيغ
واساليب غري متوازنة مبا يثري اوساطاً شعبية هي جزء من احلركة العامة للثورة ومصلحتها جزء
من مصلحة الثورة ، ،”.فان املطلوب منا هو أن نكون ضد تسييس الدين من قبل الدولة ويف
اجملتمع ،وضد اقحام الثورة يف املسألة الدينية وان نعود اىل اصل عقيدتنا ،وان نعتز بالدين بال
سياسات للدين ،النك حني جتعل من نفسك واعظاً او مرشداً دينياً وتطلب ،ومن موقع رمسي
او حزيب ،من الناس أن يؤدوا الطقوس الدينية ،امنا يتوجب عليك ان ترشدهم اىل كيفية اداء تلك
الطقوس ،وما يرتتب عليها من التزامات تبعية ،واذا ما دخلت يف ذلك فسوف تبدأ املشاكل
والتعقيدات ،حيث تبدأ االختالفات وفق اجتهاد املذاهب االسالمية ،أفليس هذا دخوال يف
السياسة اخلاسرة من أخطر أبواهبا يف الوقت الذي بامكانك أن ترحبها عن طريق اخر؟”.
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يبدو إذن أن احلزب ،كان يعيش عقدة التعامل مع الدين يف اجملتمع بعد انتفاضة صفر
عام  ،1977وقد كان يسشعر اخلطر الذي ميثله الدين عليه .وبالتايل فإن صدام حسني كان
يقدم رجالً ويؤخر أخرى يف تعاطيه مع الدين يف اجملتمع العراقي بقواه املختلفة ،خاصة مع
تلك اليت القوى اليت كانت حتمل اطروحات سياسية ذات اجتاهات اسالمية .وتربز صفات
مثل الشعوبية ،والرجعية ،واالحنراف ،واالرتباط باألجنيب واالستعمار ،اجلانب الذي كان حزب
البعث حياول أن يلصقه بالدين واملمارسات الدينية يف اجملتمع يف سعيه لتجرميها من جهة،
وجعلها غرضاً للمالحقة من جهة أخرى .وبشكل عام فإن حزب البعث كان يستغل الدين
كورقة سياسية ،كلما كان يشعر بالقلق أو اخلوف جتاهه يف اجملتمع ،وإن كان بشكل أقل مما
بدت عليه سياساته يف تسعينيات القرن املاضي.
وعلى الرغم من الطبيعة العلمانية للنظام اليت مل تتعاط مع الدين بشكل اجيايب أو مفتوح،
إال أن برقية أرسلتها السفارة األمريكية يف بغداد عام  7 1977كشفت توجهاً خمتلفاً تبناه حزب
البعث آنذاك يف تعاطيه مع الدين يف الشأن العام .فقد قام صدام حسني ،الذي وصفته الربقية
بأنه “الرجل األقوى يف السلطة” بزيارة علنية لضرحيي اإلمامني علي واحلسني ،وأدى الصالة
فيهما ،وقد رافقه حينها عزت الدوري الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية والذي وصفته
الربقية بأنه “أقرب حليف سياسي لصدام ”.ويبدو أن هذه هي املرة األوىل اليت يظهر فيها
قيادي بعثي وهو يزور مراقد مقدسة ويؤدي الصالة فيها .مما اعتربته الربقية نقطة حتول يف تعامل
احلزب العلماين مع الدولة واجملتمع ،والذي كان يفصل بقوة بني املمارسات الدينية واحلزب.
باالضافة اىل خطابه الذي القاه والذي حتدث عن أن “اإلمام علي واإلمام احلسني مها قادة
لصدام كما هم قادة لالسالم”.
وقد أشارت الربقية إىل أن صدام وحزبه كانا يسعيان من خالل الزيارة إىل “هتدئة خواطر
األغلبية الشيعية بعد منع النظام قيام الشيعة مبمارسة طقوسهم يف وقت سابق من نفس السنة”.
وذكرت الربقية أن ظهور صدام وأعضاء من حزبه يف مكان ومناسبة دينيتني يؤشران على أن
احلزب بدأ ينأى بنفسه عن مفهوم الفصل الشديد بني الدولة والدين .وهو “أول ظهور لشخصية
سياسية كبرية من النظام يف ممارسة دينية ”.وتشري هذه الواقعة إىل التعاطي املصلحي واملتلون
لنظام حزب البعث مع الدين ،فهو علماين بشكل متطرف اذا ما تطلبت الظروف ذلك ،وهو
متدين معتدل اذا اصبح يف وضع ضعف ،وهو متدين متشدد اذا ما تغريت األوضاع وتطلبت
قواعد اللعب السياسي منه ذلك .يذكر أن هذه اخلطوة التصاحلية اليت حاول نظام حزب البعث
القيام هبا أواخر عام  1977جتاه الشيعة ،كانت أيضاً بسبب الضغط الشديد الذي كان يتعرض
له النظام يف حربه ضد األكراد آنذاك.
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ولكن يبدو أن الرياح مل جتر كما يريد النظام .إذ أن انتصار الثورة االسالمية ضد الشاه
يف ايران قد حفز انطالق ما عرف آنذاك بـ”الصحوة االسالمية” يف املنطقة .وهو أمر مل يستطع
النظام جتاوز خماطرها .كما أن اندالع احلرب العراقية-اإليرانية رمبا يكون واحداً من أهم أسباب
سعي نظام حزب البعث لتحييد تأثري الصحوة االسالمية عليه ووفق تعاون اقليمي معروف
آنذاك.
بعد عام من حديثه أمام أعضاء حزبه ،نشرت جملة ألف باء عام  1987مقاالً مثرياً
لالهتمام لصدام حسني ،محل عنوان “احلركات السياسية الدينية واحلركات املغطاة بغطاء
الدين ”.ويبدو أن هذا املقال كان حياول تسويق رؤية صدام وبشكل علين للتعامل مع احلركات
االسالمية السنية يف العامل العريب من عام  1986اليت كانت تدور يف أروقة احلزب السرية .وقد
بدا على املقال أنه يتناقض مع اطروحته عام  .1977فقد كان حيمل لغة تصاحلية ،وهادئة،
وتربيرية يف بعض أجزائه للحركات السياسية اإلسالمية ،وضمن عبارات مطاطة .فبعد أن مهد
يف مقاله بأن القومية هي االساس الذي حرك املقاومة والتحرير يف العامل العريب ،ولكنه انتقد
شاه ايران ألنه اختذ اساليب غربية بعيدة عن طبيعة اجملتمع االيراين جعلته “ينفرد برأي وسلوك
غربيني مقطوعي اجلذور عن شعبه .وأن سلة من العوامل هي اليت أسقطت الشاه وليس فقط
احلراك الديين .وقد تقبل يف مقاله اقامة حكومة دينية ،حيث ذكر،
“وهكذا عندما كانت تقام الدول الدينية ،ومتتد اىل ما متتد اليه من شعوب وامم ،فان
تلك الشعوب ،واالمم تصبح مجيعها يف وضع افضل من النواحي االنسانية ،واالجتماعية،
والثقافية ،واالقتصادية ،ومن الناحية السياسية وقبل هذا ،بل وفوق هذا ايضا ،من ناحية اليقني,
واالهتداء اىل سواء السبيل بعد الضياع والكفر ،ومل يشهد العامل ،والوطن العريب دولة دينية
ضمت امما شىت بإرادة شعوهبا اال حتت تأثريات هذه املفاهيم ،”.ولكنه عاد ليشري إىل أن احنراف
احلاكم ال ميكن أن يكون لوحده شرطاً لتقبل نظام “الدولة الواحدة للشعوب” ويقصد هبا هنا
8
النظام االسالمي”.
وبرزت اللغة التصاحلية لصدام مع اجتاهات اسالمية سياسية بعينها مستثنياً منها احلركات
“الشعوبية” ،ويعرف أن نظام حزب البعث كان يشري إىل الشيعة عندما يذكر صفة “الشعبوية”
حيث قال،
“ورغم اننا ال جيوز ان نقول ان ليس كل الذين يعملون يف اطار هذا التوجه بعيدين
عن الدين ،والنية الصادقة ،ابتداء من صلتهم بالدين ومعانيه السامية ،علينا ان نقول بوضوح
قائم على يقني عميق ال يسمح بالرتدد ،بأن هذا التوجه يعج من جهة اخرى مبرتكيب الكبائر
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واملعاصي وخاصة يف احلركات ذات االغراض الغاطسة واملغطاة بغطاء الدين من احلركات
الشعوبية ممن ال تتعدى صلتهم بالدين الصلة الشكلية االنية املؤقتة فحسب ،للعبور اىل
هدف سياسي هو قلب بنظام او انظمة حكم معينة ليس اال ،فاذا كان التحليل ينطوي
على القول القاطع بأن مثل هذا التوجه قد يفضي اىل ما يسقط هذا النظام او ذاك،
دون ان يهتدي اىل اعطاء البديل الناجح ،والقادر على االستمرارية بعد سقوط االنظمة
9
املستهدفة فان الشعب سوف يقاوم ذلك ابتداء ،وال يتفاعل مع حاملي شعاراته”.
احلملة اإلميانية الوطنية الكربى
يبدو أن صدام حسني ،وبعد اهلزائم املتوالية اليت أحلقها بالعراق يف تسعينيات القرن
املاضي ،قد بدأ يبحث عن وسائل حتافظ على نظامه من االهنيار ،وتعطي نظامه نوعاً من
الشرعية اليت فقدها ،ولكن وفق آليات وأطر ختتلف عن اليت كان يتبناها يف الفرتة السابقة .فقد
شكلت انتفاضة عام  1991حتدياً أمنياً وسياسياً خطرياً أطاح بالنظام لوال التوازنات االقليمية
آنذاك .ومع تضعضع مفاصل الدولة واجملتمع حتت احلصار واحلكم الشمويل ،وضعف سلطة
احلكومة ،فقد اجته النظام إىل ركوب املوجة الدينية ،وترسيخ موقعه على أسس دينية سعت يف
بعض أجزائها إلحداث تغيري طائفي للمجتمع العراقي مستنداً يف بعض مفاصله على خربات
غري عراقية وأخرى عراقية .ويبدو أن اسرتاتيجية صدام حسني من عام  1986قد بدأ بطرحها
من جديد ،ولكن بشكل أكثر منهجية واتساعاً .ويظهر أن مبدأ حزب البعث الرباغمايت والبعيد
عن أية ايديولوجيةا واضحة قد اختذ عنواناً ينسجم مع متغريات الوضع احمللي واالقليمي اجلديد،
فمادام اجملتمع يريد الدين ،فليعطهم احلزب الدين بطريقته ،وليستمر احلزب باحلكم .إذ أصبح
ركوب املوجة الدينية ،ذات البعد الطائفي طوق النجاة للحزب ونظامه يف ظل ظروف اقليمية
ودولية كانت تنتظر سقوطه .فبعد أن سقطت ورقة االستقواء باحمليط العريب على أساس قومي
كورقة سياسية تقوي وضع النظام داخلياً الذي كان حيكم باسم االقلية يف الفرتة السابقة، ،
فإن الورقة الدينية ذات البعد الطائفي مت استغالهلا هذه املرة وبقوة لرتسيخ نفس املبدأ يف ظل
حكم حزب البعث الشمويل للبلد.
أعلن يف عام  1989عن وفاة مؤسس ومنظر حزب البعث ميشيل عفلق ،الذي كان
يوصف يف أكثر من مستوى على أنه شخص ال يؤمن باهلل .وقد أثارت وفاته العديد من ردود
األفعال ،بسبب إعالن حزب البعث عن إسالم عفلق بعد وفاته .وقد أرجع حزب البعث السبب
عن عدم إعالن اسالم عفلق اثناء حياته إىل “عدم جعل املوضوع عرضة للتفسريات السياسية”.
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يضاف إىل ذلك أن ابن عفلق األكرب قد نفى إسالم أبيه ،حسب مصادر دبلوماسية غربية
آنذاك .ويبدو أن وفاة عفلق قد كانت اهلدية الثمينة اليت تلقاها صدام حسني يف ذلك الوقت،
فقد خلصته من اإلرث الذي كان ميشيل عفلق يرتكه على مسعته كشخص وحزب يف تواصله
مع شرائح كبرية من االسالميني العرب السنة ،وكسب دعمهم يف أوضاع سيئة كان يعيشها يف
ذلك احلني .وكان عام  1989شهد حدثاً سياسياً ملفتاً ولكن يف مكان بعيد عن العراق ،أال
وهو االنقالب الذي قاده عمر حسن البشري ،وهندسه وأداره حسن الرتايب.
كانت التسعينيات بداية العمل املباشر بني صدام حسني وبعض التنظيمات االسالمية،
خاصة يف السودان ،اليت حتولت إىل دولة تطبق الشريعة اإلسالمية ،وأصبحت بعد عام 1990
املالذ اآلمن لطيف واسع من احلركات االسالمية ،ومنها اقامة أسامة بن الدن زعيم تنظيم
القاعدة فيها .ويبدو أن عالقة خاصة واسرتاتيجية بني صدام حسني وحسن الرتايب كانت تبدأ
بالتشكل .فقد كان صدام حسني يسعى بكل السبل اىل اجياد مواطئ قدم سياسية له يف عامل
تعامل معه حبصار سياسي واقتصادي قاتل ،ووجد يف الرتايب حليفاً اسرتاتيجياً له ،يستطيع أن
يفتح له قنوات تواصل مع االسالميني ،وخاصة اإلخوان املسلمني يف العامل العريب ،الذين يبدو
أن شوكتهم بدأت تقوى يف ذلك الوقت ،اجتماعياً وسياسياً .وقد وجد االثنان مصلحتهما
يف هذا النوع من التعاون .وتذكر حماضر حزب البعث من عام  1991بأن الرتايب قد ألقى
خطبة حبضور صدام حسني ،اقرتح فيها أن يتحول العراق اىل نظام اسالمي على غرار النموذج
السوداين .10وبغض النظر عن األسباب ،إال أن دفاع الرتايب املستميت عن صدام حسني،
يؤكد بأن الرتايب باإلضافة إىل شخصيات سياسية-اسالمية أخرى قد حتولت إىل موقع التنظري
ومساعدة صدام حسني يف سبيل هندسة اجتماعية جديدة للمجتمع العراقي ،استفادت من
أوضاع الفقر والعوز ،وضعف السلطة ،واستفاد النظام من التفسريات اخلاصة هبا لإلسالم كي
ينشأ وضعاً جديداً ميارس من خالله حزب البعث سياساته السابقة ولكن بعناوين اسالمية هذه
املرة ولفرتة امتدت اىل سقوط النظام عام .2003
انطلقت احلملة االميانية الوطنية الكربى عام  .1993وحتركت بشكل مكثف عرب مفاصل
املؤسسات احلكومية املختلفة ،وذلك من خالل التشريعات ،النظام التعليمي ،النظام اإلداري،
القضاء ،والنظام األمين ،واجلوانب االقتصادية بل وعلى املستويات الشخصية ألفراد اجملتمع
العراقي .ويبدو من خالل قراءة املنهجية واملنطلقات واألساليب للحملة ،فإهنا كانت تتحرك وفق
اسلوب منهجي وبشكل غطى كافة شرائح اجملتمع ،وقد سامهت يف إنشاء بنية حتتية للتطرف
الديين يف العراق ،ومزجت بني العنف البالغ القسوة حلزب البعث وبني التربيرات الدينية املتطرفة
هلا .وقد ركزت احلملة على قضيتني ،يبدو أنه مت اختيارمها بدقة ،نشر تعليم وحفظ القرآن،
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وتطبيق بعض احلدود الشرعية .ويبدو أن اهلدف كان يتحرك يف أفق اغالق الطريق على أية
معارضة للحملة من جهة أن من يعارضها فإنه سيعارض القرآن ،ومن جهة أخرى تطبيق احلدود
اليت كانت تربز قسوة النظام وترهب اجملتمع ،ولكن حتت غطاء شرعي أيضاً ،فمن يرد عليها
يكون كمن يرد على اإلسالم وتشريعاته .كما استهدفت بشكل مفرط النظام التعليمي كله ،مما
يربز طبيعتها اليت حتركت هلندسة اجملتمع العراقي وتغيري طبيعة تفكريه وألجيال.
بدأت ماكنة حزب البعث االعالمية باستخدام مصطلحات اسالمية يف التعامل اليومي
خلطابات رئيس النظام ،أو بروباغاندا احلزب اليت كانت متجده .فأطلقت صفات مثل “الرئيس
املؤمن” على صدام حسني ،وحلت كلمة “جهاد” و”جماهد” بدالً من “نضال” و”مناضل”
على سبيل املثال .ومع تصاعد ايقاعات احلملة ،فقد متت صياغة عدة تشريعات كان القصد
منها استخدام بعض األجزاء التشريعية االسالمية اليت تالقي قبوالً لدى الناس للتأثري على
الرأي العام داخلياً ،وجذب تأييد اجلماعات االسالمية يف العامل العريب ،امتداداً من السودان
ووصوالً إىل األردن .ومع انسياق بعض احملللني الغربيني إىل نتيجة مفادها أن صدام حسني بدأ
يف تسعينيات القرن املاضي عملية “أسلمة” حلزبه ،ابتدأها من خط عبارة “اهلل أكرب” على
العلم العراقي ،وأنه كان يف الطريق لتبين االسالم السياسي كفكر موجه حلزب البعث ،إال أن
هذه الفرضية يشوهبا الكثري من االندفاع .فعلى الرغم من اخلطوات اليت قام هبا صدام حسني يف
نشر التدين وفق معادالت خاصة به يف اجملتمع العراقي ،إال أن هذه اخلطوات مل تكن إال جسراً
للعبور اىل مرحلة أخرى ،حاول من خالهلا النظام حتقيق األهداف التالية:
حماولة احلصول على مشروعية البقاء يف السلطة ،بعد ان انتهت تلك املقومات من خالل
عدم القدرة على حفظ احلدود ،عدم القدرة على توفريات اخلدمات االساسية للمواطنني ،وأمهها
الغذاء ،تدهور األمن وعدم قدرة قوى النظام األمنية على مواجهة انتشار اجلرمية ،وفوق ذلك
تدهور شعبيته داخلياً وعربياً.
صياغة بيئة اجتماعية ذات صبغة طائفية تستند على الدين بدالً من شعارات احلزب
وماكنته السياسية واالعالمية .ويبدو أن انتفاضة  1991قد نبهت النظام إىل أمهية الدين
بتفسرياته كورقة مهمة يف محاية نظامه من السقوط .خاصة مع مناغمة تيار شعيب متصاعد كان
يتبىن االطروحات الدينية كحل ألزمات البلد.
فتح قنوات تواصل مع التيارات واحلركات االسالمية السنية يف العامل العريب .وحتويلها اىل
صيغة مساندة له ولنظامه يف معركته من أجل البقاء ،ورمبا حتويلها فيما بعد إىل ورقة سياسية
ضاغطة على البلدان اليت تنشط فيها.
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استخدام الدين كغطاء لتصفية اخلصوم السياسيني وكل حترك قد ميثل هتديداً للنظام.
وأصبح من السهولة تصفية اخلصوم حتت عناوين التصفية اليت وضعها النظام بذرائع خمتلفة.
وضع املؤسسات الدينية يف العراق وبشكل تدرجيي حتت هيمنة حزب البعث ومؤسساته
بشكل مباشر وحتت توجيهاته.
يف أيلول عام  ،1993قامت وزارة الداخلية العراقية بشن محلة أغلقت خالهلا أكثر من
نصف النوادي الليلية يف بغداد .كما مت منع استهالك اخلمور علناً يف مجيع أحناء العراق .وقبل
ذلك يف عام  1990بدأ الرتكيز يتزايد حول انشاء مؤسسات دينية تتبع النظام بشكل مركزي،
ولكن يف نفس الوقت متارس تدريس ونشر ثقافة الدين من اجتاه طائفي معني وكانت تطرح
عليها الصيغة التشريعية والقانونية وفقاً لقوانني خاصة هبا .فقد أنشأ النظام عدداًمن املؤسسات
اليت كانت تتحرك يف أفق اعداد أئمة ودعاة حتت مظلته .فقد مت انشاء “جامعة صدام للعلوم
اإلسالمية” ،ومت انشاؤها وفق قانون ومع امتيازات استثنائية ،منها منع احملاكم العراقية من النظر
يف الدعاوى اليت تقام على اجلامعة .ويبدو أهنا كانت من املؤسسات املهمة اليت كان حزب
البعث يرعاها خالل فرتة التسعينيات ،وكانت حمركاً مهماً حلملته اإلميانية باالضافة إىل مؤسسات
دينية أخرى ،محلت اسم صدام أيضاً .فقد مت انشاء “مركز صدام القراء القرآن الكرمي” يف
جامع اإلمام األعظم ،كان هدفه اعداد قراء القرآن جلميع مساجد العراق .وقد حتول املركز فيما
بعد اىل “كلية صدام العداد األئمة واخلطباء والدعاة” عام  .1997ولكن األمر مل يتوقف
عند هذا احلد .فقد مت انشاء “هيئة معاهد صدام العليا لدراسة القرآن الكرمي والسنة النبوية
الشريفة” اليت يبدو أهنا كانت مدرسة اإلعداد العقائدي اجلديد ألعضاء حزب البعث .حيث
كانت ترتبط مبا كان يسمى “مكتب أمانة سر القطر” حسب قانوهنا ،وكانت تعد ما كانت
تسمى بـ”الدورات اإلميانية” للحزبيني .ويذكر قانوهنا أهنا هتدف إىل “احداث تغيري نوعي يف
تعزيز الرصانة العقائدية االميانية للرفاق احلزبيني ابتداء من املالك املتقدم يف احلزب وأنتهاء بأبعد
احللقات التنظيمية القيادية ومبا حيقق االصالة الفكرية لالمة العربية عن طريق دراسة القرآن الكرمي
والسنة النبوية الشريفة دراسة استبصار وفهم مبا يعزز رسالة العرب اىل الناس كافة ،وثانيا – بناء
جيل جديد واع ومتبصر باملعرفة االميانية واملباديء والقيم السامية ،ليكون قوة فاعلة ومؤثرة يف
اجملتمع وقادرة على االستمرار حبمل الرسالة الكربى اىل االمة العربية واىل االنسانية مجعاء من
11
خالل توثيق أواصر التعاون مع املؤسسات العلمية واالميانية املختلفة داخل العراق وخارجه”.
ويوضح ذلك مدى األمهية اليت كان يوليها النظام يف السيطرة املباشرة على تلك املؤسسات،
وحتركه لتشكيل توجه جديد يف اجملتمع العراقي جيمع بني أفكار حزب البعث املتطرفة وأفكار
حتمل صبغة دينية تنسجم مع تلك األفكار ميكن أن نسميه بـ”الصورة البعثية لإلسالم”.
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وحسب عبداملنعم أمحد صاحل ،وزير األوقاف العراقي السابق يف لقاء صحفي له عام
 ،1999فإن النظام أسس معهداً خاصاً لتدريس القرآن والسنة يف حزب البعث “تدرس فيه
أعلى مراتب احلزب ومتضي دورات ترتاوح بني سنة وسنتني ،وهلذا املعهد فروع يف احملافظات12”.
كما مت توجيه أعضاء حزب البعث حلضور دورات يف القرآن والسنة على يد رجال دين عرب
ما اطلق عليه الدورات االميانية يف “معهد صدام العايل لدراسة القرآن الكرمي والسنة النبوية”.
باالضافة اىل إنشاء عدة مدارس للدعوة (على نظام احللقات) حسب وزير األوقاف العراقي
السابق .وقد أعطت هذه القرارات سلطات ومساحات تأثري أكرب لرجال الدين الذين ارتبطوا
بالنظام يف تلك الفرتة ،وكجزاء لعملهم فقد مت توزيع قطع أراض عليهم ومن قبل صدام حسني
شخصياً  .13كما وسعت احلملة اإلميانية مساحة العمل للجماعات السلفية يف اجملتمع دومنا
14
تضييق ،و”حتت بصر ومعرفة احلكومة العراقية ”.ويبدو أن هذه املؤسسات قد أنتجت جيالً
جديداً من أئمة املساجد والوعاظ واخلطباء والقيادات الدينية متيزت بالتطرف والفكر الطائفي
والتساهل يف إطالق األحكام مبا يربر الكثري من أفعال القسوة واالعتداء اليت كان يقوم هبا النظام
آنذاك.
يف التسعينيات من القرن املاضي حتركت مؤسسات النظام الدينية اىل استقطاب الشباب
يف محلتها حلفظ القرآن .حيث شارك  60الف طالب وطالبة يف دورات صيفية نظمت يف
املساجد حلفظ القرآن أثناء العطلة الصيفية عام  1992وحده ،وحتت إشراف األئمة والقراء
الذين كانوا يدرسون او يتخرجون من مؤسسات النظام املتخصصة ،ومع أن املشاركات يف
بداياهتا كانت طوعية ،ولكن األمر حتول إىل طريقة ممنهجة يديرها النظام وفق جتاربه السابقة.
فقد مت توجيه وزارة الرتبية العراقية بأن تقوم باختبار املدرسني واملعلمني لقياس مستويات معارفهم
االسالمية .وقد مت توجيه وزارة الرتبية بأن جتعل درس حفظ وتالوة القرآن جزء من منهجها لكافة
املراحل الدراسية .وقد مت اعطاء عالوات ملدرسي القرآن والدين يف املدارس ،مما منحهم مستوى
أعلى من املدرسني اآلخرين .ويشري قانون وزارة الرتبية الذي أقره النظام عام  1998وضمن
املادة “ ،2العناية بالرتبية الدينية واخللقية مبا يضمن تدريس الدين االسالمي على هدى القرآن
الكرمي والسنة النبوية الشريفة ”.ويشري اىل احلملة االميانية يف األسباب املوجبة” ،وكانت نقطة
التحول يف مسارها مناقشات ورقة عمل النهوض الرتبوي خالل سنيت  1992و  1993اليت
حظيت برعاية السيد الرئيس القائد صدام حسني ،وبتوجيهاته الرتبوية واالجتماعية السديدة اليت
تضمنت الصيع التطبيقية لتطوير اجلوانب النوعية للعملية الرتبوية تتقدمها احلملة االميانية الوطنية
الكربى اليت هي أساس النهوض الرتبوي املنشود ،املبين على تعليم القرآن الكرمي وفهمه بصورة
صحيحة وفق منهج دقيق ومتكامل 15”.ويذكر وزير األوقاف العراقي السابق بأن “دراسة
187

حصاد البيان

القرآن الكرمي أصبحت إلزامية باملدارس وخالل الفرتة من االبتدائي اىل الثانوي قد درس القرآن
كله مع التفسري مع حفظ أجزاء منه”.
ولكن يبدو أن احلملة اإلميانية استبطنت وضعاً كان النظام يغض الطرف عنه ،ألسباب
سياسية وطائفية .فقد أفرزت وضعاً بدأ ينتشر وبعلم النظام ،أال وهو وضع التطرف الديين
بالتوجه السلفي .وقد أشارت الكثري من املتابعات اإلخبارية والصحفية آنذاك إىل انتشار
املذهب الوهايب والسلفي بني الشباب يف العراق ويف عدة مناطق .وقد كان هؤالء يتحركون حبرية
مبالبسهم القصرية وحلاهم الطويلة ،ودعواهتم التكفريية يف بعض املساجد اليت أسسها وبناها
صدام حسني .ويبدو أن هذه األوضاع مل تكن مرحية لعدد من أقطاب النظام آنذاك ،ومنهم
عدي صدام وبرزان األخ غري الشقيق لرئيس النظام .فقد نشر عدي رسالة شكوى يف صحيفة
بابل الناطقة بامسه عن خطورة انتشار احلركة الوهابية يف العراق ،مستغلة االنفتاح الديين والفقر
واحلاجة يف اجملتمع العراقي حتت احلصار .وتشري هذه الرسالة إىل أن العربية السعودية كانت تضخ
األموال لنشر الفكر الوهايب يف العراق .16وقد حذرت مذكرة ارسلها برزان اىل صدام حسني
من خطورة انتشار التطرف الديين يف العراق ،واحتمال متكنه من قلب نظام احلكم فيه.17
وتشري مقابالت مع بعض الذين عاشوا الفرتة اليت كانت تطبق فيها احلملة اإلميانية ،بأن بعض
التنظيمات السلفية كانت تدفع ما يعادل  150دوالراً أمريكياً لقاء االنتماء إليها ،والصالة يف
18
مساجدها ،وحضور حلقاهتا يف بغداد واملناطق العراقية األخرى.
وحتت وضع اقتصادي متدهور جراء احلصار ،حيث وصف تقرير ملنظمة الصحة العاملية
الوضع يف العراق بأن قطاعات واسعة من العراقيني كانوا يعيشون على حافة اجملاعة عام 1997
 ،19فقد اختذ النظام قراراً ببناء عدد كبري من املساجد يف احناء العراق قدر باأللوف حسب
عبداملنعم أمحد صاحل وزير األوقاف العراقي السابق .20كان أمهها جامع “أم املعارك” يف بغداد،
والذي احتوى على قرآن صدام اخلاص الذي قيل انه متت كتابته بدمه على يد اخلطاط الشهري
عباس البغدادي .ويعكس تصميم جامع أم املعارك الفكرة البعثية لإلسالم والدين .فاملنارات
تأخذ شكل صواريخ سكود ،فيما مثلت أخرى بنادق كالشنكوف الروسية ،وصممت حبرية
فيه على شكل خارطة للعامل العريب .ويالحظ امتزاج وسائل العنف والتدمري ،والتفكري القومي
باملسجد الذي يصلي فيه املؤمنون .فيما اختذ قراراً ببناء جامع ضخم يف منطقة املنصور يف بغداد
أمساه “جامع الدولة الكبري” يسع لعشرين ألف مصل ،ولكن سقوط النظام عام  2003حال
دون استكمال هذا املشروع.
وقد توالت حلقات العمل يف هذه احلملة ،فقد أصدر النظام عدداً من التشريعات
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والنظم واإلجراءات تعلق كثري منها بصياغة صورته اخلاصة لإلسالم ومستفيداً منها يف تثبيت
وضعه السياسي .فقد عمد إىل إطالق سراح السجناء الذين حيفظون القرآن .وأصدر قانون
فقه املعامالت الذي أجرب مبوجبه كل شخص يريد العمل بالتجارة يف العراق أن جيتاز اختباراً
يف املعامالت االسالمية وفق ما أطلق عليه “كراس فقه املعامالت” الذي أعدته وزارة األوقاف
العراقية .21كما مت التساهل يف تطبيق أحكام قطع أعضاء جسد اإلنسان ،واإلعدام .فقد مشلت
األحكام قطع األيدي جلرائم السرقة 22ولكنها امتدت لتشمل قطع األرجل واآلذان وبشكل
موسع جداً ال لتشمل كل هتم السرقة-يف ظل أوضاع اقتصادية سيئة كان مير هبا البلد -ولكن
تعدهتا لتشمل حاالت تزوير يف حمرر رمسي .23ووشم ما بني احلاجبني ملن يتم قطع يده ،بدقة
حيددها القانون بشكل ملفت للنظر“ ،بعالمة ضرب يكون طول كل خط من خطيها املتقاطعني
سنتمرتاً واحدة وعرضها ملمرتاً واحداً 24”.وتنفيذ أحكام القتل بواسطة قطع الرأس بالسيوف.

نظراً لطبيعة النظام األمنية ،فقد تغلغلت هذه األفكار الدينية وعن قصد يف منظومة
أجهزته األمنية والعسكرية .ويالحظ أن مع متدد واتساع محلة النظام “اإلميانية” ،فقد مت
تشكيل ميليشيا أطلق عليها “فدائيو صدام” اليت أصبحت القوة الضاربة اجلديدة للنظام ،يف
عقد متيز بوضع اسم صدام على كل مفصل من مفاصل البلد ،ومتيزت هذه امليليشيا بسلوكها
بالغ القسوة ،وكانت تقوم بأفعال وحشية وبشكل علين .وتشري املعلومات املتوفرة أن عديد
ميليشيا فدائيي صدام كان يرتاوح بني  10آالف إىل  15ألف عنصر ،من املوالني األشداء لنظام
حزب البعث .25وقد كانت هذه امليليشيا ختضع لسيطرة عدي ،االبن األكرب لصدام حسني،
وكان يستخدمها يف قتل ،وقمع ،وتعذيب مناوئيه باالضافة اىل التهريب .كانت تستخدم
أيضاً كفرق موت تنفذ القتل واالعدام خارج النطاق الرمسي وبأوامر ومنها قطع الرؤس .ويطرح
قانون تشكيلها الضوء على العقلية اخلطرية اليت كان يسري من خالهلا العراق يف تسعينيات
القرن املاضي ،حيث كان يتم خلط قسوة النظام ،مببادئ حزب البعث القدمية واخلطاب الديين
املتطرف لتنتج صورة غريبة الشكل تشرعن أعماهلا ضمن اإلطار الديين الذي تبناه النظام .وقد
تركت هذه الرؤية والتوجه آثاراً خطرية على العراق ،توضحت معاملها بعد سقوط النظام .ويشري
قانون تأسيس قوة فدائيي صدام إىل أنه يشرتط يف املنتمي اىل التنظيم التحلي بـ” احملافظة على
معاين الشرف مستهدياً بالدين اإلسالمي احلنيف وكتابه الكرمي والقيم العالية والنماذج االنسانية
للسلف الصاحل من األمة العربية اجمليدة 26”.باإلضافة إىل ذلك فقد نشأ جيل جديد من ضباط
األمن واجليش يف تلك الفرتة ممن تأثروا هبذه األجواء اليت كانت تضخ خطاباً دينياً متطرفاً وفق
ايقاع نظام حزب البعث .ومن هؤالء عدد غري حمدد من قيادات القاعدة وتنظيم داعش حالياً.
باإلضافة إىل ذلك فقد حققت احلملة اإلميانية جزء مما كان يصبو إليه النظام ،متثل خبلق
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حالة تواصل مباشر بني النظام واحلركات االسالمية األصولية-اجلهادية كالقاعدة وغريها من
خارج العراق .ويبدو أن النظام وعرب محلته اإلميانية ،ومعاهده الدينية ،ومعسكرات تدريبه والرتكيز
الدعائي الذي حصل عليه عرب قنوات تلك احلركات اإلعالمية قد متكن من جذب عدة ألوف
من الشباب املتحمس من عدة بلدان عربية حتت ذريعة مقاتلة األمريكيني .وال ميكن نفي احتمال
وجود تواصل بني صدام حسني وأسامة بن الدن عندما كان األخري متواجداً يف السودان ،نظراً
لطبيعة النظام اليت كانت حتاول االستفادة من كل األوراق اليت تثري األزمات يف املنطقة ،ولطبيعة
العالقة احلميمة بني النظام والبلد العائل البن الدن حينها.
احلملة اإلميانية واإلرهاب وداعش
لقد متكن النظام من خالل محلته اإلميانية اليت استمرت لعقد من الزمن من تشكيل عقلية
جديدة يف اجملتمع العراقي ،أو بعض منه .وعلى الرغم من صعوبة احلكم على مدى تأثري هذه
احلملة يف تشكيل العقل العراقي ،ولكنها بكل تأكيد صنعت منوذجاً جديداً لبعض العراقيني
ممن يتبىن التطرف والعنف وااللتزام الديين السطحي ،والفهم العائم للنصوص الدينية ،وتفسريها
حسب املزاج .ويبدو أن التوسع يف مناهج حفظ القرآن ،والسنة النبوية ،وتلقني املبادئ املتطرفة
والعنصرية حلزب البعث مع ضغوط األوضاع االقتصادية واألمنية ،وخلق التمايز يف اجملتمع على
أساس االلتزام خبطط احلملة اإلميانية مع الوالء لشخص صدام ،والعنف الذي كانت تديره
السلطة قد خلق ما ميكن تسميته اجليل اجلديد للتطرف والعنف يف العراق.
وتؤشر اساليب التنظيمات املتطرفة اليت بدأت متارس العمليات اإلرهابية يف العراق بعد
سقوط نظام صدام حسني على نفس املنهجية اليت كانت تستخدمها اجهزة النظام األمنية.
فالتنظيمات الكثرية اليت برزت بعد سقوطه ،كمجلس شورى اجملاهدين ،والقاعدة ،واجليش
االسالمي يف العراق ،وجيش الطريقة النقشبندية ،وداعش كلها كانت تتبع نفس العقلية األمنية
للنظام يف مجع املعلومات ،وتنفيذ العمليات ،وأساليب اإلدارة اليت تعمل وفق آليات توثيقية
صارمة ،واساليب التمويل اليت تتبع اساليب التهريب اليت استخدمها النظام السابق ،بل ووصل
األمر إىل أساليب ميليشيا فدائيي صدام يف تنفيذ عمليات اإلعدام العلنية وبأشكال مروعة.
تلك البصمة تشري بوضوح إىل أن اخلربات األمنية والتدريب اليت اكتسبها أعضاء أجهزة النظام
السابق األمنية انتقلت إىل التنظيمات االرهابية وتكاملت مع التفكري الديين املتطرف الذي غذته
هلم احلملة اإلميانية .وقد وفر سقوط النظام فرصة هلؤالء كي يتحولوا من الوالء حلزب البعث
وصدام حسني ليكونوا جزء رئيساً من تلك التنظيمات .وهكذا فقد زودت احلملة اإلميانية
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مراجع دينيني هلذه التنظيمات ،وخطاباً دينياً مقبوالً يف اجملتمع الذي تتحرك فيه ،باالضافة إىل
اخلربات القتالية واألمنية والشباب املتحمس.
وتشري الكثري من التقارير والدراسات املتخصصة يف دراسة اإلرهاب يف العراق إىل أن
أغلب القيادات العسكرية يف تنظيمي القاعدة يف العراق ،وداعش هي من املراتب العسكرية
واألمنية يف النظام السابق .وأن هذه القيادات هي بعمر تأثر كثرياً بأجواء احلملة اإلميانية اليت
كانت تستهدف العراقيني بشكل مركز .وقد متكن هؤالء من بناء شبكة معقدة تستند على
خرباهتا األمنية .ويبدو أن أكثر من  100ضابط عراقي هم من يقودون ويوجهون اسرتاتيجيات
تنظيم داعش حالياً ،وقد عمل أغلبهم يف تنظيمات متطرفة أخرى منذ عام  .2003وحسب
تقرير لوكالة أنباء اسوشيتدبرس ،فإن طه طاهر العاين ،الذي كان ضابطاً برتبة رائد يف مدرسة
املدفعية يف اجليش العراقي يف تسعينيات القرن املاضي كان حيمل توجهات دينية متطرفة ،ويعترب
اآلن من أهم القادة العسكريني يف تنظيم داعش .27وكان تقرير استقصائي نشرته صحيفة
ديرشبيغل األملانية عن تنظيم داعش قد عرض بتفصيل بالغ طريقة تفكري مسري اخلليفاوي
(حجي بكر) العقيد السابق يف استخبارات القوة اجلوية ،والقيادي يف داعش ،بعد أن حصلت
على وثائق وضع فيها خططه ،حيث شرح فيها اساليب التجسس ،وزرع العناصر ،واساليب
االتصال ،واهليكل التنظيمي ،وغريها من أمور .28وقد انضم اخلليفاوي لتنظيم القاعدة عام
 2003ليتحول بعد ذلك ليكون عضواً قيادياً يف تنظيم داعش .ويعد اخلليفاوي العقل املدبر وراء
توسع تنظيم داعش يف األراضي السورية حسب بعض الدراسات .وكان يعد الرجل الثاين يف
التنظيم بعد “أبوبكر البغدادي” إىل أن قتل عام  .2014ويبدو أن عملية زرع التطرف الديين يف
املؤسسات العسكرية خالل أعوام احلملة اإلميانية قد أدت إىل ظهور هذا النوع من األشخاص.
وتذكر مصادر متنوعة امساء وتفاصيل لعشرات من ضباط أمن وخمابرات وجيش نظام صدام من
الذين خترجوا ضمن أجواء احلملة اإلميانية ويشغلون مواقع قيادية مهمة يف تنظيم داعش .وتتميز
اساليب داعش بالقسوة الشديدة والتفسري املتشدد للنصوص الدينية.
أما معاهد صدام الدينية اليت مت إنشاؤها يف مراحل عمل احلملة اإلميانية فقد خرجت
كادراً مهماً من رجال الدين من الذين حيملون معتقدات سلفية ومتعصبة ولكن بصبغة بعثية.
فقد أمضى ابراهيم عواد ابراهيم (أبو بكر البغدادي) زعيم نظيم داعش عدة أعوام يف جامعة
صدام للعلوم اإلسالمية ،ليحمل شهادته منها .وال ميكن الوقوف على العدد الكبري من رجال
الدين الذين أنتجتهم احلملة اإلميانية أو قادوها ،الذين كانوا أو هم اليوم جزء مهم من املنظومة
التشريعية والتوجيهية والتجنيدية لتنظيمات ارهابية متطرفة كداعش وغريها .ولكن قراءة وحتليل
أبرز التنظيمات الدينية ذات الصبغة املتطرفة اليت ظهرت بعد سقوط نظام صدام حسني من
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حيث القيادة تعطي مؤشرات واضحة عن هؤالء .فهيئة علماء املسلمني على سبيل املثال ،اليت
عرف عنها رعايتها عدداً من اجلماعات الدينية املتطرفة املسلحة هي مؤسسة دينية-سياسية سنية
ضمت عدداً من رجال الدين الذين كانوا أعضاء بارزين يف محلة النظام االميانية ،وتتبىن اهليئة
خطاباً طائفياً متشدداً وقد اختذت من جامع أم املعارك مقراً هلا عام  .2003فيما وصف أحد
29
رجال الدين املقربني من النظام قبيل سقوطه احلملة بأهنا “أعادت لالسالم مكانته السابقة”.
يف خضم األيام األخرية لنظام صدام حسني ،وحتديداً يف شهر نيسان من عام ،2003
برزت اىل اإلعالم ظاهرة ما أطلق عليه “املتطوعون العرب ”.وقد قدرت مصادر متعددة
أعدادهم حبوايل  8000مقاتل من عدة بلدان عربية وإسالمية .30وقد كان جيرى تدريبهم يف
معسكرات كانت تتبع النظام السابق يف عدة أماكن من العراق .وقد اشارت بعض املصادر
األخرى إىل أن أغلب هؤالء املقاتلني كانوا من الذين حيملون التطرف الديين كإيديولوجيا ،ورمبا
يكونون بالتعاون مع عناصر أجهزة النظام األمنية والدينية قد شكلوا نواة تنظيم القاعدة يف
العراق ،يف األشهر األوىل اليت تبعت سقوط النظام ،وبروز جنم حممد نزال اخلاليلة (أبو مصعب
الزرقاوي) قائداً للتنظيم .وقد مت توزيع هؤالء املقاتلني يف عدة مناطق يف بغداد والعراق ككربالء
مثالً ،حول املواقع االسرتاتيجية اليت كان خيشى النظام سقوطها بسرعة .وترسم الشهادات اليت
مجعها الصحفيون عن هؤالء بأهنم كانوا حيملون الفكر الديين املتطرف مبا يشبه الفكر الذي
حيمله عناصر تنظيم القاعدة أو داعش .وعلى الرغم من اخلسائر الفادحة اليت تكبدهتا هذه
امليليشيا على يد القوات األمريكية ،إال أن عدداً منهم قد متكن من االنسحاب واالختباء يف
بعض املساجد يف بغداد .31ومع هؤالء املتطوعني بدأ استخدام أحزمة املتفجرات والعمليات
االنتحارية.
ومن األمور اليت مل ينتبه إليها العامل يف تلك الفرتة ،هو صدور عدد من البيانات عن
ما مسي بـ”قيادة اجملاهدين يف العراق ”.وكان هنالك تعتيم اعالمي على نشر تلك البيانات.
وعلى الرغم من صعوبة التحقق من مصداقية هذه البيانات ،إال أن اللغة اليت كانت تصدر هبا
تلك البيانات كانت تشبه تعابري التنظيمات املتطرفة يف بياناهتا ،واملعلومات اليت كانت تنشرها،
تشري إىل أن هذا التكوين قد يكون النواة األوىل لتنظيم القاعدة يف العراق .فالبيان األول يزخر
بكلمات مثل “جماهدين” ،و”أمري” ،و”عمليات استشهادية” ،باالضافة إىل األسلوب
اللغوي الذي يتحرك يف أفق األساليب اللغوية القدمية والوعظية .ولكن البيان الرابع كشف بعض
التفاصيل اإلضافية .فقد ذكر“ ،مت حبمد اهلل تكامل العدد والعدة بدخول مرابطي افغانستان
وجماهدي القاعدة إىل بالد الرافدين حسب ما رسم هلم من قبل 32”.ويالحظ أن تنظيم
القاعدة عندما بدأ يعلن عن نشاطه يف العراق ،كان يطلق على نفسه اسم “مجاعة التوحيد
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واجلهاد” عام  ،2003وحتول فيما بعد إىل “القاعدة يف بالد الرافدين ”.ويالحظ أن بيانات
قيادة اجملاهدين توقفت عن الصدور ،فيما بدأت تصدر بيانات أخرى عن تنظيمات محلت
االسم الذي استخدم ألول مرة ،ومنها “قيادة اجملاهدين للقوات املسلحة” ،وأصبحت تكتب
بأسلوب عادة ما يستخدمه حزب البعث .وقد يكون هذا مؤشراً على حصول انشقاق بني
البعثيني واملتطرفيني اجلهاديني يف فرتة مبكرة من اهنيار نظام صدام حسني .وبروز تنظيم القاعدة
كقوة ارهابية فاعلة وخطرية يف العراق.
االستنتاج
لقد مثلت محلة صدام حسني االميانية يف تسعينيات القرن املاضي منعطفاً خطرياً .حيث
سامهت وبشكل مهم يف انشاء بنية حتتية لإلرهاب والتطرف يف العراق واملنطقة ،وزرعت بذور
الطائفية واالقتتال الطائفي .ومع اخللطة غري املتجانسة بني افكار حزب البعث ومنطلقاته ،وبني
افكار احلركات الدينية املتطرفة ومنطلقاهتا ،سوى التطرف والقسوة .إال أن النظام السابق جنح
فيما يبدو يف إنتاج منوذج خطري مجع بني منهجية حزب البعث وقسوته وأساليب ادارته وبني
تطرف وقسوة التنظيمات املتطرفة .وقد استخدم اخلطاب االسالمي لتربير الكثري من األساليب
االستئصالية والقمعية والقتل اجلماعي .وقد أدت تلك احلملة إىل استكمال البنية التحتية
لتدمري العراق واملنطقة عرب توفري عناصر الفكر والدعاية متمثلة مبعاهد صدام الدينية ،وانتاجها
رجال دين ينشرون الفكر املتطرف ،وأشخاص حيملون الفكر املتطرف ليكونوا قادة وجنوداً يف
التنظيمات االرهابية اليت بدأت تتكاثر بشكل كبري بعد سقوط النظام .كما تزامنت احلملة مع
إعداد منظومة تدريب وجتنيد عسكرية وأمنية بالغة القسوة لعناصر النظام السابق .ومع االعداد
االيديولوجي والعسكري فقد مسح اخلطاب الديين الذي تبناه النظام أثناء احلملة اإلميانية بتمدد
شبكات عالقة النظام مع التنظيمات والبلدان اليت كانت تتبىن التفسري املتطرف واالقصائي
للنصوص الدينية يف البلدان العربية واالسالمية مما فتح العراق أمام دخول غري مسبوق للمقاتلني
األجانب الذين يقاتلون اىل جانب تلك التنظيمات ،وأغلبهم من االنتحاريني .ومع ضغوط
احلصار ،واحلروب ،وفوضى سقوط النظام واالحتالل والتدخالت االقليمية يف الشأن العراقي
الداخلي ،فإن العراق يعاين اليوم ،كما تعاين بلدان جماورة من تبعات تلك السياسة.
يضاف إىل ذلك أن حتليل جوانب هذه احلملة االيديولوجية ال يعطي دليالً ناهضاً يؤكد
توجه نظام البعث حنو اإلسالم يف العقد األخري من عمره ،أو تبنيه الفكر اإلسالمي بديالً عن
أفكاره اليت قام عليها .وإمنا كانت احلملة اإلميانية جمرد أسلوب آخر ،أو تكتيك من أساليب
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اهلندسة االجتماعية اليت درج النظام بتطبيقها يف اجملتمع العراقي ،ووفق نفس االساليب اليت
استخدمها ،كالعنف والقسوة ،والدعاية ،والتعليم ،ومراكز التأثري املختلفة .وكانت احلملة تتحرك
يف أفق صناعة أرضية اجتماعية وسياسية ودينية تؤجل أو تعقد عملية سقوط النظام.
وعلى الرغم من توجه بعض الكتاب املؤيدين لنظام البعث بالدفاع عن احلملة ،كوهنا
كانت حتاول إعادة ترتيب حزب البعث كي يعود كحزب اسالمي بعد سقوطه ،33أو أن احلملة
اإلميانية كانت حماولة من النظام السابق الحتواء ظاهرة التطرف .34إال أن النتائج تدل على أن
احلملة اإلميانية هي اليت فتحت الباب واسعاً للحركات الدينية املتطرفة للعمل يف العراق ،بل
وشجعتها .كما أنه ال يوجد ما يشري إىل أن حزب البعث قد حتول إىل االيديولوجيا االسالمية
بدالً من االيديولوجيا االوتوقراطية الشمولية اليت كان يتبناها .وأن هذه احلملة كانت ألغراض
سياسية حبتة.
يبقى من املهم أن تكون هناك دراسة أعمق حلملة صدام حسني اإلميانية وعلى أكثر من
اجتاه ،لفهم وحتليل اآلثار اليت تركتها على اجملتمع العراقي ،وكيفية العمل على ختليص االنسان
العراقي من تبعاهتا ،اليت يبدو أن بعض مقوماهتا وأساليبها وشخوصها ماتزال متواجدة وبعمق يف
البيئات الدينية والتعليمية واالجتماعية والسايسية يف العراق .وميكن تلمس آثارها يف الكثري من
مفاصل الدولة واجملتمع .إذ أن اإلرهاب الذي يعاين منه العراق اليوم ،والذي حيمل صبغة التطرف
الديين ما يزال يستمد مقومات بقائه يف جزء كبري منه من آثار تلك احلملة.
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نظام السيطرة الكفؤ على توقف المركبات اساسي
لضمان انسيابية الحركة المرورية داخل المدن
أ.د .جالل عبد الجبار *

2016 / 2 / 8

.1املقدمـة
تشري االح�ص��اءات ان السيارة الشخصية ،حينما تقاس وفقا للمساحة ال�تي تشغلها ،تعد
وسيلة التنقل االك�ث��ر تكلفة م��ن حيث املساحة املستخدمة .و ي��أيت ذل��ك م��ن حقيقة ان السيارة
العادية تُستخدم بنسبة  % 10من الوقت .ان السيارة الشخصية ال تتطلب فقط املساحة الطبيعية
اليت تشغلها (قرب مقر املالك) و لكنها تتطلب أيضا مساحات اخرى للتوقف (مثل مكان العمل
و املتاجر  ..اخل).
عادة ما يفرتض السائقون باهنم سيتمكنون من ايقاف سياراهتم بالقرب من وجهتهم املطلوبة،
ولكن يف املناطق املزدمحة ستتطلب عملية الوقوف بعض الوقت للبحث عن مكان مناسب .خيتلف
احلكم الشخصي للمكان املناسب للوقوف من سائق اىل آخر  ،اذ يأخذ السائقون بعني االعتبار
ام��ور ع��دة من حيث املوقع و املساحة و ما اذا كانت هناك رسوما للوقوف .و يتأثر ال�ق�رار وفقا
هلدف و أمهية الزيارة فضال عن السلوكيات الفردية و أمناط السلوك  .و كذلك يأخذ السائقون بنظر
االعتبار مدى توفر االمان هلم و لسياراهتم عند اختيارهم مكان الوقوف.

*عضو يف معهد تشارترد للطرق الرئيسية للوجستيات والنقل  ،عضو اهليئة األستشارية ملركز البيان البيان للدراسات والتخطيط.
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ان االزدي��اد الكبري يف استخدام السيارات اخلاصة ادى اىل تقليص الفوائد االجتماعية و
االقتصادية و اليت وفرهتا البىن التحتية للطرق .يعد هذا صحيحاً يف مناطق الشرق االوسط على وجه
اخلصوص  ،اذ ادى دمج العوامل الثقافية و سلوكيات التنقل مع اخنفاض اسعار املركبات اىل ازدحام
مفرط يف مراكز املدن و يرافقها صعوبات يف وقوف السيارات.
ولذلك فان عامل ادارة املركبات املتوقفة هو على نفس الدرجة من االمهية الدارة املركبات
املتحركة يف ادارة السري يف املدينة  .فإن الوقوف الفعال للمركبات سوف لن يؤدي فقط اىل التقليل
من اعاقة احلركة املرورية للمركبات املتحركة االخرى بل سيؤدي ايضاً اىل التخفيف من االختناقات
املرورية والتلوث الناتج من توقف السيارات العشوائي وغري القانوين .
باالضافة اىل ذلك  ،فان استخدام الضوابط املفروضة على وقوف السيارات يعد اداة سيطرة
مرورية مهمة ،خصوصاً عند الذهاب اىل مناطق االعمال التجارية املركزية .فإن الضوابط املفروضة
على وقوف السيارات تساعد على التدفق احلر واألمن لألشخاص والبضائع اليت تساعد على حتقيق
جمموعة واسعة من االهداف البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
من اجلدير بالذكر ان ادارة مواقف السيارات جيب ان ال تؤثر سلباً على سالمة وحيوية املنطقة
حتت الدراسة .وعادة مايكون امرا مناسبا عند تصميم خمطط لوقوف السيارات هو ضمان التوصل
اىل تسوية من خالل توفري بدائل مثل وقوف املركبات بعيدا عن الشارع.
.2آثار وقوف السيارات
من الضروري ان ندرك متاما اثار وقوف السيارات يف شبكة الطرق العامة وعلى املستخدمى
الطرق املختلفني .تناقش الفقرات اآلتية اهم تلك اآلثار:
 2.1القدرة االستيعابية لشبكة الطرق
أش��ارت الدراسات اىل ان وج��ود عدد قليل من السيارات املتوقفة يف الشارع (س�واء كانت
متوقفة بشكل تام او يتم حتميل او تفريغ محولتها) من شاهنا ان تسبب بتخفيض نسيب كبري لسعة
الشارع .يبني اجلدول أدناه بعض االحصاءات البيانية:
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عدد السيارات املتوقفة لكل (كم) على طول
الطريق (لكال االجتاهني)
فقدان القدرة االستيعابية (سيارة /ساعة)

10

50

100

200

340

550

640

730

من املهم ان نالحظ ان النتائج املذكورة يف اجلدول اعاله ال ينبغي ان تؤخذ يف ظاهرها اذ ان
توزيع السيارات املتوقفة على طول الطريق يعد عامال مهماً .ونتيجة لذلك فان التوزيع اجليد لعدد
قليل من السيارات املتوقفة على طول الطريق هلا نفس التأثري لعدد اكرب من السيارات املمتدة على
طول ذات الطريق .ففي واقع احلال فان املسافة (طالت او قصرت) اليت تتوقف فيها السيارات هي
اليت حتدد فقدان القدرة االستيعابية للطريق .وهلذا البد من حتديد اجتاهات واضحة وممرات للطرق
الرئيسية لتجنب فقدان القدرة االستيعابية للطريق.
ان املركبات املتوقفة عند التقاطعات هلا تأثري اكثر وضوحا على القدرة االستيعابية للطريق
لذلك جيب ان يكون هناك تنظيم لضمان انسيابية امل��رور دون انقطاع يف التقاطعات حينما متنح
االولوية الحدى الطرق.
 2.2سالمة الشبكة املرورية
تظهر االح�ص��اءات ان  % 60من احل �وادث يف الطرق مرتبطة باملركبات املتوقفة .يعد هذا
واضحاً اذ ان املركبات املتوقفة بشكل غري قانوين يف اماكن حيظر فيها الوقوف وذلك نظرا لوجود
درجة عالية من التنافس يف تلك االماكن او لعدم وجود مسافة رؤية واضحة.
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ان وق��وف السيارات بشكل غري قانوين ال يعرض سالمة ال��رك��اب للخطر فقط ولكنه يؤثر
على مسار مستخدمي الطرق كاملشاة وراكيب الدراجات وجيربهم احياناً اىل تغيري مسارهم وبالتايل
تعرضهم للخطر.
 2.3اجلدوى التجارية

يؤثر توفر مواقف للسيارات على خيار السائق واجلهة اليت سيقصدها .وغالبا ما يعزى جناح
مراكز التسوق خارج املدينة هو توفري مساحات واسعة من مواقف السيارات اجملانية بالقرب منها.
ان التنافس على اعمال التجزئة بني مركز املدينة ومراكز التسوق خارج املدينة يتمثل بوجود مواقف
سيارات مالئمة والذي يشكل عامال مهما يف تأمني احليوية االقتصادية املستقبلية ملركز املدينة ،بشرط
توفر مواقف سيارات ال تؤدي اىل جذب حركة مرورية تفوق استيعاب شبكة الطرق.
ولكي تعمل الشركات التجارية بشكل فعال فان ذلك يتطلب توصيل واستالم البضائع وان
يتمكن العمالء ،الذين حيتاجون مواقف لسياراهتم قريبة من املباىن ،من الوصول اىل تلك البضائع.
وذل��ك لن يكون ممكنا اذ تقع تلك الشركات يف مناطق وق��وف سيارات بصورة عشوائية ومزدمحة
حيث ي�ترك السائقون سياراهتم لساعات طويلة يف تلك االم��اك��ن ،االم��ر ال��ذي جيب ان يتم منعه
وخصوصاً يف املناطق احلديثة واملزدمحة بشكل كثيف ،مثال على ذلك املدن اليت حتتوي على اماكن
قدمية ذات طرق ضيقة.
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 2.4البيئة
عادة ما ترتبط حركة املرور بالتأثري الكبري على البيئة من خالل تلوث اهلواء والضوضاء وكذلك
التسبب بالتأثري البصري .فبينما يزداد االزدحام بسبب وقوف السيارات بطريقة عشوائية سيزداد تأثري
ذلك على البيئة والصحة العامة  .ان أدوات حتليل حركة املرور احلديثة توفر قياسات دقيقة ومفصلة
عن التلوث الناتج من االزدحامات مبا يف ذلك االزدحامات املرتبطة مع وقوف السيارات.
 - 3احلاجة لسياسة وطنية لوقوف السيارات
لضمان جن��اح تنفيذ ضوابط فعالة لوقوف السيارات يستدعي ذل��ك احلاجة لسياسة وطنية
متوافقة مع عناصر أخ��رى لسياسات التخطيط املتكامل للنقل واستخدام األراض��ي .عندها سيتم
صياغة اسرتاتيجيات ل��وق��وف ال�س�ي��ارات على مستوى حملي م��ن قبل سلطات ادارة ال�ط��رق العامة
لتوضيح كيفية تطبيق السياسات الوطنية مع االخذ بعني االعتبار االحتياجات احمللية بشكل مربمج
ومفصل.
كذلك مل يعد ممكناً تلبية النمو غري احملدود حلركة املرور يف العديد من مراكز املدن .وبالتايل
ف��إن مقدار ون��وع مواقف السيارات يعد ض��روري�اً للتأثري على املستويات العامة للطلب على حركة
امل��رور ،وك��ذل��ك وج��ود ال�ت�وازن ب�ين االغ �راض املختلفة حلركة ال�س�ي��ارة ،فعلى سبيل امل�ث��ال جي��ب منح
االفضلية للقيادة اىل مراكز التسوق على الذهاب للعمل.
جي��ب ان ي��ؤخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار عند وض��ع سياسات مالئمة ل��وق��وف ال�س�ي��ارات امج��ايل عدد
مواقف السيارات يف منطقة ما ،فان عدد مواقف السيارات على الشارع وخارجها مبا فيها املواقف
اخلاصة جيب ان تكون اجزاء مكملة المجايل عدد املواقف املتاحة.
يف مناطق املدينة ذات الكثافة السكانية العالية ،حيث يفوق الطلب على مواقف السيارات
يف وقت الذروة على العرض ،هناك حاجة إىل قرارات سياسية حول ختصيص مواقف متاحة لفئات
خمتلفة من طاليب مواقف السيارات ،متنح االول��وي��ة لطلب سكان املنطقة احملليني للمواقف والذين
يستخدمون املواقف لفرتة وجيزة للتسوق  ،بينما يعد االشخاص الذين حيتاجون اىل مواقف لسيارهتم
لفرتة طويلة كاملوظفني احملليني والقادمني من الضواحي اقل امهية .وهناك حاجة اىل مواقف للسيارات
خ��ارج الطرق ال�تي ينبغي ان تؤخذ بنظر االعتبار ضمن سياسة النقل العامة وكفاءة شبكة الطرق
احمللية.
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ان ان�ش��اء سياسة واض�ح��ة مل�واق��ف ال�س�ي��ارات جي��ب ان ت��ؤدي اىل خطط ف� ّ�ع��ال��ة الدارة تلك
املواقف على الشوارع وخارجها .وقد يتم فرض حدود زمنية على فئات خمتلفة من مستخدمي تلك
املواقف وف��رض رس��وم متباينة لالستفادة املثلى من املساحات املتوفرة .وعندما يكون الطلب اكثر
من العرض فان سياسة السلطة احمللية ستعطي االولوية ملستخدمي املواقف لفرتات قصرية ،حينها
سيكون من الضروري فرض حد اقصى لفرتة التوقف يف الشارع وكذلك اعتماد رسوم تصاعدية على
مواقف السيارات خارج الشارع للحد من التوقف لفرتات طويلة .من الضروري توفري مواقف سيارات
تستخدم لفرتات طويلة وميكن اعتماد نظام التذاكر الشهرية لزيادة االقبال على هذه املواقف لتكون
هذه االماكن مستهدفة بشكل اكرب ،ذلك عن طريق حتديد اص��دار هذه التذاكر الشهرية ملوظفي
املباين التجارية الذين تتوفر هلم اماكن قليلة او معدومة اليقاف سياراهتم خارج الشارع .ومع ذلك
فان سيطرة وادارة القطاع اخلاص ملواقف السيارات “العامة” يف منطقة ما قد حتد من قدرة السلطات
على تطبيق سياساهتا فيما خيص مواقف السيارات.
عرض احلاالت احلالية وتطوير االسرتاتيجيات
من أجل تطبيق سياسة مواقف السيارات ،ينبغي إجراء تقييم شامل لألوقات واألماكن اليت
مينع فيها وقوف السيارات واالوقات واالماكن اليت يكون فيها الوقوف مسموحا .يف بعض شبكات
الطرق داخل املدينة  ،قد حتتاج املركبات للتوقف والركن والتحميل او افراغ احلمولة لتلبية احتياجات
ال�ن��اس ،وبالتايل ستكون هناك حاجة إىل جمموعة م��ن الضوابط لضمان حركة م��روري��ة آم�ن��ة .جيب
على نطاق الضوابط املفروضة على هذه املناطق ان توازن بني احتياجات احلركة املرورية غري احمللية
واحتياجات التنمية احمللية الفعالة.
جيب اجراء تقييم للطلب احلايل واملتوقع يف املستقبل على أماكن وقوف السيارات يف منطقة
ما سواء يف الشارع أوخارجه .ولذلك فان عمل مقارنة بني أرقام العرض والطلب ،واليت يفضل ان يتم
تقسيمها اىل مواقف ذات االستخدام لفرتة قصرية واالستخدام لفرتة طويلة ،ستتيح لنا احلصول على
توازن شامل حمتمل بني (الفائض و العجز) الذي سينشأ يف اي وقت .كما ينبغي تقييم متطلبات
السكان احملليني ملواقف السيارات بشكل منفصل وحتديد شروط مناسبة هلم.
إن ش��دة الطلب على م�واق��ف ال�س�ي��ارات وم��دة التوقف فيها تتغري حسب س��اع��ات النهار
وحسب اي��ام االس�ب��وع والفصول فضال عن ن��وع السيارة وال�غ��رض من الوجهة .فعلى سبيل املثال،
طلب التوقف ملدة قصرية من قبل املتسوقني من املرجح ان يكون يف ذروته يف منتصف النهار خالل
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اي��ام االسبوع وصباح عطلة هناية االسبوع وخ�لال العطل الرمسية وباالضافة اىل اي��ام شهر رمضان
واي��ام العيد ،اذ يكون الطلب على م�واق��ف ال�س�ي��ارات ل�ف�ترات طويلة م��ن قبل السكان احملليني يف
اعلى مستوياته يف الصباح الباكر ويف املساء .جيب ان حتدد كمية الطلب على مواقف السيارات يف
املستقبل على ضوء السياسات التخطيطية والتطورات املتوقعة يف املنطقة.
هناك حاجة اىل تقييم تأثري التنمية املستقبلية على مساحات وقوف السيارات احلالية ،يتمثل
باحتمال خسارة مواقع وقوف املركبات املؤقتة خارج الشارع بسبب إعادة بناء تلك املساحات أو
احلاجة إىل تقييد وقوف السيارات يف الشارع على طريق مزدحم.
تؤثر سياسات وقوف السيارات بشكل مباشر وكبري على حياة الناس ،فعلى وجه اخلصوص،
يعد توفر أماكن وقوف السيارات ،سواء يف الشارع وخارجه ،مصدر قلق كبري للسكان احملليني وجتار
التجزئة واالنشطة التجارية احمللية األخ��رى .قد يشعر السكان بالقلق ازاء االث��ار املرتتبة للحوادث
احملتملة واآلثار البيئية لوقوف السيارات بصورة عشوائية يف شوارعهم ،فضال عن توفر مواقف خاصة
هلم و لزائريهم .وبالتايل فمن املهم التشاور على نطاق واسع قبل الشروع يف أي تغيريات كبرية يف
ترتيبات وقوف السيارات ،على األقل لتجنب خطر احلاجة إىل تغيري تدابري مكلفة بعد بدء العمل هبا
ألهنا قد تكون غري مرغوبة .وعالوة على ذلك ،فان املتطلبات القانونية لبعض األنواع من اإلجراءات
مثل الضوابط املفروضة على وق��وف السيارات يف الشوارع وف��رض الرسوم لوقوف السيارات خارج
الشارع ،جيب أن يتم االعالن عنها قبل البدء بتنفيذها .قد جتد السلطات احمللية أنه من املفيد إجراء
مشاورات عامة على نطاق واسع عندما تقرتح تغيريات كبرية.
 .5التطبيق و التنفيذ و املتابعة
 5.1التطبيق
جيب ان حتدد التفاصيل الدقيقة عندما تتم املوافقة على خمطط ضوابط وقوف السيارات بعد
ان مت تقييمها بشكل سليم واليت تتضمن االستشارة العامة .وهذه التفاصيل تشمل ولكنها ال تقتصر
على ما يأيت:
• تعريف منطقة (او مناطق) وقوف السيارات اخلاضعة للرقابة.
• ساعات عمل قسم التنفيذ.
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• انواع التحكم (االشارات والعالمات ،العداد ،الدفع واظهار التذكرة).
• تصاريح وقوف السيارات (السكان والتجار وذوي االحتياجات اخلاصة ،األطباء ..،اخل).
• جهة التنفيذ (الشرطة او املتعهدون).
 5.2التنفيذ

مبا أن الشرطة وسلطات الطريق السريع تتقاسم االهتمام املشرتك لضمان تطبيق فعال ومستمر
للضوابط لضمان ان إدارة مواقف السيارات حتقق اهدافهم ،وبالتايل جيب ان يكون هناك تعاون
كامل بني تلك األطراف .واذا لزم االمر ميكن االستعانة خبدمات القطاع اخلاص لتنفيذ الضوابط من
خالل فرض املخالفات القانونية على وقوف السيارات.
لضمان كفاءة اخل��دم��ة ،فعلى اجلهات املسؤولة عن تنفيذ الضوابط أن حت��دد اهدافها من
خالل مؤشرات واضحة لقياس األداء .حيثما أمكن ،فعلى الدولة ان تستخدم تقنيات حديثة مثل
كامريات املراقبة والتعرف على الصور يف تنفيذ ضوابط وقوف السيارات اليت من شأهنا ان تزيد من
الكفاءة والدقة.
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 5.3املتابعة
يعد اهلدف الرئيسي من املتابعة هو توفري تقييم اداء دوري ملخطط ضوابط وقوف السيارات
املطبقة لضمان تلبية او جتاوز االهداف املرجوة .ويوفر هذا التقييم أيضا املعلومات الالزمة اليت تتيح
اجراء مراجعات وتعديالت دورية .وعادة تتضمن عملية التقييم األكثر فعالية حتديد مؤشرات األداء
الرئيسية ( ،)KPIتلك املؤشرات هي حمددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية وحم��ددة زمنيا.
وتتضمن عملية املتابعة ما يأيت:
• البدأ باملتابعة الفورية قبل بدء التطبيق (ملعرفة احلالة السابقة قبل البدء بالتطبيق).
• استمرار املتابعة بعد التطبيق (ملعرفة التحسينات الكاملة املتحققة و امكانية استدامتها مع الوقت).
تتم عملية املراقبة بشكل مثايل يف دورات سنوية اذ يتم مجع البيانات خالل ف�ترات حمددة
مسبقا لضمان املقارنة املباشرة بني الدورات .يف حني أن عملية املتابعة قد متتد لتشمل مجع البيانات
على مستوى االزدح��ام والسالمة والعناصر البيئية ،وع��ادة م��ا يتم الرتكيز على مج��ع البيانات اليت
ترتبط بشكل مباشر بوقوف السيارات ،وعلى سبيل املثال “العرض والطلب ،ومدة التوقف ،وكفاءة
التنفيذ ..اخل “ .وقد يتخذ ذلك احد الشكلني اآلتني:
• النوع االول ل��دراس��ة مواقف السيارات مصممة ألخ��ذ “ف�ك��رة” عما حي��دث يف املخطط الكلي
ل��وق��وف ال�س�ي��ارات يف وق��ت ال��ذروة وخ��ارج��ه .اذ تتم ه��ذه ال��دراس��ة إم��ا على األق��دام أو م��ن خالل
استخدام سيارة جمهزة بكامريا فيديو يسجل فيها املراقب وبدقة موقع كل مركبة متوقفة .وتتم هذه
الدراسة يف فرتات منتظمة لتوفري معلومات عن أمناط تغري مواقف السيارات خالل النهار.
• أما النوع الثاين لدراسة مواقف السيارات فهي مفصلة للغاية وتتمثل باستخدام عينة متثيلية
من جمموعة ملواقف السيارات .ففي كل جزء من املنعطفات ،س�واء على شبكة الطريق نفسها او
على مسافات قصرية للطرق اجلانبية اجمل��اورة ،قد مت تسجيلها بشكل مفصل على مدى  12ساعة
(او اكثر) بشكل مستمر .وتستخدم هذه املعلومات لتقييم التغريات يف نشاطات التوقف ،كمدة
التوقف وتفاصيل فعالية التنفيذ واإلجراءات املتخذة على املركبات املخالفة فضال عن حتديد املواقف
الرئيسية يف املناطق املزدمحة.
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 .6النتائج و التوصيات
تقرتح االدبيات املتوفرة واملالحظات من حول العامل وال سيما تلك اليت ختص منطقة الشرق
االوسط ما يأيت:
الفعالة يف ش�وارع املدن جيب ان تكون ذات اولوية عليا يف مدننا
• ان ضوابط وقوف السيارات ّ
وذلك بسبب االعتماد على السيارات يف التنقل وهو امر غري مرغوب به .ويتحقق ذلك من خالل
تطوير سياسات وقوف السيارات الوطنية واالسرتاتيجيات احمللية لتسهيل تطبيقها.
• بناءا على البيانات اليت مت مجعها فمن املتوقع ان احلاجة املاسة لسياسات وقوف السيارات الوطنية
جيب ان تتضمن وب��دون ادىن شك توسعاً ملناطق وق��وف السيارات املسيطر عليها وانشاء مناطق
اخرى جديدة.
• نظرا للحالة اخلاصة السائدة يف بلداننا اليت من شأهنا ان جتعل االنتقال من طريقة التنقل باستخدام
السيارة اىل استخدام وسائل التنقل العامة امر صعباً نسبياً من أي مكان آخر يف العامل .ولذلك فعلى
سلطات ادارة الطرق العامة والقطاع اخلاص أن تتعاونا من أجل عرض بدائل تتمثل بتوفري موقف
سيارات متعدد الطوابق لدعم السياسات املقرتحة لوقوف السيارات .
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المعوقات والتحديات التي تواجه الجامعات العراقية
أ.د .محمد الربيعي *

2016 / 2 / 9

اجلامعات العراقية ال زال��ت تعاين اليوم من حصار كانت قد فرضته على نفسها منذ بداية
عقد التسعينات من القرن املاضي حيث اهنا مل ترى يف التغيري واالصالح ضرورة لدميومتها وحتقيق
لرسالتها ،فرسالتها تكمن يف تطوير الكم فقط ،والنوايا احلسنة للقيادات اجلامعية ال جتد جماال او
فرصا للتطبيق ،اما اعضاء هيئاهتا التدريسية فالغالبية منهم ال متلك املعرفة او القدرة او الرغبة يف
احداث التغيري ،وتصطدم رغبتهم يف امتالك املعرفة الحداث التغيري مبعوقات كثرية امهها عدم وجود
اموال كافية ،او برنامج مالئم لتدريبهم ،او رؤى واضحة لعملية التدريب وبناء القدرات.
اهنا العقلية السائدة بان اجلامعات العراقية كانت خبري يف املاضي ،ويراد هلا اليوم ان تعود كما
كانت عليه سابقا .ومبا اهنا كانت مليئة باساتذة من خرجيي اجلامعات الغربية فما علينا اال ان نعيد
ملئها مبثل هؤالء اخلرجيني لتستعيد اجلامعة اجمادها .جامعات دول اخلليج مليئة باصحاب الشهادات
الغربية اال اهنا تعاين من نفس املشاكل اليت تعاين منها اجلامعات العراقية ومستويات خرجييها ليس
بافضل م��ن خرجيي اجلامعات العراقية ،ول�رمب��ا اه��م سبب ل�تردي املستويات يف اخلليج ويف البلدان
العربية والعراق على حد سواء يعود اىل االهتمام بالكم على حساب الكيف ،باالضافة اىل ما اعتربه
اكادمييون سعوديون من ان “خمرجات التعليم (يف السعودية) تعاين من تدين يف االنضباط والتأهيل
ولكون املنتج التعليمي احلايل يعاين من غياب الرؤية ،وضبابية ناجتة عن التجاذبات الفكرية واملهنية
للمجتمع ،مع التأكيد على أن هناك افتقاراً كبرياً للعمل املؤسسي” .ويذكر د .خالد طوقان ان
عدد الطلبة يف االردن بلغ  200الف طالب وهي نسبة عالية من حيث الكم ،اما من حيث الكيف
الذي يتضمن قوة اجلامعات وطبيعة البحث العلمي واالوراق العلمية املنجزة واالبتكارات فسنجد ان
جامعات االردن ما زالت ضعيفة ودون املستوى املطلوب.
ومن املشاكل اليت تعاين منها اجلامعات العراقية تعترب مركزية القرار االداري من اهم العوامل
املشتتة للطاقات واالم� �وال ب��االض��اف��ة اىل اف�ت�ق��ار للعمل اجل�م��اع��ي وال�ع�م��ل امل��ؤس�س��ايت حيث يتميز
*استاذ هندسة الكيمياء احليوية  ٬جامعة دبلن
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االكادميي العراقي بالفردية يف العمل خصوصا يف البحث العلمي وينعكس تاثري العمل الفردي سلبا
على االن�ت��اج املعريف للجامعات العراقية وينأى هبا عن اللحاق باجلامعات العاملية واحل�ص��ول على
مستويات مرضية يف السالمل العاملية للجامعات .وم��ن مظاهر ازم��ة احلصار ال�تي متر هبا اجلامعات
هو الركود املزمن والضعف يف تأمني حاجات االقتصاد واجملتمع والتمنية .ولكي تتدارك اجلامعات
هذا االمر بدأت بانتهاج سياسة خاطئة وغريبة عن وظيفة اجلامعة ،فبدال من الرتكيز على وظيفتها
االساسية يف نشر وانتاج املعرفة بدأت باالهتمام بأنشاء “مصانع” انتاجية للمواد الغدائية وغريها
مما سيؤدي دون شك اىل حرفها عن اهدافها االساسية يف التعليم وتدريب املهارات والبحث العلمي
الرصني ويدخلها يف دوام��ة السوق وتذبذباته واملنافسة مع املنتجات املماثلة .ويبدو يل ان هدف
هذا املشروع والذي اطلق عليه “باجلامعة املنتجة” هو جمرد توفري مصادر مالية جديدة للجامعات
بعد ان مت نبذ فكرة استحصال اجور من الطلبة .ومشروع “اجلامعة املنتجة” هذا شأنه شأن التعليم
امل �وازي وال��دراس��ة املسائية ال ي�ب��دو اهن��ا درس��ت دراس��ة مستفيضة وه��ي مشاريع وب�رام��ج غريبة عن
اجلامعات العاملية حيث ال توجد مثيالهتا يف هذه اجلامعات .اهنا امثلة واضحة على ان االعتماد
على ال��ذات وال�ق��درات احمللية ي��ؤدي اىل االنغالق واق �رار اج �راءات مبنية على افكار حملية مل تتوفر
الوسائل لدراستها يف ظل استمرار احلصار الداخلي واالبتعاد عن التجارب العاملية وعدم االستفادة
من جتارب اجلامعات الغربية.
ان سيادة عقلية احلصار تفرض االعتماد على ال��ذات والقدرات احمللية ومتنع االستفادة من
كفاءات اخلارج او من العقول املتوفرة يف الدول الغربية ومتنع حىت االستفادة مبا توفره االنرتنت ووسائل
االتصال باخلارج باكتساب املعرفة يف ظل ضعف التواصل باللغات االجنبية حبيث ان هذه العقلية
الزالت تقف حجر عثرة امام التعليم الذايت ،والسياسات احلالية ال تأخذ بنظر االعتبار ان كثرياً من
معارف وبيداغوجيات التعليم والتعلم وتقنيات البحث العلمي ميكن اكتساهبا عن بعد وال تستحق
اجللوس يف الصفوف الدراسية .اننا حنتاج اىل ثقافة تشجع كسب املعرفة وتنشراحلريات االكادميية
وتربط الدراسات االكادميية بسوق العمل وتشجع ،ال بل تفرتض ،املضي يف متابعة التطورات العلمية
وعدم التوقف مبجرد احلصول على شهادة الدكتوراه ،او الرتقية لدرجة االستاذية .فالشهادة والرتقية
يف اجلامعات املتطورة ليس غاية حبد ذاهتا ،بل وسيلة للوصول اىل القمة عن طريق االبداع واالبتكار.
القراءة والتتبع واالطالع ضرورية لالستاذ اجلامعي كما هي ضرورية للطالب ،واالستاذ الذي يتوقف
عن مراجعة احدث التطورات يف علمه كمن يضرب رأسه بطلق ناري.
عقلية الثواب والعقاب
حنن حنتاج اىل ثقافة ال تعتمد على املكافأت املالية واالغراءات البسيطة والساذجة الجل دفع
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التدريسي لتحسني اسلوب تدريسيه او للبحث والتطوير .حنن حنتاج اىل نظام اداري واكادميي يعطي
لالساتذة حق ادارة اجلامعة بينما تتمتع اجلامعة باالستقاللية االدارية واالكادميية ،وفيها تنمو وتزدهر
احلريات االكادميية ،وحق التعبري ومتارس االدارة الدميقراطية ،وان تكون اجلامعة مركز حمبة واخالص
وتفاين يف العمل والبحث .حنن حنتاج اىل مراكز حبث متميزة تكون حاضنات لالبداع لنخرج من
احمللية اىل العاملية واىل شراكة جمتمعية مع القطاعني العام واخلاص وشراكة عاملية مع اجلامعات العاملية
الرائدة واىل اجياد بيئة علمية اجيابية وجاذبة للعلماء املتميزين .املكافأت جيب ان تكون ملن ينشر حبوثا
متميزة يف جمالت علمية متميزة وليس لكل من ينشر يف جمالت او مؤمترات مغمورة او زائفة .على
سبيل املثال متنح مكافاة التقل عن عشرة االف دوالر للبحث املنشور يف جمالت العلوم او الطبيعة
او اخللية بالرغم من عدم توقعنا ان يكون هذا احلدث يف املستقبل القريب ،وان ال تقل املكافاة عن
ثالثة االف دوالر للبحث املنشور يف جملة مرموقة ومسجلة يف قاعدة بيانات اي اس اي ،ويدفع
الف دوالر عن كل عشرة اشارات يف حبوث عاملية حيرزها البحث .هذا علما ان هذه املكافأت اقل
مما ختصصه اجلامعات السعودية كمكافأت للنشر يف اجملالت العاملية.
وحنن حنتاج اىل التخلص من عقلية الثواب والعقاب ،واللجان التحقيقية لكل شاردة وواردة،
فاجلامعات العراقية اليوم من اكثر جامعات دول العامل من حيث عدد جلاهنا التحقيقية واليت هي
برأيي تكريس لعقلية احلصار حيث اصبحت اجلامعات حساسة للغاية ألي مبادرة او عمل خارج
اط��ار التعليمات والقوانني املركزية نتيجة انعدام الثقة والريبة اليت تشعر هبا القيادات جتاه فعاليات
اعضاء هيئة التدريس ،وال�تي تعترب من وجهة نظرهم نوايا سلبية .فكما بينت يف مقالة سابقة ان
خوف االداري واالكادميي من العقاب واللجان التحقيقية هو احلاجز رقم واحد لالبداع واالبتكار.
يف املقالة ذكرت أن “اخلوف من القيادة العليا ،واخلوف من الفشل ،واخلوف من السخرية ،واخلوف
من اخت��اذ ال�ق�رار ،واخل��وف من ال��وق��وع يف اخلطأ ،واخل��وف من املخاطرة ،واخل��وف من ع��دم الرتقية،
واخلوف من التغيري ،واخلوف من اجملهول .اخلوف يشل الطاقات العقلية واإلبداعية ،ومينع التدريسي
من اكتشاف طرق جديدة ،فهو يعرف ان افضل طريقة للحفاظ على مركزه هو اتباع املمارسات
التقليدية اجلاهزة”.
اخلوف افضل وسيلة لبقاء ودميومة عقلية احلصار واليت بدورها ترسخ املنظومة الوظيفية اليت
تعتمد التسلسل الوظيفي اهلرمي الذي يعتمد على اطاعة املسؤول االعلى درجة من قبل املسؤول
االقل درج��ة ،فالربوفسور مهما كانت منزلته العلمية ال يعترب اال موظفا يف الدولة وبدرجة اقل من
مدير ،ومىت تقاعد هذا الربوفسور فانه سيقف يف طوابري مديرية التقاعد ليستلم راتبه التقاعدي شأنه
شأن اي عامل او موظف يف الدولة .اقوهلا بصراحة انه بدون اصالح هذا النظام االداري اجلامد
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القاتل لن تتمكن اجلامعات العراقية من التقدم والرقي للوصول اىل مستويات اجلامعات الغربية.
ومن الضغوط اخلارجية اليت تواجهها اجلامعات يف يومنا هذا – واليت جيب العمل على حلها
م��ن خ�لال ابعادها ع��ن االج �واء السياسية اخلانقة واملفسدة – الضغوط غ�ير املقبولة ال�تي ميارسها
السياسيني ومسؤويل الدولة والعشائر واالقرباء على االستاذ اجلامعي ،وضغوط الظروف السياسية
القاسية والتناحر الطائفي واحلرب ضد االرهاب واالوضاع االجتماعية والدينية والطائفية غري املالئمة
باالضافة اىل الفساد املايل املستشري يف الدولة.
ادارة اجلامعات
م��ن ال�واض��ح ان النظام االداري احل��ايل يفرض على ال�ق�ي��ادات اجلامعية مم��ارس��ات بريوقراطية
غري جمدية مما يؤدي اىل ارهاقها باالعمال الروتينية االدارية .كما يفرض عليها ان تؤدي مهامها يف
تعليم وتدريب طلبة باعلى املستويات اال انه يف نفس الوقت مينعها من اختيار نوعية طلبتها (اي
نوعية املدخالت) ويف اختيار اعضاء هيئة تدريسها ويعرقل اختيار الربامج واملناهج واساليب التعليم
والتعلم املالئمة وتنعدم فيه املبادرات البيداغوجية وتبين مشاريع تعليمية وحبثية جديدة أو تغيري النظم
التقليدية يف ادارة اجلامعة واالطر الرتكيبية كدمج االقسام والكليات املتشاهبة او حماوالت تقليل عدد
الكليات اهلائل الن مثل هذه املشاريع حتتاج اىل موافقات من جهات عليا وزارية او حكومية كما
حتتاج اىل معارف ومعلومات حديثة عن التعليم اجلامعي العاملي وفلسفته ورؤاه واهدافه.
حتتاج اجلامعات العراقية اىل مرونة اكرب يف التنظيم وقدرة ذاتية على اغالق دراسات ال حاجة
للمجتمع خلرجييها فبالرغم من التوسع السريع يف قبول الطلبة واستحداث اقسام وكليات وجامعات
جديدة منها انشاء عشر جامعات جديدة مل يتم اغ�لاق او وق��ف القبول يف قسم واح��د النتفاء
احلاجة اىل اختصاصه او لعدم استيفائه ملستوى اكادميي مقبول .ولتوضيح املرونة يف استحداث او
غلق اقسام اكادميية استنادا اىل متطلبات سوق العمل دعين اطرح مثلني احدمها من اهلند واالخر من
الواليات املتحدة االمريكية .يف حيدراباد ،انشأت اجلامعة ثالث دراسات جديدة باالستناد املباشر
على حاجة سوق العمل ،إحداها ماجستري مهارات اللغة االنكليزية وذلك بعد أن أصبحت اهلند
املركز الرئيسي للشركات االلكرتونية واخلدمية األمريكية واألوربية لتقدمي اخلدمات التقنية للمستهلكني
الغربيني عن طريق التلفون .واملثل االخر من جامعة بنسلفانيا حيث كان عدد الطلبة املقبولني يف
الفروع اهلندسية قبل سبعة سنوات موزعني على ما يقارب  150طالبا يف قسم الكومبيوتر ومبا يقارب
نفس العدد يف كل ال�ف��روع اهلندسية االخ��رى ،ام��ا اليوم ف��أن العدد تغري حيث انشأ قسم اهلندسة
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البيولوجية وليصبح عدد الطلبة فيه  150طالبا ومبا يقارب  200طالبا موزعا على االقسام االخرى مبا
فيها قسم الكمبيوتر ،وان سبب هذا التغيري يعود اىل منو الصناعات البيوتكنولوجية يف الوالية واعتقاد
الطلبة بأن اختصاص اهلندسة البيولوجية يوفر هلم فرصا لوظائف عمل افضل.
االختالالت الوظيفية لنظام التعليم العايل
يعاين التعليم العايل من اختالالت وظيفية نتيجة ضعف مستويات املدخالت حيث يتم قبول
طلبة البكلوريا الثانوية يف الكليات على اساس النسبة املئوية لنتائج االمتحانات النهائية من دون
االخذ بنظر االعتبار القابليات واملهارات االخرى اليت يتمتع او يفتقر اليها الطالب .ومبا ان نظام
التعليم ال زال يعتمد يف معظمه على التلقني واحلفظ واج�ترار املعلومات وال��ذي من سلبياته هو
اعتماده على اسلوب امتحاين يعطي افضلية “للحفاظ” دون “املبدعني واملبتكرين” .والن هذا
النهج االمتحاين يشجع على ال��دروس اخلصوصية والواجب املنزيل ويفضل اسئلة تعتمد على حل
واحد للمشكلة الواحدة ،وال يفضل االسئلة ذات االجابات املفتوحة ،او االسئلة اليت تتطلب نقدا
وحتليال وتعبريا خمتلفا فأنه يؤدي اىل انتاج اعداد هائلة من املتفوقني احلاصلني على جمموع درجات
ت�تراوح بني  90%اىل  .100%وكنتيجة هلذه التخمة نرى بعض كليات الطب ال تقبل يف صفوفها
طالبا مبعدالت اقل من  99%يف املرحلة االعدادية ،وهذا ما جيعل الطالب حيفظون كتبهم حرفيا
لتجنب اي خطأ مهما كان صغريا او اي احن�راف عما هو ملقن هلم مهما كان ضئيال الن درجة
واح��دة قد ت��ؤدي هبم اىل كلية ليست من اختيارهم .ال اع��رف اي نظام تربوي يف العامل يستطيع
التمييز بني قابليات ومهارات طلبة ختتلف درجاهتم ب  1%فقط ،فكيف ميكن دفع طلبة على هذا
االساس لدراسة اهلندسة دون الطب او العلوم دون اهلندسة كما حيصل يف نظامنا الرتبوي.
التلقني آفة غزت مناهج التدريس ،فلم يعد للمدرس دور إال النقل اآليل للمعلومات سواء
عن طريق االلقاء او الكتابة على السبورة ،وهو مصيدة للطالب من ناحية جعله سلبيا اثناء الدرس،
وحضوره الدرس ال يزيد وال ينقص وال يضيف جديدا على ما يوفره الكتاب املدرسي لغرض احلصول
على اعلى الدرجات يف االمتحانات .من املفيد هنا أن أذكر جتربة اجراها احد اساتذة اجلامعة يف
املاضي أثبت فيها فشل اسلوب التلقني يف اعداد متخصصني مهرة .طلب هذا االستاذ من احدى
طالبات اللغة االنكليزية يف كلية اآلداب ان تستذكر مواضيع “ملزمته” التدريسية املكتوبة باللغة
االنكليزية واخلاصة بكلية الطب ،وان تتهيأ إلجراء امتحان يف املوضوع مع طلبته يف كلية الطب .بعد
اجراء االمتحان ظهر من النتائج ان هذه الطالبة من قسم اللغة االنكليزية يف كلية االداب قد تفوقت
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على طلبته يف موضوع ختصصهم الطيب .ملاذا تفوقت هذه الطالبة على طلبة الكلية الطبية ويف درس
ال عالقة هلا به؟ هناك سببان هلذه النتيجة ،اوهلا ان التدريس باللغة االنكليزية لطلبة ضعيفي التكوين
يف اللغة يفقدهم اىل درج��ة ما القدرة على فهم امل��ادة العلمية مما يضطرهم اىل الرتكيز على حفظ
املادة عن ظهر القلب واستذكارها كما استذكرهتا طالبة اللغة االنكليزية .ويكمن السبب الثاين يف
كون منهج التلقني ال يسمح إال بأسئلة إمتحانية لتقييم قابليات ترديد املعارف وتسجيلها وتسميتها
واستذكارها وتعديدها مما منح افضلية لطالبة تعودت على احلفظ والرتديد واكسبها ذلك قدرة لغوية
استطاعت هبا ويف ظل الزمن احملدد لالمتحان من تكديس نسبة اعلى من املعلومات.
الواقع العلمي مقارنة بدول املنطقة
بقدر ما يهم القاعدة العلمية والتكنولوجية يف جامعات ومؤسسات العراق العلمية تتوفر عرب
الشبكة العنكبوتية احصائيات وبيانات ومعلومات ذات امهية كبرية حول مسارات التطور واإلحباط
يف التعليم العايل والبحث العلمي ،نعترب يف مراجعتها ودراستها امهية كبرية لتوضيح الصورة احلقيقية
لواقع االنتاج العلمي .تبني االحصائيات الدولية ان االنتاج العلمي العراقي منذ  1919ولغاية اليوم
والذي بلغ عدده  12778ما بني حبث ورسالة ومقالة القيت يف مؤمتر وفصل يف كتاب يظهر تصاعدا
مستمرا فيما ع��دا ف�ترة احلصار وبلغ اقصاه  5930نشرة ويف الفرتة منذ  .2010وعند دراس��ة هذه
النتائج نُفاجأ بضعف انتاجية الباحث العراقي عند االخذ بنظر االعتبار عدد التدريسيني والباحثني
اهلائل .مبا ان عدد أعضاء اهليئة التدريسية يف عام  2013هو ( ،)39445وعدد طالب الدراسات
العليا يف نفس العام هو ( )27540لذا فالعدد الكلي للعاملني يف اجملال البحثي هو ( )66985ومبا ان
عدد النشريات يف نفس العام هي ( )1697فان نسبة انتاجية الباحث العراقي هي تقريباً  40تدريسي
وباحث لكل نشرية .من الضروري التأكيد ان سبب ضعف هذه النسبة تعود بقدر ما اىل تفضيل
الباحثني العراقيني يف نشر حبوثهم باجملالت احمللية واليت ال تظهر يف االحصائيات الدولية .سبب هذا
االقبال على النشر يف اجملالت احمللية يعود اىل ايام احلصار حيث اجته الباحثون وبتوجيه من الدولة
حنو البحوث “التطبيقية” اي النقلية وغري االصيلة مما ادى اىل ازدي��اد العزلة العلمية واستمر هذا
التوجه اىل يومنا هذا بسبب سهولة هذا النهج وعدم احتياجه اىل تقنيات حديثة باهظة الكلفة،
كما ان انعدام “الرقابة” العاملية اليت يفرضها “استعراض االقران” ساعد يف انتشار الفساد العلمي
وتزوير البحوث.
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هذا وجند ترتيب العراق ضمن  16دولة شرق اوسطية مؤملا فقد احرز العراق املرتبة  10يف
الرتتيب املعتمد على معدل النشريات منذ  1919ولغاية اليوم (اجلدول ادناه) .تصدرت تركيا الرتتيب
بأكثر من  400الف نشرية ،تلتها اسرائيل مث ايران حبوايل  300الف نشرية .اما العراق فلم ينتج اال
اقل من  13الف نشرية يف تارخيه وهو معدل اعلى بقليل من عُمان وقطر كما مبني يف اجلدول ادناه:

وكمعدل لإلنتاجية العلمية منذ  1919اىل  1964تبؤا العراق املرتبة السادسة متفوقا على ايران
والسعودية اال ان مستواه تراجع اىل املرتبة السابعة يف الفرتة  1965واىل  1990وبنسبة  2.08%من
معدل االنتاج العلمي للدول الستة عشر وتبوأت اسرائيل املرتبة االوىل مبعدل  64.95%من املعدل
االمج��ايل تبعتها مصر مث تركيا .يف خ�لال ال�ف�ترة م��ن  1991اىل  2003ن��زل معدل االن�ت��اج العلمي
العراقي اىل املرتبة  12وبنسبة  0.42%من جمموع انتاج دول املنطقة فيما بقت اسرائيل يف الصدارة
بينما متكنت تركيا من دفع مصر اىل املرتبة الثالثة .وبالرغم من بقاء العراق يف املرتبة  12خالل الفرتة
 2004اىل يومنا احلايل إال ان نسبة النشر العلمي ازدادت اىل  0.82%من جممل انتاج الدول الستة
عشر .استطاعت قطر خالل هذه الفرتة ان تتخطى انتاج العراق بينما بقى فقط كل من انتاج سوريا
وفلسطني والبحرين واليمن متخلفا عن االنتاج العراقي.
ام��ا بالنسبة اىل  H-Indexوه��و امل��ؤش��ر ال��ذي يقيس ك��ل م��ن اإلن�ت��اج�ي��ة ودرج ��ة االقتباس
(االش��ارة) لألعمال املنشورة للعلماء فقد نزلت مرتبة العراق اىل الدرجة الرابعة عشر ومل يبقى إال
البحرين واليمن مبعدل ادىن كما هو موضح يف الشكل ادناه:
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وتظهر االحصائيات تفوق ايران يف معدالت النمو يف االنتاج العلمي ويبدو اهنا استطاعت
يف احراز قصب السوق من بني  16دولة شرق اوسطية ببداية عام  .2011وبالرغم من عدم مالحظة
ازدي��اد كبري يف عدد البجوث واالص��دارات العلمية بقت اسرائيل متفوقة يف نوعية وج��ودة البحوث
املنشورة .ويدل النمو السريع ملعدالت االنتاج العلمي يف ايران اىل وجود سياسة تشجع النشر العلمي
يف اجملالت العاملية ولرمبا تفرض على الباحثني والتدريسيني نشر عدد من البحوث سنويا وهذا طبعا
غري ممكن حتقيقة مامل تتوفر االمكانيات املادية وفرص التعاون العلمي العاملي .اما العراق فلم حتصل
تطورات كبرية مقارنة برتكيا واي�ران فبقى منذ عام  1990ولغاية اليوم يف اسفل القائمة وال خيتلف
كثريا عن معظم دول الشرق االوسط فيما عدا ايران وتركيا واسرائيل ومصر والسعودية كما هو مبني
يف الشكل ادناه:
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اقرتاحات لتطوير بيئة التعلم يف اجلامعات
على اجلامعات ال�ش��روع يف استحداث مشاريع وجت��ارب اكادميية ج��دي��دة كمثل التعلم عن
طريق حل املشكلة او التعلم اجلماعي ،واستخدام منهج التعلم (وليس التعليم) ،وتدريس املهارات
والقدرات الرئيسية ،واستخدام خمرجات التعلم الجل حتويل العملية التعليمية من شأن خاص اىل
ملكية اجتماعية ،وتشجيع الطلبة على حتمل مسؤولية تعلمهم ،واعتماد معايري راقية للتعليم والتعلم،
وتبين مشاريع طوعية خارج نطاق العمل االكادميي كاحلفاظ على بيئة اجلامعة كالنظافة والتشجري.
تغريت اليوم بيداغوجيا التعليم فقد اصبحت مركزة على تعلم الطالب ،وب��دأ االس��ات��ذة يف
تغرياساليب التدريس معتمدين على هنج جديد يضع الطالب يف املركز ويهدف اىل تعليمه مهارات
التعلم والقابليات من خالل طرق حديثة كالتعلم املبين على املشكلة والذي تتبناه كثري من اجلامعات
يف العامل ،وحيقق هذا النهج جناحا هائال ،خصوصا عندما يقرتن بسياسة تثقيف االساتذة بالطرق
البيدوغولوجية احلديثة .النموذج البيداغوجي الذي حتّكم يف اساليب التدريس يف اجلامعات العراقية
منذ نشؤها ه��و اهن��ا مؤسسات وج��دت لتدريس الطلبة مبعلومات خمتصة ،ولكن النموذج اجلديد
والذي بدأت جامعات العامل بالتحول له هو اهنا مؤسسات موجودة لغرض انتاج املعرفة عن طريق
التعلم .هذا التحول سيغري كل شئ ،من طريقة تفكرينا اىل اسلوب عملنا ،فالتدريس والتعليم مل يعد
غاية اجلامعة فذلك مثله كمثل القول بأن غاية العناية الطبية هي مللء أسـّرة املستشفيات باملرضى .ان
غاية اجلامعة اليوم هو تعلم وليس تعليم الطالب وبأية طريقة ميكنها من حتقيق ذلك .احد االسباب
اليت ادت اىل هذا التغيري يف بيداغوجية التعليم هو االزدياد اهلائل يف عدد الطلبة املقبلني على التعليم
العايل والذي ادى اىل زيادة هائلة يف املصادر املالية والبشرية واليت بدوهنا تنحسر اجلودة .وهذا ما
حيصل يف اجلامعات العراقية ،فبسبب زيادة عدد الطلبة تضطر اجلامعات اىل زيادة حجم الصف او
نصاب االستاذ او تعيني اساتذة غري أكفاء او االستعانة باساتذة من خارج اجلامعة ،وحبشر الطلبة
يف اقسام داخلية تفتقر اىل ادىن اخلدمات وبعدم توفري وسائل نقل كافية هلم .لذا يبدو أن بيئة التعلم
لطلبة اجلامعات واليت تعتمد ايضا على كون االستاذ هو العامل االجيايب النه يقوم بالقاء احملاضرة
والطالب ميثلون العامل السليب لكوهنم متلقني للمحاضرة ،ومل تعد هذه البيئة مقبولة الهنا تتعارض
مع كل مبدأ مثايل لتعلم الطالب .منهج التعلم (وليس التعليم) حيقق هدفا كبريا اال وهو ان كل دورة
جامعية تتعلم اكثر من الدورة السابقة هلا ،وبعبارة اخرى ،ان منهج التعلم يفرتض ان اجلامعة نفسها
متعلم يتعلم اكثر واكثر مبرور الوقت واهنا تتعلم باستمرار كيفية انتاج معرفة اكثر مع كل دورة ومع
كل طالب متخرج.
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الوجود التركي في شمال العراق وآثاره اإلقليمية واسعة
النطاق
2016 / 2 / 17

مقدمة وخلفية
يف الثالث من كانون األول عام  ،2015نشرت القوات املسلحة الرتكية ( )TSKفوجاً من 150
جندياً و 25دبابة يف مدينة بعشيقة العراقية مشال املوصل يف مهمة لتعزيز أفراد اجليش الرتكي املوجودين

بالفعل هناك لتدريب قوات البيشمركة الكردية واحلشد الوطين 1وهتيئتهم لعملية حترير املوصل من تنظيم
الدولة اإلسالمية داعش .تبع ذلك سلسلة من االهتامات من قبل احلكومة العراقية بشأن مشروعية الوجود
أي خطأ
الرتكي يف العراق ،وطالبت احلكومة العراقية بانسحاب هذه القوات ،مع نفي تركيا الرتكاهبا َّ
،مشرية إىل االتفاق مع السلطات احمللية الكردية الذي يسمح للقوات الرتكية بنشر قوات عسكرية هناك
للتعزيز ضد داعش ٬بعد بضعة أيام من التوتر ،انسحبت القوات والدبابات ولكن أفراد اجليش الرتكي
2
املوجودين بالفعل بقوا ،واستمروا يف مهمة التدريب .
كشفت احلادثة وردود الفعل اخلالفات السياسية واالسرتاتيجية بني بغداد وأربيل وأنقرة على
الرغم من أهنم يقاتلون ضد عدو مشرتك متمثل بتنظيم الدولة اإلسالمية ٬ومع ذلك ال ميثل نشر القوات
وال ردود الفعل اليت تلت أي احنراف .إن دعم أربيل واستنكار بغداد ألنقرة ،وشجب أنقرة للحشد الشعيب
ودعمها للحشد الوطين يعكس كيفية تطور العالقات بني أربيل وبغداد وأنقرة على مر السنني ،وكذلك
األهداف التوسعية ألنقرة بشأن العراق وسوريا.
يهدف هذا التقرير إىل حتليل األعمال اليت تقوم هبا اجلهات الفاعلة الرئيسة الثالث املعنية،
احلكومة الرتكية ،وحكومة إقليم كردستان يف أربيل ٬واحلكومة العراقية يف بغداد ٬كما وينظر إىل كيفية
تدهور عالقات أنقرة مع بغداد وكيف حتسنت مع أربيل على مدى السنوات املاضية ،وينظر أيضاً إىل
».1قوات التعبئة الوطنية» – ميليشيا تتكون في الغالب من العراقيين السنة في الموصل ومحافظة نينوى وقد شكلت هذه الميليشيا
من قبل المحافظ السابق لنينوى أثيل النجيفي وتتلقى التدريب والدعم من تركيا التي تعتقد أنه يعتبر بديال أفضل للحشد الشعبي
فيما يخص استعادة السيطرة على المناطق السنية من العراق من الدولة اإلسالمية.
2.“Biden Welcomes Turkish Troops’ Withdrawal from Iraq’s Bashiqa Camp: White House”, Daily
Sabah, 14-December-2015, http://www.dailysabah.com/diplomacy/2015/12/14/biden-welcomes]turkish-troops-withdrawal-from-iraqs-bashiqa-camp-white-house , [Accessed 27-January-2016
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األسباب الداخلية واخلارجية اليت هي وراء هذا التحالف ،موضحاً كيف تشعر أنقرة بعدم إمكانية التأثري
على بغداد لتكون يف خط مصاحلها يف الوقت الذي تعد فيه الكتلة السنية العربية  -الكردية مشال العراق
أكثر مالءمة ملصاحلها ٬وهذا ما يفسر سعي تركيا الستخدام هذه الكتلة إلنشاء منطقة عازلة ودية بينها
وبني بغداد واحلفاظ على حكومة إقليم كردستان إىل جانبها يف الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بني
حزب العمال الكردستاين وقوات األمن الرتكية جنوب شرق تركيا ٬وينظر التقرير أيضاً إىل الكيفية اليت
ميكن أن تبحث فيها أنقرة عن حتقيق توازن وكالئها اإلقليميني يف املنطقة ،حكومة إقليم كردستان واحلشد
الوطين ،لالستفادة من النتيجة اإلجيابية لنفسها ،وخاصة يف املنطقة احمليطة بكركوك اليت تدعي تركيا أن
هلا مطالب تارخيية فيها .وأخرياً ،ينظر التقرير إىل األهداف اإلقليمية التوسعية لرتكيا فيما يتعلق باحلرب
األهلية السورية وتأثري العالقة الرتكية مع حكومة إقليم كردستان وجهودها إلنشاء منطقة عازلة ودية يف
مشال العراق على اثر الصراع الدائر يف سوريا.
اآلثار املرتتبة على التوغل الرتكي مشال العراق
•التأثريات على العالقات الرتكية مع بغداد
كان لنشر تركيا لقواهتا مشال العراق تأثرياً كبرياً على العالقات الفاترة بالفعل بني أنقرة وبغداد٬
على الرغم من أن احلكومتني عملتا على التقارب أعقاب اإلطاحة بنظام صدام حسني يف العام 2003
 ٬وقد أعطيت تركيا مكانة مواتية للتجارة واالستثمار ٬ونتج عن التدخل الرتكي املتكرر على األراضي
العراقية خالل السنوات املاضية (ظاهرياً ملالحقة حزب العمال الكردستاين ( ))PKKوزيادة استخدام
اخلطاب الطائفي فيما يتعلق بالسنة والشيعة (يف حماوالت للتأثري على السياسة العراقية) والشراكة املتنامية
مع احلكومة اإلقليمية الكردية (حكومة إقليم كردستان) يف الوقت الذي تصاعد التوتر فيه بني حكومة
إقليم كردستان وبغداد 3٬وكذلك ازدواجية تركيا جتاه تنظيم الدولة اإلسالمية بعد هجومها يف عام ٬ 2014
واحلسابات السياسية اخلاطئة يف أعقاب الربيع العريب إىل تصاعد التوتر بني أنقرة وبغداد  4٬وبالتايل ينظر
إىل نشر القوات العسكرية الرتكية يف بعشيقة وردة فعل بغداد على ذلك بوصفه استمراراً ملسار العالقات
املتوترة القائمة حاليا بني البلدين.
3. Denise Natali, “Is Turkey Losing Iraq?”, Al-Monitor, 25-September-2012, < http://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/is-turkey-losing-iraq.html>,
[Accessed
]7-January-2016
4. Semih İdiz, “Turkey Downplays IS Threat but Concerns Grow”, Al-Monitor, 8-August-2014,
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/idiz-isis-turkey-iraq-mosul-davutoglu]ambvalent-syria-consul.html , [Accessed 7-January-2016
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إن كيفية نظر أنقرة إىل عالقاهتا مع بغداد والسياسات اليت تلت ذلك من قبل وبعد نشر
القوات يف بعشيقة ميكن تفسريه من خالل ثالثة افرتاضات يبدو أن أنقرة متتلكها جتاه بغداد :األول هو
أن بغداد تقبع حتت تأثري إيران ويرجع ذلك إىل األغلبية الشيعية وتأثريها يف املدينة ٬وهذا ينطبق أيضاً
على اجلماعات غري النظامية مثل احلشد الشعيب الذي تتهمه أنقرة بأنه “شيعي بالكامل ومتحكم به من
قبل إيران” ،بدون اإلشارة إىل أن السنة والرتكمان واملسيحيني جزء من احلشد الشعيب أيضاً  5٬االفرتاض
الثاين هو مبا أن تركيا وإيران على طريف نقيض يف احلرب األهلية السورية ٬وحتالف إيران وسوريا الوثيق مع
روسيا (اليت تدهورت عالقاهتا مع تركيا بسرعة عقب إطالق النار على طائرة مقاتلة روسية من قبل تركيا
يف تشرين الثاين  ،) 2015فأنه من غري املرجح أن تكون بغداد حليفة ميكن االعتماد عليها من قبل تركيا
أو أن تكون عرضة لتأثري أنقرة  .6إن حقيقة إعالن روسيا على الفور دعمها لبغداد ضد تركيا بعد نشر
قوات األخرية  7قرب املوصل عزز على األرجح هذا االفرتاض ٬االفرتاض الثالث هو أن بغداد متهمة بتعزيز
الطائفية من قبل أنقرة وال متتلك شرعية بني املواطنني العراقيني السنة الذين خيشون من تداعيات حترير
قوات األمن العراقية ( )ISFأو احلشد الشعيب ألبرز املدن السنية احملتلة من قبل داعش  .8جنباً إىل جنب،
مع مناصرة أنقرة للقضية السنية يف العراق (مع الرتكيز على السنة وعدم التأكيد على اهلويات العرقية مثل
األكراد واألتراك والعرب)  9وامتالك أمهية تارخيية مكتسبة يف املوصل ،10من املرجح أن تعد أنقرة نفسها
املثل اإلقليمي األكثر شرعية لتحديد مصري املوصل.
ويناقش هذا التقرير أنه نتيجة هلذه االفرتاضات وصلت أنقرة إىل نتيجة وهي أن بغداد ليست صديقة
5. Fehim Taştekin, “Ankara’s Mosul Miscalculation”, Al-Monitor, 9-December-2015, http://www.
al-monitor.com/pulse/en/originals/2015/12/turkey-iraq-bashiqa-mosul-military-deployment.
]html , [Accessed 12-January-2016
6. Metin Gürcan, “Turkey Sticks Its Neck Out Again, This Time in Iraq”, Al-Monitor,
7-December-2015,
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/turkey-iraq-becomes]third-largest-army.html , [Accessed 12-January-2015
7. Semih İdiz, “Why is Turkey Stirring the Iraqi Cauldron”, Al-Monitor, 8-December-2015,
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/turkey-iraq-troops-deployed-in-bashiqa]stirs-cauldron.html , [Accessed 12-January-2016
8.Salah Nasravi, “The Fate of Mosul in Turkey’s Hands”, Al-Jazeera English, 15-December-2015,
http://www.aljazeera.com/news/2015/12/analysis-fate-mosul-turkey-hands-151213105749003.
]html , [Accessed 12-January-2016
9.“Erdogan: Turkish Troops in Iraqon PM Abadi’s Request”, Al-Jazeera English,
10-December-2015, http://www.aljazeera.com/news/2015/12/erdogan-turkish-troops-iraq-pm]abadi-request-151209215017789.html , [Accessed 12-January-2012
10.Fehim Taştekin, “Ankara’s Mosul Miscalculation”, Al-Monitor, 9-December-2015,
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2015/12/turkey-iraq-bashiqa-mosul-military]deployment.html , [Accessed 12-January-2016
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ملصاحلها وال تقبل بنفوذها ٬ولذلك قللت من أولويات عالقاهتا مع بغداد لصاحل جهات إقليمية أخرى
أكثر فعالية وخاضعة لتأثريها ٬ويشمل هذا حكومة إقليم كردستان وميليشيا احلشد الوطين يف مجيع أحناء
املوصل .على الرغم من أن أنقرة ال تبدو عازمة على استعداء بغداد مباشرة  ،إال أن منطق أنقرة يقول
بأهنا ال تستطيع االنسحاب من بعشيقة ألهنا حتتاج لتدريب القوات يف املنطقة ضد الدولة اإلسالمية وهذا
يوضح انه عندما تضطر لالختيار بني هذه اجلهات وبغداد ،فإهنا لن ختتار بغداد  11٬يف الواقع ان هذا
التصرف ليس جبديد على تركيا اليت أتبعت مثل هذه السياسة يف املاضي ،مثل دعمها ألطراف يف القائمة
13
العراقية أو قائمة احلدباء واملرشحني مثل أثيل النجيفي  12يف معارضة لرئيس الوزراء آنذاك نوري املالكي.
وقد تكرر هذا من قبل السفري األمريكي السابق لدى العراق كريستوفر هيل الذي أشار يف عام
 2009إىل أن أنقرة “لعبت دوراً غري مساعد يف االنتخابات السياسية العراقية األخرية” مع ميلها للتدخل
يف السياسة العراقية  .14إن قرار أنقرة للتدخل يف العراق وإضفاء الشرعية على تصرفاهتا على أساس دعم
حلفائها مل يكن غري مسبوق بل يف خطى اإلجراءات الرتكية السابقة.
إن كيفية تطور عالقات أنقرة مع بغداد من هذه النقطة فصاعداً صعب التحديد ويعتمد على
عدد من العوامل اإلقليمية األخرى مثل عالقات تركيا مع إيران وروسيا وحكومة إقليم كردستان ٬ونتائج
احلرب يف سوريا والعراق وجناح وكالئها يف هذه البلدان ،وكذلك شكل السياسة الداخلية لرتكيا .على
الرغم من استخدام أنقرة للغة طائفية على حنو متزايد يف السنوات األخرية ،وكثرياً ما كان الغرض من هذه
اللغة هو احلاجة لضمان دعم حزب العدالة والتنمية الذي يتكون يف الغالب من املسلمني احملافظني .15
بينما تصاعد االنقطاع السياسي جتاه طهران عام  ،16 2015إال أن رد الفعل املتناقض جتاه إعدام رجل
11.“Turkey Refuses to Withdraw Troops Sent to North Iraq Base”, The Guardian, 7-December-2015,
http://www.theguardian.com/world/2015/dec/07/turkey-refuses-to-withdraw-troops-from-north]iraq-base-isis , [Accessed 13-January-2016
 .12المحافظ السابق لنينوى
13.Semih İdiz, “How Turkey Lost its Influence in Iraq”, Al-Monitor, 6-June-2014, http://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2014/06/krg-iraq-turkey-kurdish-oil-us-barzani-energy.html
,
][Accessed 12-January-2016
14.Michael R. Gordon, “Meddling Neighbours Undercut Iraq Stability”, The New York Times,
5-December-2010,
http://www.nytimes.com/2010/12/06/world/middleeast/06wikileaks-iraq.
]html?pagewanted=all , [Accessed 13-January-2016
15.Fehim Taştekin, “Turkey’s Sunni Identity Test”, Al-Monitor, 21-June-2013, http://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2013/06/turkey-sunnism-sectarian-rhetoric.html , [Accessed
]13-January-2016
16.Cengiz Çandar, “Erdogan Focuses on Trade During Iran Visit”, Al-Monitor, 8-April-2015,
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/04/turkey-iran-difference-between-speaking]ankara-tehran.html , [Accessed 13-January-2016
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الدين الشيعي منر النمر من قبل اململكة العربية السعودية  17يبني أن تركيا قادرة على ختفيف حدة اللغة
الطائفية والتصرف بطريقة أكثر تصاحلية عندما تتطلب الرباغماتية ذلك .
•التأثريات على العالقات الرتكية مع حكومة إقليم كردستان
منذ آذار  ،2009عندما زار الرئيس الرتكي حينها عبد اهلل غول بغداد وحكومة إقليم كردستان
 ،18بدأت العالقات بني أنقرة وأربيل بالتحسن وعلى الرغم من التاريخ العاصف من العداء بني األتراك
واألكراد يف العراق وتركيا ،جعل االستقرار وموارد الطاقة الغنية من حكومة إقليم كردستان هدفاً لألعمال
بالنسبة لرتكيا ٬لذلك فمن املهم أن نالحظ أنه حني طالبت بغداد تركيا ان تسحب قواهتا اليت انتشرت يف
معسكر بعشيقة ،حتدثت اربيل عن دعم أنقرة ،مشرية إىل أن القوات الرتكية قد انتشرت مبوافقة من حكومة
19
إقليم كردستان واحلزب الدميقراطي الكردستاين يف إطار التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة اإلسالمية .
إن حتسن العالقات بني إقليم كردستان وتركيا ودعم االقليم هلا خالل النزاع الذي نشب بعد
نشر القوات الرتكية ميكن أن يكون مرتبطاً بالفوائد االقتصادية والسياسية املتبادلة اليت وفرها حتسني
عالقاهتا اقتصادياً تشكل حكومة إقليم كردستان مصدراً قريباً ،ورخيصاً ،وذي جودة عالية من الطاقة
لالقتصاد الرتكي املتعطش للطاقة مع احلد يف الوقت نفسه من اعتماد تركيا على إيران وروسيا للحصول
على الطاقة اليت أصبحت على حنو متزايد عائقاً يف ضوء تدهور العالقات الرتكية مع هذه البلدان يف
السنوات األخرية ٬إن كون تركيا ممراً لصادرات الطاقة الكردية إىل أوروبا واملكافآت االقتصادية اليت تتبع
ذلك يوفر حافزاً إضافياً لرتكيا للتقارب االقتصادي مع حكومة إقليم كردستان  20٬أما بالنسبة حلكومة
إقليم كردستان ،اليت كانت حريصة على تسليط الضوء على استقرارها وازدهارها االقتصادي يف عراق ما
بعد صدام ،وفرت فرص االستثمار يف األعمال التجارية والطاقة الرتكية مصدراً مستقالً للدخل بشكل
منفصل عن بغداد اليت كانت معها نزاعات متكررة بشأن حصة امليزانية  ،21بالرغم من حماولة أنقرة التوسط
17.Semih Idiz, “Saudi-Iranian Crisis Complicates Ankara’s Regional Plans”, Al-Monitor,
5-January-2016, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/turkey-saudi-arabia-iran]crisis-complicates-ankaras-plans.html , [Accessed 13-January-2016
 .18مما جعله أول رئيس وزراء تركي يزور العراق رسميا خالل  33عاما
19.“Iraqi Army SaysKRG Authorised Turkish Army Deployment”, NRT, December 2015, http://
]www.nrttv.com/EN/Details.aspx?Jimare=4324 , [Accessed 13-January-2016
20.Gönül Toy, “Turkey’s KRG Energy Partnership”, Foreign Policy Magazine, 29-January-2013,
http://foreignpolicy.com/2013/01/29/turkeys-krg-energy-partnership/
,
[Accessed
]14-January-2016
21.Keith Johnson, “Striking Pipeline, Kurdish Militants Deal a Blow to Fellow Turks”, Foreign
Policy Magazine, 30-July-2015, http://foreignpolicy.com/2015/07/30/kurdish-militants-strike]pipeline-deal-blow-to-fellow-kurds/ , [Accessed 14-January-2016
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يف اخلالف الدائر بني بغداد وأربيل بشأن مبيعات النفط املستقلة من قبل حكومة إقليم كردستان يف
بداية سنوات التقارب ،وكانت حذرة ضد معاداة بغداد ،مش ّكلة بذلك عالقة قوية مع أربيل ومتدهورة
مع بغداد  22٬كما ولعبت تركيا دوراً متزايداً يف مبيعات حكومة إقليم كردستان للنفط بشكل مستقل
من خالل خط أنابيب جيهان الذي مت االنتهاء منه عام  .2014إن السقوط السريع ألسعار النفط أدى
إىل قيام بغداد حبجب حصة إقليم كردستان من ميزانيتها بسبب املنازعات املتعلقة ببيع األخري للنفط
بشكل مستقل .كما وأدى ذلك إىل اخنفاض االستثمارات ،وزيادة اإلنفاق العسكري نتيجة هلجوم تنظيم
الدولة اإلسالمية عام  ،23 2014الذي وضع ضغوطاً اقتصادية ثقيلة على حكومة إقليم كردستان وتأخري
املدفوعات للعاملني يف القطاع العام والتسبب يف عجز يف امليزانية ٬قدمت تركيا من جانبها قروضاً حلكومة
إقليم كردستان لدعم العجز يف ميزانيتها الذي يقدر ب  6مليارات دوالر  ،مما سبب بقاء حكومة اقليم
كردستان اقتصادياً مرتبطاً باملصاحل الرتكية .24
مل يُصحب هذا التقارب بني تركيا وحكومة إقليم كردستان بفوائد اقتصادية فقط ولكن بفوائد
سياسية أيضاً ،وحمققاً كطموحات داخلية وخارجية على حد سواء ،فبالنسبة لرتكيا ،فإن عالقاهتا
االقتصادية مع حكومة إقليم كردستان منحت تركيا نفوذاً كبرياً على حساب هذه األخرية .يف السياسة
الرتكية كان أحد الوعود الرئيسة حلزب العدالة والتنمية احلاكم هو تقدمي حل “للمسألة الكردية” اليت
تسببت بتوترات وأعمال عنف متفرقة يف جنوب شرق البالد لعقود ٬حتقيقا هلذه الغاية ،بدأت احلكومة
الرتكية مفاوضات مع حزب العمال الكردستاين بعد أن أعلن هذا األخري وقف إطالق النار يف شهر آذار
 2013وبدأت بسحب قواهتا من معاقلهم اجلبلية ،وبالتزامن مع ذلك استخدم حزب العدالة والتنمية
برناجماً تصاحلياً جلذب الناخبني األكراد على حساب حزب العمل القومي وحزب الشعب اجلمهوري
وكالمها حزبان تقليديان وجعلهم اكثر تردداً يف منح األقلية الكردية ملطالبها يف الوقت نفسه جيعلون اخليار
املسلح أقل جذباً للجماعات السياسية الكردية  25٬عملت الشراكة بني تركيا وحكومة إقليم كردستان يف
هذه املعادلة على إظهار أن أنقرة ال تعمل ضد املصاحل االقتصادية  26أو السياسية الكردية ،ويف الوقت
22.“Turkey: Keeping Iraq’s Kurds in Check”, Stratfor, 23-March-2009, https://www.stratfor.
]com/analysis/turkey-keeping-iraqs-kurds-check , [Accessed 14-January-2016
23.“Iraqi Kurdistan’s Financial Trap”, Stratfor, 21-July-2014, https://www.stratfor.com/analysis/
]iraqi-kurdistans-financial-trap , [Accessed 14-January-2016
24.Ibid
25.Ceren Kenar, “Erdogan’s Kurdish Chickens Are Coming Home to Roost”, Foreign Policy
Magazine, 4-June-2015,< http://foreignpolicy.com/2015/06/04/erdogan-turkey-elections-kurds]akp-hdp-executive-power/> , [Accessed 19-January-2016
26.Chase Winter, “Turkey’s Strained Kurdish Peace Process”, Foreign Policy Magazine,
11-December-2013,http://foreignpolicy.com/2013/12/11/turkeys-strained-kurdish-peace]process/ , [Accessed 16-January-2016
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نفسه تضغط على حكومة إقليم كردستان لعزل حزب العمال الكردستاين الذي حيصل عادة على الدعم
واملالذ من حكومة إقليم كردستان .27إن الدافع وراء تعاون أنقرة مع حكومة إقليم كردستان يرجع إىل
سياساهتا اإلقليمية ،ال سيما فيما خيص سوريا والعراق ،يف سوريا برز (حزب االحتاد الدميقراطي) PYD
التابع حلزب العمال الكردستاين بوصفه واحداً من أكثر املمثلني جناحاً يف احلرب األهلية ،منشئا ومعززاً
منطقة حكم ذايت مشال سوريا على طول احلدود الرتكية مبوافقة ضمنية من احلكومة السورية وحلفائها
الروس واإليرانيني ،مصحوباً بالقلق من قبل أنقرة اليت شهدت فقدان اجلماعات املتمردة اليت تدعمها يف
سوريا لألرض والنفوذ .وسط هذه املخاوف ،قامت قيادة حكومة إقليم كردستان -اليت حظرت األحزاب
السياسية املؤيدة للحزب العمال الكردستاين -بالقبض على سياسي حزب العمال الكردستاين ،وأغلقوا
مكاتب حزب العمال الكردستاين ،وهذا ال يقدر بثمن السرتاتيجية مكافحة اإلرهاب ألنقرة ضد حزب
فضال عن ذلك ،ونظراً لتدهور عالقة أنقرة مع بغداد ،قامت أربيل على األرجح
العمال الكردستاينً .28
بتقدمي نفسها على أهنا واحدة من املصادر الرئيسة للنفوذ يف العراق ،وليس فقط توفري منطقة عازلة بينها
وبني بغداد ولكن أيضاً بوصفها مصدراً للتأثري اإلجيايب يف الصراع الذي يدور ضد تنظيم الدولة اإلسالمية
.29
لعبت الفوائد االقتصادية للتجارة الرتكية دوراً هاماً يف منو حكومة إقليم كردستان وتطورها حىت
قبل زيارة عبد اهلل غول عام  ،2009مما يسمح لكردستان العراق لتظهر وكأهنا واحدة من املناطق األكثر
استقراراً وازدهاراً يف العراق بعد اإلطاحة بصدام حسني مدركني أن احلماية املمنوحة هلم من قبل قوات
التحالف لن تكون دائمة ،عملت حكومة إقليم كردستان بشكل كبري حنو ترمجة املكاسب االقتصادية
إىل مكاسب سياسية من أجل ترسيخ استقالليتها والعمل حنو هدفهم يف حتقيق االستقالل ،يف مثل هذا
املناخ أسفرت اخلالفات املتكررة ألربيل مع بغداد بشأن مبيعات النفط وطبيعة االستقالل الكردي مع
كون أنقرة شريكاً اقتصادياً وسياسياً مالئماً حلصول اإلقليم إىل نفوذ فعال ضد بغداد  ،30ومع ذلك
فإن دوافع اربيل للشراكة مع أنقرة تعتمد على عنصر داخلي حاسم أيضاً ،على الرغم من أن حكومة
إقليم كردستان تتكون من احتاد حزبني سياسيني كرديني رئيسني ،احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد
الوطين الكردستاين ،إال أهنما كانا منافسني تارخييني وقد اخنرطا يف صراع مسلح ضد بعضها البعض خالل
27.“Turkey’s Kurdish Strategy”, Stratfor, 17-September-2010, https://www.stratfor.com/analysis/
]turkeys-kurdish-strategy , [Accessed 19-January-2016
28.Gönül Toy, “Turkey’s KRG Energy Partnership”, Foreign Policy Magazine, 29-January-2013,
http://foreignpolicy.com/2013/01/29/turkeys-krg-energy-partnership/,[Accessed
]14-January-2016
29.Ibid.
30.“The Kurdish Alliance at Risk”, Stratfor, 16-August-2012, https://www.stratfor.com/analysis/
]kurdish-alliance-risk , [Accessed 20-January-2016
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التسعينيات .يف السنوات األخرية تآكلت قاعدة الدعم لالحتاد الوطين الكردستاين ،ويسعى رئيس حكومة
إقليم كردستان مسعود بارزاين لالستفادة من هذا عن طريق تعزيز عالقته مع أنقرة ،متحوالً بذلك إىل
السياسي املفضل لرتكيا للتعامل معه يف املنطقة ،واستخدام التدفق املايل لتوسيع نفوذه اخلاص والداعمني له
 31٬وحبسب ما ورد على مدار عام  2012نُقلت العديد من املؤسسات احلكومية اليت مقرها يف السليمانية
(معقل االحتاد الوطين الكردستاين) إىل أربيل (معقل احلزب الدميقراطي الكردستاين)  ،32إن متديد بارزاين
لواليته ملدة عامني عام ( 2013بعد أن كان رئيساً منذ عام  )2005ورفضه التنحي منذ انتهاء مدة واليته
يف أب  ،2015على الرغم من االحتجاجات واالهتامات بالفساد ،فقد عزز هذا االنطباع بني خصومه.33
وبالتايل فإن انتشار القوات الرتكية يف بعشيقة ليس للعبة تبديل وإمنا هو مؤشر الجتاه عالقات تركيا
مع احلكومات اإلقليمية ٬إن رد فعل بغداد السليب مشابه لتدهور عالقاهتا مع أنقرة على مدى السنوات
املاضية ،كما وإن رد فعل حكومة إقليم كردستان الداعم هو انعكاس ملدى تطور شراكة اإلقليم مع تركيا،
مع تزايد عداء كل من أنقرة وأربيل ضد بغداد ،وتزايد عزلتها إىل حد ما يف املنطقة ،خيلص هذا التقرير
إىل أن العالقات الرتكية مع حكومة إقليم كردستان سوف تتعمق على مدى املستقبل القريب ،مستفيدين
بذلك من املنفعة املتبادلة على أسس اقتصادية وسياسية واسرتاتيجية ٬ومما يؤيد ذلك هو زيارة مسعود
بارزاين لرتكيا واستقباله حبرارة يف ذروة توتر عالقة أنقرة مع بغداد  34٬واستمرار تصدير حكومة إقليم
كردستان للنفط بشكل مستقل خالل الفرتة نفسها  ،35وعالوة على ذلك فإن حقيقة وقوف حكومة
إقليم كردستان (مؤقتاً) مع تركيا بشأن الصراع املتجدد ضد حزب العمال الكردستاين ،على الرغم من
املعارضة الداخلية الثقيلة ،يشري أيضاً إىل تعميق العالقات بني البلدين .36
31.Ibid.
32.Ibid.
33.Mohammed A Salih, “Political Turmoil Grips Iraqi Kurdistan”, Al-Jazeera English,
13-October-2015,
http://www.aljazeera.com/news/2015/10/iraqi-kurds-deteriorating]quickly-151013080729534.html , [Accessed 20-January-2016
34.“Barzani Gets Warm Welcome in Ankara amid Turkey-Iraq Tensions”, Hurriyet Daily News,
9-December-2015, http://www.hurriyetdailynews.com/barzani-gets-warm-welcome-in-ankaraamid-turkey-iraq-tensions-.aspx?pageID=238&nID=92319&NewsCatID=510
, [Accessed
]20-January-2016
35.“Iraq: Kurdish Government Will Cut off Oil To Baghdad”, Stratfor, 5-January-2016, https://
_www.stratfor.com/situation-report/iraq-kurdish-government-will-cut-oil-baghdad?utm
source=paidlist-a&utm_medium=email&utm_campaign=*|DATE:|*&utm_content=Daily+Intell
]igence+Brief%3A+Jan.+6%2C+2015 , [Accessed 21-January-2016
36.Keith Johnson, “Striking Pipeline, Kurdish Militants Deal Blow to Fellow Kurds”, 30-July2015,
http://foreignpolicy.com/2015/07/30/kurdish-militants-strike-pipeline-deal-blow-to]fellow-kurds/ , [Accessed 20-January-2016
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انتشار القوات الرتكية وتأثريها على حدودها اجليوسياسية وانعكاساهتا
•حتليل الوجود الرتكي يف مشال العراق كمنطقة عازلة
يف ضوء تزايد قوة عالقة أنقرة مع أربيل وتدهور العالقات مع بغداد ،فإن نشر القوات الرتكية
يف بعشيقة ليس احنرافاً ولكن متاشياً مع األهداف االسرتاتيجية واجليوسياسية ألنقرة يف العراق ،منذ عام
 2003كانت السياسة الرتكية يف العراق هي لبناء عالقات اقتصادية وسياسية مع بغداد ،وبناء عالقة مع
حكومة من شأهنا أن تكون ودية ملصاحلها ،وتعمل على طمأنة خماوفها املتعلقة حبكومة إقليم كردستان
واملناطق املطالب هبا تارخييا مثل كركوك واملوصل ٬مع تواجد منافسة من قبل إيران على النفوذ (وخصوصاً
بعد تدهور العالقات الرتكية-اإليرانية اليت تلت احلرب األهلية السورية) ،وحتول هلجة أنقرة إىل طائفية
بشكل متزايد مؤكدة بذلك على اهلوية السنية يف السياسة  37حىت يف الوقت نفسه تتهم إيران بإثارة
الطائفية الشيعية  .38كان لفشل الكتل االنتخابية السنية العراقية والكردية يف االنتخابات دور يف إظهار
تآكل املرشحني املفضلني لرتكيا ،كالقائمة العراقية وأثيل النجيفي ،وهذا قلل من تأثري أنقرة على بغداد .39
وميكن أن خنلص إىل أن اسرتاتيجية أنقرة جتاه العراق مل تتغري يف جوهرها ،ومع ذلك مع تقلص نفوذها
يف بغداد ،ركزت تركيا جهودها على دعم املنظمات والسياسيني الذين ال يزال لديهم نفوذ على حكومة
إقليم كردستان من قبل الرئيس مسعود بارزاين واحلشد الوطين من قبل أثيل النجيفي ،ومن خالل هذه
املنظمات ،تتطلع تركيا إىل إقامة منطقة داخل العراق من شأهنا أن تكون أكثر وداً جتاه املصاحل الرتكية
وتواصل تزويد تركيا بالنفط ومتكنها من العمل يف حني تعمل كمنطقة عازلة بني حدودها وبغداد.
إن نشر القوات الرتكية يف بعشيقة يتماشى مع هذه االسرتاتيجية ،منذ سيطرة تنظيم الدولة
اإلسالمية يف املوصل عام  ،2014ألقت أنقرة وأربيل والنجيفي باللوم على سياسات بغداد  40لسقوط
املدينة ،وعالوة على ذلك عبرّ ت أنقرة مراراً عن معارضتها لتحرير احلشد الشعيب للمدينة ،مدعية بأهنا

37.Denise Natali, “Is Turkey Losing Iraq?”, Al-Monitor, 25-September-2012, < http://www.
>al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/is-turkey-losing-iraq.html
,
[Accessed
]26-January-2016
38.Semih İdiz, “Why is Turkey Stirring the Iraqi Cauldron”, Al-Monitor, 8-December-2015,
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/turkey-iraq-troops-deployed-in-bashiqa]stirs-cauldron.html , [Accessed 26-January-2016
39.Denise Natali, “Is Turkey Losing Iraq?”, Al-Monitor, 25-September-2012, < http://www.
>al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/is-turkey-losing-iraq.html
,
[Accessed
]26-January-2016
40.Mohammed A. Salih, “More Than a Year On, Who Is to Blame For The Fall of Mosul”,
Al-Monitor, 25-August-2015, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/08/iraq-report]mosul-fall-maliki-abadi.html , [Accessed 26-January-2016
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«شيعية بالكامل وتتبع أوامر إيران» ،وبالتايل ال متتلك شرعية على مواطين املوصل ،وبدالً من ذلك فإهنا
تدعو احلشد الوطين بالقوة املشروعة لتحرير املدينة  41٬من خالل تدريب احلشد الوطين والبيشمركة يف
معسكر يف بعشيقة ،تسعى تركيا ليس إىل إضفاء الشرعية على وجودها اخلاص يف العراق كجزء من
التحالف املناهض لداعش فقط ،بل أهنا تزيد من قدرات هذه املنظمات اليت متتلك نية حترير املوصل
حتت ظل حكومة صديقة لرتكيا  ،42مع تواجد ُمركز رئيس يف املناطق احلضرية مشال العراق (احد املطالب
الرتكية التارخيية) ،فإن تركيا والفصائل املدعومة جيدون أنفسهم يف وضع أقوى بكثري للمطالبة باحلكم
الذايت الفعلي واالنفصال عن بغداد.
•حتقيق التوازن بني الفصائل داخل مشال العراق ووضع كركوك
من املمكن أن ترى أنقرة احلشد الوطين كمصدر بديل للتأثري يف حالة عدم إمكانية االعتماد
على حكومة إقليم كردستان ،كما هو مفصل أعاله فإن العالقات بني تركيا وحكومة إقليم كردستان
قد حتسنت كثرياً منذ عام  ، 2009وكان حلكومة إقليم كردستان دور فعال يف عزل دعم حزب العمال
الكردستاين يف العراق ،حىت مع تزايد االشتباكات بني حزب العمال الكردستاين وقوات األمن الرتكية
جنوب شرق تركيا  ،43ومع ذلك يواجه الرئيس بارزاين معارضة شديدة بسبب تأييده ألنقرة على حساب
حزب العمال الكردستاين 44وادعاءات الفساد ضده ورفضه للتنحي عن الرئاسة على الرغم من انتهاء
مدة واليته  . 45ال يعاين أثيل النجيفي ،الذي كان أيضاً حليفاً وثيقاً لرتكيا يف العراق على مر السنني ،من
هذه القيود يف الوقت الراهن ،لذلك يف حال إنشاء منطقة عازلة صديقة لرتكيا ،سيكون احلشد الوطين،
املدرب من قبل القوات الرتكية يف بعشيقة ،قادراً على القيام بدور كوكيل ألنقرة حىت لو ساءت العالقات
الرتكية مع حكومة إقليم كردستان ،كما وميكن هلذه القوة أن تتعامل مع حزب العمال الكردستاين على
41.Fehim Taştekin, “Ankara’s Mosul Miscalculation”, Al-Monitor, 9-December-2015,
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2015/12/turkey-iraq-bashiqa-mosul-military]deployment.html , [Accessed 26-January-2016
42.Fehim Taştekin, “Turkey’s Joint Front With Sunni Arabs, Kurds”, Al-Monitor,
14-December-2015, http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2015/12/turkey-iraq-ankaras]joint-front-with-sunni-arabs-kurds.html , [Accessed 26-January-2016
43.“Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani’yi Kabul Etti”, Haber Turk,
9-December-2015, http://www.haberturk.com/gundem/haber/1164812-cumhurbaskani-erdogan]ikby-baskani-barzaniyi-kabul-etti , [Accessed 26-January 2016
44.Josh Wood, “Why Turkey-KRG Ties Will Likely Trump Kurdish Solidarity”, The National,
27-July-2015,
http://www.thenational.ae/world/middle-east/why-turkey-krg-ties-will-likely]trump-kurdish-solidarity#full , [Accessed 26-January-2016
45.Tanya Goudsuzian, “Analysis: The Machiavellian Politics in Iraqi Kurdistan”, Al-Jazeera
English, 13-October-2015, http://www.aljazeera.com/news/2015/10/analysis-machiavellian]politics-iraqi-kurdistan-151013094035698.html , [Accessed 26-January-2016
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املستوى الذي سيجعل حكومة إقليم كردستان غري قادرة على الرد بدون املخاطرة برد فعل سياسي ٬إن
وجود مثل هذه القوة ليس ببعيد املنال ،بالنظر إىل وجود تقارير عن قيام قوات شبه عسكرية ناطقة باللغة
العربية مبواجهة حزب العمال الكردستاين جنوب شرق تركيا .46
إن مثل هذا الفعل املتوازن له فوائد أخرى ألنقرة أيضاً ٬كانت أوضاع املوصل وكركوك مصدراً
للخالف التارخيي لرتكيا ،وكانت املدن واملناطق احمليطة هبا (املمتدة من سنجار يف الغرب إىل السليمانية
يف الشرق) جزءاً من والية املوصل أيام اإلمرباطورية العثمانية وتوجد نسبة عالية من السكان الرتكمان
فيها ،وقدمت تركيا عرضا هلم بأن يكونوا جزءاً من احلدود األصلية بعد تأسيسها لكنهم مل يوافقوا  .47يف
حزيران  2014سيطرت القوات الكردية على املدينة بعد انسحاب اجليش العراقي ضد هجوم تنظيم الدولة
اإلسالمية ،على الرغم من أن تركيا ميكن ان تكون غري راغبة تارخيياً يف السماح لألكراد بالسيطرة على
املدينة ،إال أن االنتهاء من خط أنابيب النفط كركوك  -جيهان واستمرار تدفق النفط يشري إىل أن أنقرة
ميكن أن تتسامح مع حكم األكراد للمدينة طاملا أن مصاحلها مل تنتهك  ،48ومع ذلك فإن مستقبل املدينة
ال يزال غري مؤكد ،إذ أن التوترات بني السكان األكراد والعرب واألتراك تتصاعد ،واملدينة مصدر للخالف
بني أربيل وبغداد  ،49ويف ظل هذه الظروف ،ميكن ألنقرة أن تقدم احلشد الوطين (أو منظمة مماثلة مقرها
يف كركوك) كخيار أكثر قبوالً لسكان املدينة يف حماولة لقمع االضطرابات ومنع اهليمنة الكردية على املدينة
بينما حترس كركوك ضد مطالب بغداد يف الوقت نفسه ،وهذا من شأنه أن يكون ضمن املسار العثماين
اجلديد لنفوذ أنقرة اليت تشري التكهنات إىل أنه سيتم السعي له يف ظل حكومة حزب العدالة والتنمية .50
•املخاوف اجليوسرتاتيجية الكربى لشمال العراق وتركيا يف املنطقة
46.Orhan Kemal Cengiz, “Who Are ‘Allah’s Lions’?”, Al-Monitor, 25-November-2015, http://
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]html , [Accessed 27-January-2016
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https://www.stratfor.com/weekly/turkey-kurds-and-iraq-prize-and-peril-kirkuk,[Accessed
]26-January-2016
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https://www.stratfor.com/situation-report/iraq-kurdish-oil-still-flowing-ceyhan-industry-source]says , [Accessed 27-January-2016
49.Reva Bhalla, “Turkey, Kurds and Iraq: The Prize and Peril of Kirkuk”, Stratfor,
7-October-2014, https://www.stratfor.com/weekly/turkey-kurds-and-iraq-prize-and-peril-kirkuk
], [Accessed 26-January-2016
50.Kadri Gürsel, “Turkey Seeks Ottoman Sphere of Influence”, Al-Monitor, 3-April-2013, http://
www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/turkey-normalization-israel-kurds-new-ottoman.
html , Accessed 26-January-2016
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إن رغبة أنقرة يف احلفاظ على منطقة عازلة صديقة مشال العراق من املرجح أن ترتبط أيضاً باسرتاتيجية
أكرب يف املنطقة خاصة فيما يتعلق باحلرب األهلية السورية ،منذ بداية احلرب جنح حزب االحتاد الدميقراطي
ذو الغالبية الكردية بإنشاء منطقة حكم ذايت يف مشال سوريا (كردستان السورية) ،يف الوقت الذي يتبع فيه
حزب االحتاد الدميقراطي حلزب العمال الكردستاين ،إال أنه ينظر إليه بعني الريبة من قبل تركيا واجلماعات
املتمردة املدعومة من قبل تركيا يف سوريا الذين مل يقاتلوا ضد احلكومة السورية فقط ،ولكنهم اشتبكوا مع
قوات حزب االحتاد الدميقراطي كذلك  ،51ومع ذلك على الرغم من الدعم الرتكي النشط هلذه اجملموعات
واهتام تركيا بدعم تنظيم الدولة اإلسالمية بشكل ضمين ،متكن حزب االحتاد الدميقراطي كسب العديد
من األراضي على طول احلدود السورية الرتكية ،وحيتمل أن يعقد هذا جهود أنقرة يف قمع مقاتلي حزب
العمال الكردستاين داخل حدودها  .52من أجل منع قيام إقليم كردستان موحد الذي ميتد عرب سوريا
والعراق ويغطي حدودها اجلنوبية بأكمله ،حتتاج أنقرة إىل استعادة نفوذها يف مشال العراق ،وأن تتأكد من
أن حكومة إقليم كردستان املعارضة حلزب العمال الكردستاين تتماشى مع مصاحلها ،وبالتايل فإن التقارب
الرتكي-الكردي والدعم االقتصادي والسياسي الذي تقدمه أنقرة ألربيل ال خيدم حتقيق التوازن ضد بغداد
فقط ولكن أيضاً حيفز حكومة إقليم كردستان الختيار الرعاية الرتكية ضد إقليم كردستان موحدة على
حساب مواجهة تركيا معادية.

51.Aaron Stein, “Turkey’s Evolving Syria Strategy”, Foreign Affairs Magazine, 9-February-2015,
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-02-09/turkeys-evolving-syria-strategy
,
][Accessed 27-January-2016
52.Aaron Stein, “PKKistan: Brought to You By American Close Air Support”, War on the Rocks,
22-June-2015, http://warontherocks.com/2015/06/pkkistan-brought-to-you-by-american-close]air-support/ , [Accessed 27-January-2016
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اخلالصة
سعى هذا التقرير لشرح كيفية انتشار القوات الرتكية يف بعشيقة هو نتيجة لتغري عالقات أنقرة
مع بغداد وأربيل ،وقد بني هذا أن أنقرة يف الوقت احلاضر أكثر اهتماماً مبا هو قريب من حدودها وضمان
أن لديها مساحة كافية للعمل ضد التهديدات الفعلية واملتوقعة اليت حتيط برتكيا ،وقد اختارت أنقرة اليت
وجدت نفسها أهنا غري قادرة على التأثري على بغداد ،ومتتلك مصلحة يف نتائج الصراع يف املوصل اليت
حتتاج إىل شركاء موثوق هبم يف املنطقة ،أن تركز جهودها على حكومة إقليم كردستان (اليت تشغل أيضاً
منصباً لتقسيم الوالءات للفصائل الكردية يف العراق وسوريا) واحلشد الوطين (الذي يتزعمه أثيل النجيفي
وهو حليف سياسي ) ،لتحقيق التوازن ضد بغداد والتوازن ضد بعضهم البعض اىل حني التأكد من أن
الوضع يف العراق ال يزال خيدم مصاحلها حىت وإن قلل الوضع يف سوريا من مصاحلها.
إن االنتشار الرتكي يف بعشيقة ليس توقفاً يف حد ذاته ملبادرة اهليمنة حىت مع انسحاب الغالبية
العظمى لقواهتا واخنفاض كمية احلديث عن هذه احلادثة يف وسائل اإلعالم ،فإن النشر يف حد ذاته ليس
مهماً ،إن املهم هي األحداث اليت أدت إليها وآثار ذلك على املستقبل .ركزت آثار ردود الفعل املتباينة
النتشار القوات الرتكية من قبل حكومة إقليم كردستان واحلكومة العراقية على وجود مصدر لتوترات
حمتملة حىت على الصراع الذي سيقرر مستقبل العراق وحكومة إقليم كردستان ،فإن نتيجة املوصل ومن
عامال حامساً يف األشهر املقبلة.
الذي سيحررها سيكون ً
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رعد الشمال…إلى أين ؟
عبداهلل عبد األمير *

2016 / 2 / 22

أعلنت احلكومة السعودية بأهنا بصدد إجراء مناورات عسكرية ضخمة على أراضيها مبشاركة
 20بلداً .وعلى الرغم من التضخيم اإلعالمي للمناورات اليت وصفتها وسائل إعالم سعودية بأهنا
األضخم يف املنطقة ،إال أن مراقبني ينظرون إىل هذه املناورات بعيون ملؤها التشكيك حول مستوى
هذه املناورات ،واألسباب اليت تتحرك يف أفقها مع تداخلها مع أبعاد سياسية داخلية وخارجية يف
العربية السعودية.
رعد الشمال
سبق اإلعالن عن املناورات اليت أطلق عليها “رعد الشمال” حتركات دبلوماسية مهمة ،أوهلا كان
اإلعالن عن تشكيل حتالف إسالمي بقيادة سعودية حملاربة “اإلرهاب” يف  2015/12/15الذي
قيل أن  34بلداً اسالمياً انضم اليه .ومع استمرار احلملة العسكرية السعودية يف اليمن اليت ستدخل
شهرها احلادي عشر يف األسبوع القادم .فقد أعلنت احلكومة السعودية عزمها على ارسال قوات
برية اىل سوريا “حملاربة تنظيم داعش ”.حسب تصرحيات أطلقها املستشار العسكري لوزير الدفاع،
وويل ويل العهد السعودي األمري حممد بن سلمان يف  ،2016/2/8ومت التأكيد عليها عدة مرات من
قبله ومن قبل مسؤولني سعوديني آخرين .فيما توالت تصرحيات رئيس الدبلوماسية السعودية ،عادل
اجلبري عن سعي بالده السقاط نظام بشار األسد ،وحتجيم النفوذ االيراين يف املنطقة ،بعد اهنيار
حمادثات جنيف يف .2016/2/2
ميكن الربط بني املناورات العسكرية اليت يبدو أن اختيار موقع انطالقها الذي يبعد  72كيلومرتا عن
احلدود العراقية له داللته اخلاصة .وليست هذه املرة األوىل اليت تنطلق فيها مناورات سعودية من
منطقة حفر الباطن ،فقد أجريت مناورات عسكرية مسيت بـ”سيف عبداهلل” وصفت بأهنا ضخمة
على طول احلدود العراقية-السعودية بالتزامن مع إجراء االنتخابات الربملانية العراقية يف نيسان .2014
*باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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يالحظ أيضاً أن العربية السعودية بدت حريصة على ابراز مشاركة أكرب عدد ممكن من البلدان يف
املناورات .وذكرت وسائل أنباء نقالً عن مصادر سعودية معنية بأن  20بلداً ستشارك يف املناورات
اليت تذكر تلك املصادر أهنا ستضم  350ألف عنصر ،و 2540مقاتلة حربية ،و 20ألف دبابة[.]1
وتضم البلدان املشاركة باالضافة اىل العربية السعودية ،االمارات العربية املتحدة ،البحرين ،األردن،
السنغال ،السودان ،مصر ،باكستان ،باالضافة إىل املالديف ،تونس ،جزر القمر وجيبويت .وعلى
الرغم من املبالغة يف وصف هذه املناورات ،اليت وصفها اإلعالم السعودي بأهنا “األضخم يف تاريخ
املنطقة” ،إال أن حمللني عسكريني قللوا من أمهيتها ،نظراً ألن أغلب البلدان املشاركة ستشارك
بقوات رمزية .فتونس على سبيل املثال ستشارك بصفة مالحظ وبضابطني اثنني فقط ،حسب الناطق
الرمسي باسم وزارة الدفاع التونسية .كما ينظر بكثري من الشك اىل القدرات العسكرية الربية للقوات
املشاركة ،ومدى مالءمتها للقتال ضمن تشكيالت برية تقودها العربية السعودية يف املستقبل.
فمصر على سبيل املثال لديها اولوياهتا اخلاصة يف حتريك جيوشها ،وهي ال تنسجم كثرياً مع النهج
السعودي الذي يتحرك يف اسقاط نظام بشار األسد ،والتعاطي مع التدخل الروسي يف سوريا .وقد
رفضت مصر يف وقت سابق ارسال قوات برية ضمن التدخل السعودي يف اليمن .يضاف إىل ذلك
فإن الباكستانيني هم اآلخرين ال يبدو عليهم احلماس للتدخل ضمن أية عمليات عسكرية برية
تقودها السعودية سواء يف اليمن أو يف مناطق أخرى .وتبقى العربية السعودية يف وضع حتاول من
خالله استعراض قوهتا ونفوذها يف املنطقة عرب قوهتا العسكرية ،وسط أزمات تعيشها ،جعلتها ختسر
الكثري من نفوذها فيها .ويبدو أن عدم مشاركة تركيا يف هذه املناورات أعطت انطباعاً بأن لألتراك
حسابات واعتبارات سياسية خاصة هبم.
فرص تشكل حلف سعودي-تركي
يف مبادرة تتحرك يف األجواء السياسية احملمومة يف املنطقة ،فقد أصدر ويل العهد السعودي ،األمري
حممد بن نايف توجيهاً يف  2016/2/16بأن تتقيد امارات املناطق السعودية بالسماح بدخول
الشركات الرتكية اىل السوق السعودية[ .]2ويبدو أن نشر مثل هذا التوجيه يف االعالم السعودي له
مغزاه .إذ أن العربية السعودية حتاول بشكل واضح استقطاب ما ميكن استقطابه من قوى اقليمية
لدعم توجهاهتا االقتحامية ذات الصبغة العسكرية يف املنطقة .وتدرك العربية السعودية أهنا ال تستطيع
وألسباب متعددة أن تتحرك لوحدها لبسط نفوذها أو احملافظة عليه يف املنطقة .ويبدو أن العربية
السعودية وألسباب ضعف موضوعية تتعلق بقدراهتا القتالية ال التسليحية ،وألسباب جيوسياسية
تضع نصب عينيها على قوى اقليمية قوية ومؤثرة كمصر وتركيا وباكستان يف أن تكون يف حلفها
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“االسالمي” اجلديد الذي يتحرك وفق قيادة العامل االسالمي السين ضد ايران وحلفائها بالدرجة
األوىل .بشكل عام فإن السعوديني باتوا يراهنون وبشكل متزايد على تشكيل حلف عسكري-
سياسي مع األتراك وفق رؤية مفادها االشرتاك يف هدف التخلص من نظام بشار األسد مرحلياً على
األقل .ولكن تشكل مثل هذا احللف –إن كتب له التشكل -يواجه عقبات كبرية ،وحيمل يف داخله
أجندات ومصاحل متصارعة ومتناقضة كما هو حال التحالف السعودي القائم حالياً.
هنالك مؤشرات على تنامي التعاون السعودي-الرتكي يف الشأن السوري .وعلى الرغم من تباين
املصاحل السعودية والرتكية يف األزمة السورية ،إال أن البلدين يتفقان على هدف مرحلي يتعلق بالقضاء
على نظام بشار األسد .ووسط التعقيدات األمنية والسياسية اليت تشهدها املنطقة ،فإن هذا اهلدف
املشرتك يبدو أنه غري سهل التحقيق يف هذه املرحلة بالذات .فاحلرب األهلية السورية معقدة إىل
درجة أهنا ال متثل حرباً بني طريف صراع ،بقدر ما تتعلق بصراع بني أطراف كثرية ومتعددة تتقاتل
بالوكالة ،وهي حرب لن يكون من السهل اخلروج منها دون خسائر .وال يعرف على وجه التحديد
معامل االسرتاتيجية السعودية يف التدخل العسكري الربي املباشر يف احلرب األهلية السورية .وما
إذا كانت العربية السعودية قد قررت فعلياً التحول من احلروب بالوكالة إىل احلروب املباشرة ،كما
حصل يف اليمن على سبيل املثال .وعلى الرغم من أن النوايا السعودية يف التدخل الربي تنتظر من
حيققها على األرض ،إال أن السعوديني فيما يبدو ما يزالون يتوجسون احلذر يف الدخول يف املستنقع
السوري مبفردهم .ووفقاً خلرباء عسكريني فإن العربية السعودية ستحاول على األرجح نشر بعض
قواهتا اخلاصة ،وطائرات مقاتلة وبعض القوات الربية .ولكن عديد هذه القوات لن يتخطى 3500
عنصر قتايل و  6500عنصر مساندة[ .]3وعلى الرغم من أن العربية السعودية منضوية رمسياً حتت
حتالف دويل تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم داعش ،مت إنشاؤه يف ايلول /سبتمرب عام . 2014
إال أن طبيعة وحجم العمليات اجلوية اليت تقوم هبا قواهتا اجلوية ضد داعش ضمن التحالف كانت
مثار تساؤل ،إذ يذكر تقرير رمسي أمريكي أن الدور السعودي يف التحالف متثل فقط يف تدريب
قوات معارضة سورية فقط[ .]4ويبدو أن السعوديني كانوا يركزون على تدريب قوات معارضة موالية
هلم يف احلرب األهلية السورية .ويأيت املوقف السعودي بارسال قوات برية اىل سوريا ملقاتلة تنظيم
داعش وسط توتر سعودي حيال األوضاع يف سوريا واملنطقة ،ووسط فشل واضح للقوى السورية
اليت تقاتل بالوكالة عن الرياض .ويذكرنا موقف الرياض الذي يستغل حماربة تنظيم داعش ألغراض
سياسية مبوقف أنقرة أثناء االنتخابات التشريعية ،عندما قررت “حماربة داعش” ولكن عنوان حماربة
داعش كان يعين فعلياً حماربة األكراد .فالرياض ال ترغب مبحاربة تنظيم داعش يف سوريا ،قدر رغبتها
مبحاربة قوات النظام السوري وحلفاء ايران يف سوريا من أجل اهناء وضع نظام بشار األسد يف
دمشق .وهكذا أصبح تنظيم داعش العنوان الذي يسترت حتته كل الفرقاء يف احلرب األهلية السورية
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لتربير تدخلهم من أجل مصاحلهم.
	•تباين املصاحل بني تركيا والعربية السعودية يف األزمة السورية حيمل يف طياته الكثري من املخاطر.
فعلى الرغم من اشرتاك الطرفني يف هدف اسقاط النظام السوري ،وحماوالت العربية السعودية
التقارب من حكومة اردوغ��ان بوسائل ش�تى ،إال أن تبايناً واض�ح�اً يف سياسة كل منهما جتاه
املنطقة ،وطبيعة مصاحلهما جيعلهما كطريف نقيض على املدى املتوسط .ويتمثل تباين املصاحل
بني السعوديني واألتراك الذي ال ميكن أن يبين حتالفاً مستقراً أو مستداماً باجلوانب التالية:
	•ص�راع على قيادة العامل االس�لام��ي السين .ف��األت�راك حتت قيادة ح��زب العدالة والتنمية لديهم
خ�ط��ط ط�م��وح��ة يف ج�ع��ل ت��رك�ي��ا ق��ائ��دة ل�ل�ع��امل اإلس�لام��ي وف��ق م�ش��روع�ه��م ال��ذي يعترب جناحهم
يف حكم تركيا كمرتكز لتوسعهم السياسي والثقايف يف العامل االس�لام��ي ووف��ق منظور تارخيي
يستلهم من االمرباطورية العثمانية حكمها ملناطق متعددة يف العامل .وهذا املنظور يتناقض مع
النظرة السعودية اليت تتحرك وفق معامل املذهب الوهايب ،ووجود مكة واملدينة يف ظل السيادة
السعودية ،وسيطرهتا على حصة يف سوق الطاقة العاملي .وبغض النظر عن مدى عدم وضوح
هذا الصراع ،إال أن استقراء طبيعة سلوك البلدين يف العامل االسالمي يؤشر وبقوة على أن هذا
الصراع سيأخذ وضعاً أكثر دراماتيكية يف املستقبل مع احتكاك الطرفني املباشر عرب خطوط
املصاحل املتباينة بينهما.
	•النظرة اىل النفوذ اإلي �راين يف املنطقة ختتلف ب�ين األت �راك وال�س�ع��ودي�ين .فالسعوديون يتحركون
بشكل واض��ح ال�ع��داء ض��د اإلي�ران�ي�ين ون�ف��وذه��م يف املنطقة ،بينما يتحرك األت �راك وف��ق سياسة
براغماتية ترتكز على مصاحلهم االقتصادية والتجارية والسياسية يف عالقتهم مع اإليرانيني.
ومن املستبعد أن يدخل األتراك يف صراع علين مع اإليرانيني ألسباب سياسية واسرتاتيجية هتم
مصاحلهم القومية يف املنطقة.
	•مذهبياً ،فإن العربية السعودية تتبىن املذهب احلنبلي كمعتقد موجه للممارسات الدينية فيها ،مبا
يف ذلك املذهب الوهايب ،بينما ينتشر املذهب احلنفي باإلضافة إىل املذاهب الصوفية بشكل
واسع يف اجملتمع الرتكي .وتباين هذين املذهبني من حيث التشدد واالعتدال ال يعطي الفرصة
الكافية النفتاح الثقافتني السعودية والرتكية على بعضهما البعض.
	•اختالف احللفاء السياسيني للنظامني يف املنطقة يؤشر بوضوح على صعوبة بناء حتالف متماسك
بني البلدين .فرتكيا تعد داعماً رئيساً لتنظيم االخوان املسلمني يف العامل العريب ،وخصوصاً يف
مصر وسوريا ،وتعتمد عليه يف مترير سياساهتا االقليمية .وال خيفي األت�راك رغبتهم يف تنصيب
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نظام حكم م�وال هلم يف دمشق بقيادة االخ �وان املسلمني .فيما تنظر العربية السعودية بنظرة
ملؤها العداء جتاه التنظيم .ومن غري املتوقع أن تغري العربية السعودية نظرهتا املعادية لإلخوان
على الرغم من التغري الشكلي يف سياستها جتاههم يف الوقت الراهن ،اليت أصبحت أقل حدية
مما كانت عليه يف السابق .وي��أيت هذا التغري بسبب حماولتها تركيز جهودها حنو حماربة النفوذ
اإليراين يف املنطقة.
	•اختالف األهداف يف التعاطي مع األزمة السورية .فاألتراك يهدفون –من بني أمور أخرى -إىل
محاية حدودهم من متدد النزعة االستقاللية لألكراد يف سوريا اىل الداخل الرتكي ،بينما يسعى
السعوديون اىل ضرب النفوذ اإليراين يف سوريا واملنطقة .على الرغم من وجود مصلحة تركية يف
اضعاف النفوذ االيراين يف املنطقة لصاحلهم بالطبع.
ومع امكانية بناء مثل هذا احللف املؤقت بني البلدين إلسقاط نظام بشار األسد يف سوريا،
فإن البلدين –على الرغم من تقارهبما احملتمل -سيتصارعان يف مناطق أخرى على مساحات النفوذ،
مبا يف ذلك يف سوريا .وسريى العامل نشوء صراع من نوع جديد بني تركيا والعربية السعودية حاملا
تنتهي املصلحة املشرتكة بينهما .خصوصاً أن االحتكاك املباشر بينهما سينتج وفق الظروف اليت
ينتجها التحالف ،وطبيعة احلرب األهلية يف سوريا ،ومديات ضعف أو قوة أحدمها أو كليهما وسط
ال�ص�راع .وتأرخيياً ف��إن التحالفات املؤقتة ال�تي تبىن على مصاحل آنية ختلق ظ��روف صراعها اخلاصة
بني األطراف املتحالفة نفسها .واحلرب الباردة خري مثال على ذلك .ويبقى السؤال ما إذا كان من
املمكن تشكيل هذا التحالف ،ومدى قدرته على تغيري معادالت توازن احلرب األهلية السورية مع
وجود حتالفات دولية تعمل بشكل مباشر على األراضي السورية ،تقودها كل من موسكو وواشنطن.
ومع وجود دالئل متزايدة على أن واشنطن تعارض أي تدخل عسكري مباشر ألي طرف اقليمي يف
احلرب األهلية السورية[ ،]5فإن السعوديني واألتراك باتوا أكثر تردداً يف االعالن عن تدخل عسكري
مباشر يف س��وري��ا على ال��رغ��م م��ن وج��ود ان��زع��اج س�ع��ودي-ت��رك��ي جت��اه امل��وق��ف األم�يرك��ي ك��ل حسب
مصاحله.
التأثري على العراق
أكد رئيس ال��وزراء العراقي ،د .حيدر العبادي أن حكومته ال تشجع تدخل قوات سعودية
وإمارايتة وتركية يف سوريا .ويأيت هذا الرفض وسط خماوف عراقية من أن يؤدي مثل هذا التدخل اىل
تصاعد الصراع واتساعه مما سيؤثر على العراق الذي يعترب ارضاً هشة من وجهة نظر جيوسياسية.
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تأرخيياً كانت العربية السعودية تعد العراق املنطقة العازلة وموقع القتال بالنيابة حلماية مصاحلها ضد
النفوذ االي�راين يف املنطقة .وينظر السعوديون اىل العراق حالياً على أنه مساحة نفوذ ايرانية .ومع
تواجد قوات تركية ترابط على األراضي العراقية حبجة مقاتلة داعش فإنه من غري الواضح ما إذا كان
السعوديون يؤيدون مثل هذه اخلطوة ،أو أهنم بصدد حماولة تقليدها ،مع توجهاهتم اليت تتحرك وفق
اسرتاتيجية التدخل املباشر ملواجهة اي�ران ونفوذها يف املنطقة .ومن هذا املنطلق فإنه الضروري أن
تتحرك احلكومة العراقية لفهم طبيعة السياسة السعودية جتاه العراق يف ظل هذه الظروف واملتغريات.
ط يف السعودية ،موناليزا فرحية“ ،رعد الشمال” خالل ساعات
[ ]1النهار ،خالل الساعات املقبلة… “رعد الشمال” حي ّ
يف السعودية…استعدادات مبكرة حلرب آتية؟ ،النهار 8 ،شباط .2016
[ ]2عبدالرحيم بن حسن ،ويل العهد يوجه إمارات املناطق بالتعامل مع الشركات الرتكية ،عكاظ 16 ،فرباير .2016
[Matthew Hedges ]3
[Kathleen J. McInnis, Coalition Contributions to Countering the Islamic ]4
.State, CRS, November 18, 2015
[Sam Jones, Erika Solomon and Geoff Dyer, Turkey and Saudi Arabia ]5
.consider Syria Intervention, The Financial Times, February 18, 2016
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من املتوقع أن تكلف عملية إعادة إعمار الرمادي بعد املعارك مع تنظيم الدولة اإلسالمية
الذي اتبع سياسة األرض احملروقة ،عشرة مليارات دوالر.
عندما يعقد رئيس الوزراء العراقي اجتماعاً يوم االثنني ملناقشة املهمة اهلائلة املتمثلة يف
إعادة إعمار مدينة الرمادي اليت مت حتريرها مؤخراً ،فإن املسؤولني العراقيني سيواجهون منطاً قامتاً
يف كل مرة يتم طرد تنظيم الدولة اإلسالمية من مدينة ،تتسبب املعارك وتكتيكات التنظيم يف
إحداث دمار هائل يبقى لسنوات .ويقدر مسؤولون حكوميون أن حوايل  80٪من الرمادي،
مركز حمافظة األنبار ،قد مت تدمريها ،وأن مثن إعادة اإلعمار سيصل إىل عشرة مليارات دوالر .
يتطلع ساسة العراق ووكاالت التنمية أن تكون الرمادي مثاالً جيداً لقدرة احلكومة العراقية
على إعادة اإلعمار ،ويأملون أن يساهم إعادة بناء املدينة يف حتسني صورة احلكومة العراقية اليت
يهيمن عليها الشيعة يف أعني سكان املدينة ذات الغالبية السنية ،والذين لطاملا اهتموا احلكومة
املركزية بالقمع والتمييز الطائفي .وقال عيد محاش ،املتحدث الرمسي جمللس حمافظة األنبار:
“مجيعاً نعلم أن االستقرار يف األنبار يعين االستقرار يف العراق ،وأن األنبار هي وجه العراق”.
ويأيت ارتفاع التكاليف يف حلظة غري مناسبة حلكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ،يف ظل تراجع
أسعار النفط الذي قلَّص من عائدات العراق املالية ،والكلفة الباهضة للحرب ضد تنظيم الدولة
اإلسالمية ،باإلضافة اىل ضرورة اإلهتمام مبئات اآلالف من النازحني.
وكان الربملان العراقي قد أقر ،يف الشهر املاضي ،ميزانية تضمنت عجزاً فعلياً يزيد على
 20مليار دوالر ،إذ مت احتساب امليزانية على أساس سعر نفط عاملي مبالغ فيه وهو  45دوالرا
للربميل ،وهو سعر مزيج نفط برنت ،يف حني أهنى املؤشر العاملي العام  2015على سعر 37
دوالراً و  28سنتاً للربميل ،وهو أعلى بكثري من سعر النفط اخلام يف العراق حالياً .وذكرت
احلكومة االمريكية وبعض حلفائها ،األسبوع املاضي ،أهنا سامهت بدفع  50مليون دوالر اىل
“صندوق االستقرار” الذي تشرف عليه األمم املتحدة من أجل إعادة بناء البالد ،بعد أشهر
قليلة من تعهد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بدفع  8.3مليار دوالر .وكان السيد العبادي قد
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تعهد األسبوع املاضي بتخليص العراق من تنظيم الدولة اإلسالمية حبلول هناية العام  .2016ومن
أجل الوصول اىل هذا اهلدف ،فإن البالد حباجة إىل الكثري من النقد لكي تقف على قدميها مرة
أخرى .وال تزال مساحات يف غرب ومشال العراق حتت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية ،مبا يف
ذلك املوصل ،العاصمة الفعلية للتنظيم يف العراق ،وثاين أكرب مدينة يف البالد.
وعلى الرغم من إعالن السيد العبادي حترير مدينة الرمادي بالكامل يوم األحد ،إال أن
اجلنود العراقيني ال يزالون ييمرون خالل األلغام األرضية ،ويعاجلون جيوب املسلحني املتبقية يف
شرق الرمادي .لقد حررت احلكومة العراقية  18مدينة وبلدة من تنظيم الدولة اإلسالمية حىت
اآلن ،وفقاً لتقرير نشر يف أواخر العام املاضي من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .معظم هذه
ت مجيعها باألرض تقريباً.
املدن ،وآخرها مدن سنجار وبيجي وتكريت ،قد ُس ِّويَ ْ
ويفسر لنا اسلوب األرض احملروقة الذي يتبعه تنظيم الدولة اإلسالمية ،جزئياً ،قدرة أعداد
قليلة من مسلحي التنظيم على الدفاع عن نفسها ضد القوات املهامجة اليت تفوقها عدداً ،مثل
اجليش العراقي وحلفاؤه من القوات شبه العسكرية .ويقوم املتمردون بإعاقة تقدم خصومهم من
خالل تفخيخ املساكن والطرق ،إذ ال تتطلب هذه االسرتاتيجيات الكثري من األفراد ،لكنها
تدفع القوات املهامجة للتحول اىل ما يشبه طواقم هدم ،األمر الذي حيدث أضراراً جانبية كبرية
بالبنية التحتية احلضرية .ويرقى باقي األضرار ،حبسب مسؤولني عراقيني ،اىل مرتبة التخريب
الكامل.
وقال حمافظ االنبار صهيب الراوي “ال ننسى أن سياسة تنظيم داعش ،وهو اإلسم
العريب املتداول للتنظيم ،هتدف اىل تدمري كل شيء قبل التخلي عن أي منطقة .إهنم يقومون
بتدمري اجلسور واملستشفيات وحىت مشاريع املياه ،ال لشيء إال للتخريب ” .يف هذه االثناء،
حتملت قوات التحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة العبء األكرب يف املعركة من خالل
مهامجة التنظييم من اجلو ،وهي سياسة خفَّفت من التحدي للقوات الربية ،ولكنها دمرت
مساحات شاسعة من البنية التحتية .فعلى سبيل املثال ،شنت القوات األمريكية غارة جوية
يف أوائل شهر ايلول على ملعب كرة القدم الرئيس يف الرمادي ،والذي كان التنظيم يستخدمه
كمخبأ لالسلحة ،مما أدى اىل احرتاق  15000مقعد ،وفقاً ألشرطة الفيديو اليت مت تداوهلا
بشكل علين.
وقال العقيد ستيف وارن ،املتحدث باسم قيادة التحالف الدويل املناهض لتنظيم الدولة
اإلسالمية ،أن إعادة اإلعمار “جزء من املعادلة” منذ أن بدأ التحالف الدويل محلة القصف يف
عام  ،2014ولكنه سيكون من الصعب التعرف على حجم األضرار اليت حلقت بالرمادي من
جانب تنظيم الدولة اإلسالمية أو قوات التحالف الدويل .يف النهاية ،اهنا حرب ،وال مناص من
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األضرار” .وميكن رؤية هذا النمط يف املدن اليت حتررت مؤخرا ،مثل سنجار يف الشمال وبيجي
وتكريت يف الوسط ،حيث مت تسويتها باالرض بشكل كلي تقريبا.
أن إعادة إعمار تلك املدن سيكلف أكثر بكثري مما يعتقد معظم السياسيني العراقيني.
ومن هنا ميكن القول أن العراق ،وهو ثاين أكرب منتج للنفط يف منظمة البلدان املصدرة للنفط،
سينفق الكثري من السنة اجلديدة يف طلب املساعدة من الدول املاحنة ووكاالت املعونة الدولية
إلعادة اإلعمار .وكان رئيس الربملان العراقي سليم اجلبوري ،قد ذكر يف بيان صحفي اخلميس
“إن مستوى األثر االجتماعي والنفسي السليب الذي خلفه احتالل تنظيم الدولة اإلسالمية
يتجاوز قدرات الدولة العراقية ،ويتطلب جهداً دولياً مشرتكاً ،ألن معركة ما بعد تنظيم داعش لن
تكون أسهل من مواجهته اآلن”.
http://www.wsj.com/articles/iraq-officials-face-monumental-task-ofrebuilding-ramadi-1451858593
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واجهت إدارة اوباما يوم االثنني تناقض اساسي الذي يكمن يف العالقة املتوترة بشكل
متزايد مع اململكة العربية السعودية  ،اذ اهنا ال تستطيع ان تضع نفسها يف موقع التنديد على
اعدام رجل الدين املعارض الذي حتدى العائلة املالكة ،خوفاً من تقويض القيادة السعودية اهلشة
اليت حتتاجها امريكا و بصورة ماسة حملاربة تنظيم داعش و اهناء الصراع يف سوريا.
كثرياً ما تغاضت الواليات املتحدة االمريكية عن القرارات السعودية او اصدرت حتذيرات
خمتارة بعناية يف تقارير حقوق االنسان عندما قضت العائلة املالكة على املعارضة السعودية
ومنعت حرية التعبري ومسحت لنخبة السعوديني بتموييل املتطرفني االسالميني  .وباملقابل  ،فقد
اصبحت اململكة العربية السعودية الدولة اليت تعتمد عليها الواليات املتحدة االمريكية بشكل
كبري كمصدر مهم للمعلومات االستخباراتية وهي ايضاً الدولة اليت بامكاهنا جماهبة ايران.
لسنوات عديدة كان النفط هو السبب الرئيس للعالقة بني البلدين اللتني تشرتكان ببعض القيم
املشرتكة.
يف يومنا احلاضر  ،ومع ارتفاع االنتاج النفطي االمريكي وتصدع القيادة السعودية ،فان
االعتماد املتبادل بني البلدين الذي يعود اىل بداية االستثمارات االمريكية يف حقول النفط يف
اململكة العربية السعودية يف اوائل الثالثينيات  ،مل يعد يلزم الطرفني يف الوقت احلايل كما كان
يف املاضي.
لكن االضطرابات السياسية يف منطقة الشرق االوسط والتصور االمريكي بأن السعوديني
يعتربون عنصراً مهماً يف استقرار املنطقة و يعمالن معاً باستمرار للسيطرة على التصدعات بني
البلدين .و بناءا على ذلك ،فعندما اعدمت اململكة العربية السعودية ( )47شخصاً يوم السبت
و من بينهم الشيخ منر النمر (رجل الدين املعارض للحكومة السعودية ) بقطع رؤوس العديد
منهم االمر الذي اعتربها االمريكيون منط مماثل السلوب داعش يف االعدام وهو ليس فعل دولة
*
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متحالفة مع الواليات املتحدة االمريكية .ادى هذا االمر اىل صعوبة شرح االدارة االمريكية هلذه
العالقة اليت اصبحت متوترة بصورة اكرب من اي وقت مضى .يف واقع احلال  ،فان عمليات
توجت سلسلة من األحداث يف السنوات القليلة املاضية اليت
االعدام تعد احدى العمليات اليت ّ
أدت إىل وقوع خالفات بني البلدين.
وقال “مارتن انديك” نائب الرئيس التنفيذي ملؤسسة بروكينغز واملساعد السابق لوزير
اخلارجية “جون كريي” “ :حنن مل نعد منلك نفس الرؤيا مع السعوديني منذ فرتة طويلة ،و قد
بدأ هذا االمر مع (مبارك)”.
يف عام ( ، )2011انتقد السعوديون الرئيس االمريكي أوباما ومساعديه لعدم دعمهم
للرئيس املصري حسين مبارك خالل الربيع العريب ،و ذلك خوفاً من ان يقوم اوباما باالمر نفسه
مع اململكة العربية السعودية اذا ما امتدت الثورة اىل اململكة.
ان االتفاق النووي مع ايران أثار الشعور السعودي بأن الواليات املتحدة االمريكية تعيد
التفكري يف العالقة االساسية القائمة بني البلدين  ،ويف زيارات عديدة اىل واشنطن تساءل
عما اذا كان بامكاهنا االعتماد على حليفهم االمريكي .ويف
املسؤولون السعوديون بشكل علين ّ
عام  ، 2008حيث نقلت وزارة اخلارجية االمريكية برقية للملك عبداهلل  ،اليت صدرت على
موقع ويكيليكس بعد سنتني ،اليت حتث االمريكيني على “قطع رأس األفعى” – ايران -وذلك
بشن هجمات عسكرية ،ولكن امللك تويف قبل عقد الصفقة يف الصيف املاضي ،فيما اليزال
املسؤولون السعوديون يرون ان ايران هي وراء زعزعة االستقرار يف الشرق االوسط ،كما رأوا ان
االدارة االمريكية ساذجة حني اعتقدوا بان ايران ستلتزم بأي اتفاق يذكر عند التفاوض.
منذ ان مت االتفاق النووي مع ايران يف شهر متوز  ،كانت ادارة أوباما تطمئن السعوديني
باستمرار .اذ دعا اوباما السعودية لالنضمام الجتماع اقيم يف كامب ديفيد لطمأنة احللفاء
العرب أن الواليات املتحدة مل تتخلى عنهم ،و انه سيبيع هلم اسلحة اكرب من اي وقت مضى .و
باملقابل فإن االدارة االمريكية انتقدت وبشدة التدخل السعودي يف اليمن ،معتربين ذلك عملية
اهلاء عن معركة اكرب و ذلك ضد تنظيم داعش االرهايب.
يقول مارتن انديك ان “القيادة السعودية اجلديدة وعلى راسها امللك السعودي سلمان
و هو شخص متصلب برأيه حياول وباستمرار ان يكون له تأثري على السياسة االمريكية  ،ومييل
اىل االفعال وال حيبذ احملادثات املطولة.
عندما حذر كريي السعوديني من إعدام الشيخ منر النمر ،وهو رجل دين شيعي املولود
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يف السعودية والذي حتدى العائلة املالكة بشكل مباشر ،جتاهلت السعودية حتذيره .وكما صرح
السكرتري الصحفي للبيت االبيض  ،جورج ارنست يوم االثنني ” :ان هذا التخوف طرحناه على
سرع من التداعيات اليت كنا قلقني ازاءها”.
السعوديني مسبقا” مضيفاً اىل ان االعدام “قد ّ
ان عملية االعدام هي االمر الذي جعل االدارة االمريكية مستعدة النتقاد السعوديني
وعلى الرغم من الضغوطات اليت واجهت االدارة االمريكية الدانة اعدام الشيخ النمر ،فقد حث
مسؤولون امريكيون على التزام مجيع االطراف اهلدوء  ،وكذلك حث جون كريي املنطقة بامجعها
اىل اختاذ مجيع االجراءات الالزمة ملواجهة تنظيم الدولة االسالمية االرهايب والتعامل مع االزمة
السورية.

وقد صرح جون كريي لصحفيني “ :اذا كنتم تتساءلون ما اذا كنا حناول ان نصبح وسطاء
يف هذا الوضع احلايل  ،فان اجلواب هو ال” و اضاف ” ان احللول الفعلية وطويلة االمد لن
تصدر من عاصمة الواليات املتحدة واشنطن ” .وبشكل سري ،فقد ابدى العديد من املسؤولني
االمريكيني غضبهم على السعوديني الختيار هذه الفرتة الجراء عملية االعدام.
وأشاروا ايضاً اىل ان اوباما وكريي على اتصال مستمر مع اعضاء من القيادة السعودية،
و ان اوباما حث السعوديون لالنضمام اىل حمادثات عملية السالم السورية على اجلانب االخر
من الطاولة مع االيرانيني .و بناءا على هذه احملادثات سافر كريي اىل عاصمة اململكة العربية
السعودية الرياض ،وطلب منهم تنظيم الثوار السوريني يف جمموعة واحدة لتسهيل عملية التفاوض
معهم لوقف اطالق النار مع اجليش املساند لبشار االسد.
كان السعوديني مرتددين يف تنفيذ طلب حليفهم االمريكي ،اذ اخربوا نظرائهم يف الغرب
اهنم على استعداد باملضي قدما يف هذا االمر ،و لكنهم يتوقعون بأن جهود كريي ستبوء بالفشل
و ذلك الن ايران لن توافق على اي عملية قد تؤدي اىل ازالة الرئيس االسد .ويف الوقت نفسه،
تراجعت مشاركة السعوديني يف اهلجمات اجلوية ضد تنظيم الدولة االسالمية االرهايب حينما
نقلوا االصول العسكرية اىل محلتهم ضد الثوار احلوثني يف اليمن الذين تدعمهم ايران.
يقول آخرون ممن يتعاملون مع السعوديني بأن هناك نوع من التوتر يف القيادة السعودية
يف الرياض و هو امر نادراً ما شهدوه هناك .كتب الضابط السابق ذو اخلربة الطويلة يف شؤون
منطقة الشرق االوسط يف وكالة املخابرات املركزية “بروس ريدل” يوم االثنني  :ان اململكة
تواجه عاصفة حمتملة املتمثلة باخنفاض ايرادات النفط  ،واحلرب املفتوحة يف اليمن ،والتهديدات
االرهابية من اجتاهات عدة  ،و كذلك املنافسة االقليمية الشديدة مع عدوها ايران.
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رأى باتريك كلوسون ،من معهد واشنطن لسياسة الشرق االوسط ،انه من املناسب ان
يرسل رسالة موجهة اىل واشنطن  ،يقول فيها “ :السعوديون يقولون  :ان مل تقف الواليات
املتحدة االمريكية يف وجه ايران  ،فان الرياض ستفعل”.
ان القلق السعودي من تقارب ادارة اوباما من ايران هو امر مبالغ به ،فمنذ االتفاق
النووي ،فقد اخترب االيرانيني الصواريخ الباليستية مرتني ،وباملقابل فان االدارة االمريكية ستوجه
عقوبات هلم .ويف االسبوع املاضي ،اطلقت سفن حبرية ايرانية صواريخ ضمن (1500ياردة) من
حميط جمموعة من حامالت الطائرات االمريكية .واستبعد القائد االعلى  ،آية اهلل خامنئي،
التعاون مع الواليات املتحدة االمريكية على الرغم من حضور االيرانيني يف احملادثات السورية.
يف بعض االحيان ،يأمل مسؤولون امريكيون بتحالف الواليات املتحدة االمريكية مع ايران
بصورة طبيعية وبشكل اكرب من عالقة الواليات املتحدة االمريكية مع اململكة العربية السعودية
 ،و لكن ذلك يبدو امر بعيد املنال.
مؤخرا ،قال مسؤول رفيع املستوى يف اخلليج العريب ”:ان االيرانيني ال يُعتربون حالً
بديالً” مضيفا ” ان مل يكن هناك اي بديل اخر ،فان افضل حل هو ان تكف الواليات
املتحدة االمريكية عن التذمر بشأن السعودية”.
املصدر :
http://www.nytimes.com/2016/01/05/us/politics/us-struggles-toexplain-alliance-with-saudis.html?smid=tw-share&_r=2
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االسباب التي تدفع المملكة العربية السعودية للكفاح
من أجل الحصول على القوة
غريغوري كوبلي *

2016 / 1 / 11

بدأت القيادة السديرية آلل سعود عام  2016بدفعة كبرية إلنقاذ املوقف والسيطرة على
اململكة ،وهذه أيضاً حماولة لرتسيخ قوهتا اإلقليمية يف الوقت الذي استطاعت فيه اململكة اخلروج
من ظل صورهتا املبنية على عالقاهتا مع القوى الكربى اليت هيمنت على وجودها منذ تأسيس
الدولة عام .1932
اثار إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي الشيخ منر باقر النمر ( 56عاما) يف الثاين من
كانون الثاين  2016جنبا إىل جنب مع  46منشق سياسي آخر انقساماً بني إيران من جهة
واململكة العربية السعودية وعدد من حلفائها من جهة أخرى .لقد كان هجوماً جيوسياسياً،
الذي يعترب اكثر حدة من احلرب الطائفية بني املسلمني ،اليت غالباً ما تتسم بإجراءات رمزية
ودعوات حتشيد.
أن هذا ال يعين عدم وجود أي عنصر ديين او حىت دافع وراء هذا الفعل .من الواضح أن
هناك جانباً دينياً كبرياً ،ولكن تصرفات القادة السعوديني مبنية معظمهما على حماولة احلفاظ
على مراكزهم يف رأس الكيان اجلغرايف السياسي للمملكة وكذلك من خالل مطالبتهم بالقيادة
الدينية من خالل سيطرهتم على احلرمني الشريفني يف  1932وتسمية انفسهم كخدام له.
كانت هذه األزمة اليت بدأت بالتخمر منذ بضعة أشهر ،وعمل إعدام الشيخ النمر
املتعمد من قبل الرياض ،كمحفز النقسامات أكثر وضوحاً .قال وزير الدفاع والشؤون اخلارجية
يوسف بودانسكي أن إعدام الشيخ منر سيجعله “الدوق فرديناند يف الشرق األوسط” ،كما
قال بودانسكي أيضا يف  18ايار “ 2009يقال بإن الشيخ منر باقر الناري النمر ( )40+من
العوامية بأن يكون املرشد الروحي للجمهورية اجلديدة [شرق اململكة العربية]” الذي دعا يف
املناطق الشيعية إىل تفكك اململكة ،وهذا سبب كايف العدام الشيخ النمر الذي مل يكن رجالً
دينياً مهما كما ادعت العديد من التقارير اإلعالمية الغربية.
* مؤرخ وكاتب وحملل اسرتاتيجي رئيس مجعية الدراسات الدولية االسرتاتيجية يف واشنطن .DC
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ولكن مع بداية عام  2016كانت القيادة السعودية حباجة إىل حشد دعم قيادهتا وحىت
شرعيتها سواء داخل اململكة وخارجها ،وميكن القول بأن املخاوف بشأن االنقسام االجتماعي
والسياسي الداخلي كانت أكثر أمهية من احلصول على دعم إضايف للرياض من الدول السنية
األخرى يف حروهبا ضد اليمن وسوريا .ومن املرجح ان تكون تداعيات االعدام اليت ظهرت
بشكل فوري يف املنطقة ذات امهية كبرية .وقد نتج هذا احلدث الثانوي عن تضرر العالقات
األمريكية السعودية ،أو إظهار أن الرياض بدأت بالعمل خارج نفوذ واشنطن.
قام وزير اخلارجية األمريكي جون كريي مباشرة بعد أعمال الشغب املناهضة للسعودية
اليت استهدفت البعثات الدبلوماسية السعودية يف إيران باالتصال هاتفياً بوزير اخلارجية االيراين
حممد جواد ظريف ملناقشة هذه القضية ،مث اتصل هاتفياً بنظريه السعودي عادل اجلبري لكي يأتيه
الرد بأن السعوديني ال يرغبون بالتحدث إليه .وكان هذا أسوأ رد إىل الواليات املتحدة من قبل
اململكة العربية السعودية منذ قطع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز زيارة قصرية لباراك أوباما إىل
اململكة يف  28اذار .2014
وهكذا يبدو الصدع املتزايد بني السعودية وإيران خارج نطاق تأثريالواليات املتحدة ،وهذا
يطرح سؤال عن كيفية تطور الصراع اإليراين السعودي اآلن ،وعن من قد يستفيد أو يعاين منه،
كان واضحاً على الفور بأن هذا احلدث ألقى بظالله على املفاوضات الرامية اىل وضع هناية
سلمية للحرب اليت قادهتا السعودية يف اليمن .ان استمرار هذا الصراع يهدد بتفاقم أزمة امليزانية
السعودية ،األمر الذي أدى بالفعل لقيام كبار األمراء السعوديني بالطعن يف حكمة القيادة
احلالية .هذا قد يكلف اململكة العربية السعودية غالياً ،خاصة إذا مت التشكيك بعالقة الواليات
املتحدة بالسعودية .الواضح االن أن “قوة عظمى” وحيدة قادرة على االستفادة من الوضع نظراً
لتوسع رقعة الصراع بني سوريا واليمن وحىت عرب البحر األمحر ،وهذه القوة متمثلة برتكيا .ليس
هناك تأثري للواليات املتحدة واالحتاد األورويب ( ،)EUكما وينظر اىل روسيا باعتبارها داعماً
إليران ،بينما حتاول مجهورية الصني الشعبية ( )PRCعدم امليل اىل أي جانب يف اخلالف.
كما أنه يطرح سؤال حول ما الذي اثر على اململكة ودفعها اىل القيام بعمليات اإلعدام
اجلماعية للمعارضني واعتبارها “كرسالة رمزية موحدة”،اليت ظهرت كذلك؟ جزء منه يكمن
يف حقيقة أن القادة السعوديني قد خضعوا اىل ضغوط متزايدة حملية واقليمية من املتشددين
الوهابيني الظهار قدراهتم وشرعيتهم ،ومشل هذا ضغوطاً متزايدة من انصار داعش وكذلك من
قبل املتشددين احملليني ،وحىت من قبل اعضاء من العائلة املالكة من الذين أصيبوا خبيبة أمل
بسبب تدمر االقتصاد السعودي من خالل زيادة اإلنفاق على احلروب اخلارجية .ومن اجلدير
248

مقاالت مرتمجة

بالذكر أنه من بني الـ  47شخصاً الذين أعدموا يف  2كانون الثاين  ،2016ثالثة منهم كانوا
شيعة سعوديني ،ولكن ثلثهم كان من املنتمني لتنظيم القاعدة السعودي وغالبيتهم من السنة.
يف غضون ذلك ،وعلى الرغم من قيام جملس التعاون اخلليجي ( )GCCللدعوة اىل
عقد اجتماع طارئ ملناقشة األزمة ،كان من الواضح عدم توافق دول جملس التعاون اخلليجي
مع بعضها ،وعدم امكانية متثيلها لوجهة نظر متوازنة حول الوضع ،إيران،على سبيل املثال
غري ممثلة يف دول جملس التعاون اخلليجي .وضمن دول جملس التعاون اخلليجي هناك عداء
قوي بني اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان ،وذلك ألن السعوديني شعروا بأن عُمان قد
أذعنت للتسليم االيراين لألسلحة واملقاتلني إىل اليمن ،ساحمة بذلك للطائرات االيرانية بالتحليق
فوق اجملال اجلوي العماين وااللتفاف على اململكة العربية السعودية واحتمال اعرتاض البحرية
االمريكية .قامت تلك الرحالت اليت يقوم هبا سالح اجلو اإليراين اليوشن ايل  76MDوطائرات
بوينغ  747اخلاصة بالنقل  ،بنقل منظومات األسلحة الرئيسية مثل اسكندر  ،املشار له باالسم
الرمزى  SS_26من قبل الناتو ،وصواريخ بالستية ،ومقاتلني حزب اهلل للقوات الشيعية الزيدية
احلوثية اليت تقاتل التحالف السعودي.
لعبت عُمان ،يف تشرين الثاين  2015وبعده ،دوراً يف جلب احلوثيني اىل حمادثات جنيف
للسالم يف اليمن .وبدأت احملادثات بني احلكومة اليمنية برئاسة عبد اهلادي منصور واحلوثيني
يف جنيف حتت رعاية األمم املتحدة يف  15كانون االول  2015ودعا اجلانبان اىل هدنة فورية
ملدة سبعة أيام (وقد اهنار وقف إطالق النار السابق يف حزيران  2015قبل اجتماع األطراف).
وبدأت خروقات وقف إطالق النار على الفور تقريبا ،وانتهت احملادثات مرة أخرى حبلول 20
كانون االول .2015
ان القتال الذي يقوم به التحالف بقيادة السعودية يف اليمن ال يعاجل احلوثيني فقط ،فقد
دخلت مجاعات خمتلفة تابعة لتنظيم القاعدة السين أيضاً يف الصراع مع التحالف .يف  1كانون
الثاين  ،2016قتل مقاتلون موالون هلادي زعيم تنظيم القاعدة علي عبد الرب بن طلب ،امللقب
أبو أنوروثالثة آخرين يف حمافظة أبني جنوب اليمن .كان أبو أنور زعيم تنظيم القاعدة يف حمافظة
حضرموت اليت تقع بالقرب من احلدود العمانية.
قامت قوات التحالف السعودية هبجوم كبري يف أواخر كانون االول  2015ضد قوات
احلوثيني يف مناطق خارج العاصمة صنعاء ،كما قامت بزج بقوات اضافية إىل املنطقة .كانت
قطر ،اليت على خالف مع السعودية حول عدد من القضايا الرئيسية ،داعماً للمملكة يف هذه
اجلبهة .يف ايول  ،2015زجت قطر بـ  1000جندي ،مدعوم بـ  200عربة مدرعة و  30طائرة
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بوينغ و 64أباتشي لدعم عملية السعودية ،كما كان من املتوقع قيام قطر بارسال املزيد من
القوات ملساعدة قوات التحالف بالسيطرة على حمافظة اجلوف اليمنية .خسرت قوات التحالف
الكثري على أرض الواقع ،وفقدت العديد من الطائرات املقاتلة بسبب استهدافها بصواريخ
أرض – جو ،فقد خسر سالح اجلو امللكي املغريب  F-16يف ايار  ،2015وخسر سالح اجلو
البحريين  F- 16يف منطقة جازان بالقرب من احلدود السعودية – اليمنية “بسبب خطأ فين”
يف كانون االول .2015
تداعيات أوسع نطاقاً :إن لالستقطاب الذي صور على أنه “خالف بني السنة والشيعة”،
الذي هو يف الواقع تنافس جيواسرتاتيجي ،وجمموعة من القضايا املصاحبة األخرى:
األمن الداخلي :ان حماولة القيادة السعودية ،اليت تعمل حتت اسم امللك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود ،ولكن بشكل خاص حتت قيادة ابنه ،وزير الدفاع ونائب ويل العهد األمري
حممد بن سلمان ذو  30عاما  ،لقمع املعارضة املتزايدة املمتدة يف األسرة احلاكمة إلدارة الشؤون
الوطنية قلت بسبب ازمة االقتصاد والتوقعات االقتصادية .وقد عزز هذا االنشقاق على معاملة
كل من املعارضة “كإرهاب”.
املخاوف اإلقليمية :مما ال شك فيه أن هناك قلق داخل احلكومة وكذلك على الصعيد
اإلقليمي من أن التدخل الروسي يف الصراع السوري قد أخذ زمام املبادرة من قوات التحالف
والقوات املعارضة “القوى السنية” ،وسلمها حلكومة بشار األسد ،وبالتايل إىل إيران .عالوة
على ذلك ،ادت اإلجراءات الناجحة من قبل احلكومة العراقية اليت يهيمن عليها الشيعة ضد
قوات داعش يف األشهر األخرية اىل خفض زخم القوى السنية يف العراق ،اليت ميكن أن تتأثر من
قبل اململكة العربية السعودية ،وأعطت زمخاً إليران .اكتسبت إيران أيضاً قوة من خالل قدرهتا
على إدارة احلرب يف اليمن ،من خالل ضمان عدم متكن السعودية والقوات اليت تقودها من
حتقيق نصر سريع .وزاد هذا من واقع أن إيران ستكسب قوة اقتصادية وعسكرية وتأثري وإقليمي
عندما ختفض العقوبات الدولية ضدها نتيجة التفاق عام  2015الذي وقع بني ايران وجمموعة 5
 1 +بقيادة الواليات املتحدة ،إلهناء برنامج األسلحة النووية اإليرانية .وال عجب إذا ادى ذلك
من قيام القيادة السعودية بالنظر إىل الواليات املتحدة باعتبارها دولة غري صديقة.
الضغوط االقتصادية :كل من إيران اليت حتررت من العقوبات النفطية واململكة العربية
السعودية ملتزمة بزيادة انتاج النفط اخلام يف أوائل عام  ،2016حيث تعول اململكة العربية
السعودية على حقيقة أن اخنفاض أسعار النفط العاملية سيساعد على التخلص من نفط شل
االمريكي ودفعه خارج العمل .على الرغم من أن تقنيات إنتاج نفط شل قد تطورت بسرعة أكرب
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خاصة فيما يتعلق باخنفاض التكلفة ،أدى اخنفاض أسعار النفط اىل اقل من  60يف املئة منذ
حزيران  2014اىل تقليل عدد منصات النفط يف الواليات املتحدة من  1609يف تشرين االول
يف  2014إىل  524يف  11كانون االول .2015
قد يقول بعض احملللني السعوديني بإن مقامرة املواصلة بإنتاج النفط بشكل كبري يف مواجهة
اخنفاض األسعار قد اتت بثمارها ،ولكن استمرار العجز العايل يف ميزانية احلكومة السعودية قد
يهدد الدولة باستنفاد احتياطاهتا املالية املقدرة بـ  700مليار دوالر يف غضون مخس سنوات أو
حنو ذلك .وقدر بان احتياطيات النفط والغاز يف اململكة العربية السعودية قد تستمر اىل حوايل
 18سنة ،ولكن سياسات اململكة العربية السعودية تعترب مقامرة خاصة مع االسعار املنخفضة
للنفط وزيادة اإلمدادات املتاحة من قبل الواليات املتحدة من خالل زيادة انتاج نفط شل.
ليست هذه هي القضية وذلك الن التوعك االقتصادي العامل احلايل له طلب حمدود .وعالوة
على ذلك ،فان ارتفاع الثروات االقتصادية العاملية (وبالتايل الطلب على الطاقة) من شأنه أن
يؤدي أيضاً إىل استئناف االرتفاع يف إنتاج الواليات املتحدة ،وبصرف النظر متاماً عن حقيقة أن
اإلدارة األمريكية املقبلة ستوافق يف مرحلة ما على توسيع استغالل الواليات املتحدة بشكل أكرب
الحتياطيات النفط والغاز واملستبعدة يف الوقت احلاضر ،ولكن بالنسبة للقيادة السعودية البقاء
على قيد احلياة على املدى القصري يفوق االعتبارات اليت تضمن بقائها على املدى الطويل.
افعال متهورة :هناك خماوف حقيقية جداً يف اململكة العربية السعودية من أن حرب اليمن
قد استمرت لفرتة أطول بكثري مما كان ميكن ان يكون واقعياً مما جعلها تتخذ إجراءات متهورة
مثل التنسيق مع دولة اإلمارات العربية املتحدة يف عام  ،2015قطع العالقات مع جيبويت وإريرتيا
والصومال ،ان هذه الطريقة سببت خطراً على إثيوبيا ،اليت تعتمد على حيوية جيبويت لصادراهتا.
وعلى الرغم من مشاعر عدم الثقة يف اململكة العربية السعودية جتاه الواليات املتحدة يف الوقت
احلاضر ،فإن الواليات املتحدة قد دعمت اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية
املتحدة يف خالفهم مع جيبويت ،وهذا قد يكلف الواليات املتحدة اسرتاتيجياً من خالل اضعاف
نفوذها يف البحر األمحر  .هذا أيضاً يهدد أمن إثيوبيا ،ويبدو أن هذا االستقطاب للمشاعر
السعودية االثيوبية حيتمل أن يؤثر على املساعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية ودولة
اإلمارات العربية املتحدة إلريرتيا ،وإحياء اميان الرئيس أسياس افيويركي يف أمسرة بانه يستطيع (مع
مساعدة الرياض وأبو ظيب) استئناف حربة بالنيابة ضد إثيوبيا.
مل يكن هناك داللة على ان إثيوبيا ستنفر يف  2كانون االول  2015من معرفة أن الواليات
املتحدة قد سحبت من جانب واحد استخدامها للقاعدة اجلوية االثيوبية يف أربع مينش ،من
251

حصاد البيان

حيث أهنا أجرت ضربات  UAVوعمليات استطالع ضد حركة الشباب يف الصومال وغريها
من اجلماعات املتمردة اجلهادية .وكانت القيادة االثيوبية قد عقدت كل اآلمال االسرتاتيجية
على مظلة الواليات املتحدة الواقية  ،ولكن هذا تآكل تدرجيياً .واستمرت اإلجراءات السعودية
باالتسام بالتهور يف أماكن أخرى ،واألقل وضوحاً من هذه االجراءات هي بناء املساجد
الوهابية يف مجيع أحناء العامل اليت تواجه معارضة أخريا وليس فقط يف الدول الغربية ولكن حىت
يف باكستان وإثيوبيا .لكن الدعم املايل السعودي للجماعات اجلهادية املناهضة للصني مثل
“حركة استقالل تركستان الشرقية” دعم جلان املقاومة الشعبية يف اململكة العربية السعودية.
أصبحت روسيا ،حبلول ايول عام  ،2015مورد النفط األساسي للجان املقاومة الشعبية،
وهي حالة من املرجح أن تستمر .ليس هناك شك يف ذلك ،يف الوقت الذي تستمر فيه سياسات
الواليات املتحدة والغرب االسرتاتيجية ،يستمر الدعم السعودي القطري الرتكي للجهاد ،وقد
حصلت روسيا ومجهورية الصني الشعبية على هوية بسبب املصاحل االسرتاتيجية.
مصر وآخرون :أين مصر يف احلسابات السعودية؟ كانت اململكة العربية السعودية ودولة
اإلمارات العربية املتحدة من املناصرين االقتصاديني احليويني ملصر عندما طردت املعارضة الشعبية
الرئيس حممد مرسي من منصبه يف منتصف عام  2013وال يزالون شركاء استثمار مهمني للرئيس
عبد الفتاح السيسي ،ونتيجة لذلك ،اضطرت مصر لدعم السعودية واإلمارات العربية املتحدة
يف اليمن ،وأن تلزم الصمت بشأن اإلجراءات السعودية يف كثري من األحيان مع قطر وتركيا ،يف
سوريا على الرغم من خماوف القاهرة اخلطرية بشأن اإلجراءات السعودية .ظلت احلكومة املصرية
هادئة حول العديد من القضايا مثل الصدع السعودي واإلمارايت مع جيبويت ويف حترك الرياض
وأبوظيب إلنشاء قواعد عسكرية يف (وتوفري الدعم العسكري واالقتصادي) إريرتيا.
ان سياسات وافعال اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة فيما يتعلق
باليمن وإريرتيا وجيبويت تؤثر كثرياً وبشكل كبري على الطريق التجاري األكثر حيوية يف مصر:
السويس  /خط البحر االتصاالت للبحر األمحر ( ،)SLOCولكن حرب اململكة العربية
السعودية تبدو على اهنا حرب شخص متحمس ضد املذهب الشيعي يف اليمن وسوريا والعراق،
وحملياً داخل اململكة جعلت بعض حلفائها التارخييني مثل باكستان (حيث حنو  20يف املئة من
السكان هم من الشيعة) متوترين.
من غري املستغرب قيام اجلمعية الوطنية الباكستانية بالتصويت باالمجاع يوم  10نيسان
 2015برفض طلب اململكة العربية السعودية لالنضمام إىل التحالف العسكري ضد احلوثيني،
على الرغم من العالقات الوثيقة للغاية اليت ميتلكها رئيس الوزراء الباكستاين نواز شريف مع
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اململكة .حىت بالنسبة ملصر ،اليت يعترب الشيعة فيها اقلية ،فأن احتاد اململكة العربية السعودية
مع منافسيني سنة داخل تركيا يسبب القلق ،ومن الواضح أن مصر تسعى اىل القيادة الثقافية
واالسرتاتيجية يف العامل العريب ،لكنها مل تطلب هذا النوع من القيادة الدينية للطائفة السنية
اليت مت السعي هلا من قبل السعوديني وقطر وتركيا .لتعزيز أوراق اعتماده العلمانية على حساب
الدين ،اجتمع الرئيس املصري السيسي يف  26كانون االول  2015مع املواطنة العراقي نادية
مراد ،وهي امرأة ايزيدية كانت قد اختطفت واغتصبت من قبل مقاتلي داعش عندما سيطروا
على مدينة سنجار يف أب عام  .2014تعود الديانة اإليزيدية اىل ما قبل اإلسالم وترتبط مع
األديان القدمية لبالد ما بني النهرين.
ان موقف إسرائيل غري معلن يف مجيع تقارير وسائل اإلعالم ،وهي اليت تربطها عالقات
استخباراتية كبرية ووثيقة مع اململكة العربية السعودية ،ولكنها تشعر بالقلق على احملاوالت الرتكية
والقطرية والسعودية واالمريكية الستبدال الرئيس السوري بشار األسد .من املرجح أن تقوم
التحركات السعودية االخرية بتعزيز املشاورات بني مصر وإسرائيل واألردن.
وقفت البحرين ،امللتزمة مع التحالف السعودي يف اليمن ،وذات األغلبية الشيعة من
السكان ،فوراً مع اململكة العربية السعودية يف كسر العالقات الدبلوماسية مع إيران .وقد تكون
هذه حماولة للحد من أي مصدر إهلام من السفارة االيرانية لقيام الشعب باعمال شغب ضد
احلكومة ،ولكن حىت مع ذلك ،تتواصل إيران مع اجملتمع البحريين بشكل واضح وعميق ورصني،
وميكن للبحرين أن تواجه اضطرابات كبرية قريبا ،وهذا من شأنه أن يؤثر على الواليات املتحدة
واالنتشار العسكري الربيطاين املتمركز يف تلك اململكة.
سوريا وداعش :يبقى السؤال ما إذا كان االرتفاع امللحوظ يف اإلجراءات األمنية الداخلية،
اليت ترمز هلا اعدامات الثاين من كانون االول من هذا العام  2016سينقص من قدرة اململكة
املادية لتمويل اجليش واملوظفني واالستخبارات واالنشطة اجلهادية ضد الرئيس السوري بشار
األسد والدعم الضمين لداعش .ال تستطيع اململكة العربية السعودية أن تغيب نفسها من
قيادة القضية السنية يف سوريا والعراق ،ولكن ال ميكنها أن تتحمل التكلفة املادية املرتتبة على
القيام مبسامهة عسكرية كبرية ،وبالتايل فإنه ملن املرجح ان يستمر التدخل يف سوريا والعراق من
قبل أجهزة املخابرات ،وخاصة رئاسة املخابرات العامة (رئاسة االستخبارات السعودية) ووكالة
االستخبارات العسكرية.
على املدى القصري ،من املرجح ان تستمر اململكة العربية السعودية يف تصعيد أنشطتها
العسكرية يف اليمن يف حماولة لفرض تسوية – وداللة للشارع العام باهنم منتصرين -يف أسرع
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وقت ممكن ،وستتمثل وظيفة إيران بتأجيل أو ختفيف أو تدمري هذا اهلدف .جيب أن تكون
اخلطوة القادمة يف اململكة العربية السعودية،اجلارية بالفعل ،هي زيادة حشد الدعم السين املتطرف
واملعتدل حول الوهابية خلوض حرب جيوسياسية ضد ايران ومتثيلها على أهنا حرب دينية.
يف مثل هكذا حرب تعترب تأكيدات السالمة األخالقية واجلسدية ومحاية املستضعفني
أسلحة رئيسة لكسب الشرعية ،ولكنها ليست السبب الكامن وراء الصراع .من خالل البدء
بعملية جديدة ،ساعدت السعودية على إطالق العنان ملزيد من الصراعات بالوكالة واملتابعة
على (أو التنافس مع ميليشيات غري حكومية) اليت ختضع لسيطرة قليلة أو معدومة .صحيح أن
القيادة السعودية مل تفكر باالثار اجلانبية اليت ستسبها اإلجراءات احلالية هلا ،ولكن من الصحيح
أيضاً اعتبار وجود عوامل واقعة خارج حساب القياس والسيطرة ،مثل الدوافع االجتماعية داخل
الفصائل املختلفة يف العامل اإلسالمي ،اليت ميكن ان حتدد ما إذا كان الوضع قد يتطور اىل صراع
ال رجعة فيه ،أو اىل اهنيار دول عديدة.
اليزال من احملتمل ان تكون اململكة العربية السعودية احد اكرب اخلاسرين بسبب اإلجراءات
اليت تقوم هبا .يف الوقت الذي يعترب فيه تفكك اليمن امراً غري وارد ،اال ان تفكك اململكة العربية
السعودية قد حيدث بسرعة متساوية.

املصدر :

http://time.com/4171248/saudi-arabia-power/
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انخفاض النفط يثير دعوات للكونغرس للتصرف
الكسندر بولتون*

2016 / 1 / 11

بينما يهوى سعر النفط إىل أدىن مستوى له يف  12عاما ويهدد جبر االقتصاد األمريكي اخلارجي
إىل االسفل ،يقول مشرعون بأن على الكونغرس النظر يف مساعدة شركات الطاقة املرتحنة من
خالل إصالحات سياسية وليس من خالل قرارت رفع حظر تصدير النفط فقط .ستلتقي رئيسة
جملس جلنة الطاقة واملوارد الطبيعية يف جملس الشيوخ ليزا موركوفسك (السكا) ورئيس الطاقة
والتجارة فريد ابتون (والية ميشيغان) األسبوع املقبل ملناقشة حزمة الطاقة اليت من املتوقع أن يتم
مناقشتها يف كال اللجنتني يف وقت الحق هذا العام.
ومن بني املقرتحات اليت يتم مناقشتها :اإلسراع يف عملية تصدير الغاز الطبيعي املسال ،وتطوير
البنية التحتية لنقل الطاقة إىل السوق بسرعة أكرب وبتكلفة أقل .واألولوية القصوى األخرى
للجمهوريان هو تقليل األنظمة البيئية وغريها ،لكن التحركات يف هذا االجتاه من غري املرجح ان
حتقق شيئاً يف الوقت الذي ال يزال فيه احلزب الدميقراطي هو املسيطر على البيت األبيض .مع
 $ 33للربميل ،يدعو بعض من الذين يف الكابيتول هيل إىل اختاذ إجراءات سريعة.
يناقش بعض املشرعون إمكانية اختاذ تدابري جتارية انتقامية ضد اململكة العربية السعودية اليت
أغرقت السوق بالنفط الرخيص يف ما يراه بعض احملللني على أهنا حماولة لدفع انتاج نفط شل
املتزايد يف أمريكا اىل التوقف عن العمل .تراجعت البورصة مرة أخرى يوم اجلمعة ،مسجلة بذلك
أسوأ أسبوع افتتاح لبداية العام يف تاريخ مؤشر داو جونز الصناعي املتوسط  . S & P 500
وألقى بعض احملللني باللوم على تراجع أسعار النفط ،بعد ان استقر سوق األسهم يف الصني
بني عشية وضحاها.
قال ابتون مشرياً إىل الغاز الطبيعي املسال “اننا حناول مساعدة هذا القطاع وحنن نعلم أن
الصادرات ستساعد على ذلك سواء كانت تلك الصادرات من النفط اخلام أو الغاز الطبيعي
املسال” واضاف “أنا اعتزم االجتماع مع ليزا االسبوع املقبل” .وقال “لقد عملنا معاً بالفعل،
* كاتب دائم يف صحيفة هيل
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وإين على ثقة من أنه إذا امكنها أن مترر مشروع القانون يف جملس الشيوخ … سيمكننا أن منرر
مشروع القانون من قبل احلزبني وهذا الذي سيمكن الرئيس من توقيعة “.
قال ابتون بأن نسخة جملس النواب لتشريعات الطاقة تتضمن لغة تدعو لإلسراع بصادرات الغاز
الطبيعي .وادعى السناتور جون هوفن ( ).RN.Dبان إدارة أوباما اقرتحت ما يقرب من 100
الئحة لصناعة النفط والغاز ،بدءا من القيود املفروضة على غاز امليثان وثاين أكسيد الكربون اىل
الشروط اليت حتد من العمل على األراضي االحتادية.
واشار جون هوفن “حنن نقف األن يف معركة عاملية بني اوبك وروسيا ودول مثل فنزويال ،حنن
حنارب لنرى من سيسطر على توفري الغاز والنفط” واضاف “هذا هو السبب يف أنه من املهم
جدا أن ختلق احلكومة بيئة حيث ميكننا املنافسة”.
شرعت جموعة من القوانني يف الشهر املاضي لرفع احلظر املفروض منذ أربعة عقود على صادرات
النفط لتعزيز الصادرات بنسبة  500,000برميل يوميا ،ولكن حىت اآلن مل يكن هلا تأثري كبري
على األسعار .وتعترب حزمة الطاقة واحدة من التشريعات الرئيسة القليلة اليت من املتوقع أن يقرها
جملس الشيوخ هذا العام بعد ما بذل زعيم االغلبية ميتش ماكونيل قصارى جهده للتخلص من
كل املشاكل الرئيسة قبل عام االنتخابات.
نشرت موجة من حاالت اإلفالس يف قطاع الطاقة إنذاراً يف الكابيتول هيل و وول سرتيت ،اذ
تراجعت أسعار النفط جنباً إىل جنب مع عملة الصني املتقلبة ،مسببة بذلك جولة من املبيعات
املتقلبة هذا االسبوع .وحذرت مؤسسة جولدمان ساكس من ان اسعار النفط قد تنخفض
اىل  $ 20للربميل ،األمر الذي من شأنه أن يهز األسواق املالية ويغرق أسهم شركات الطاقة
ويقود العديد من الشركات إىل اإلفالس مسببة بذلك جولة تقلبات غري مرغوب هبا يف اسعار
السندات.
منعت اجلادة الثالثة لالستثمار ،وهي صندوق مقره نيويورك ،العمالء من سحب أمواهلم يف
الشهر املاضي ،مما أدى إىل عمليات بيع سندات ذات عوائد مرتفعة مما سيستحضر ذكريات
من اهنيار عام  .2008لقد كان من املعتقد ان تزايد التوتر بني السعودية وإيران حول إعدام رجل
دين شيعي قد يزيد األسعار بسبب زيادة شبح الصراع اإلقليمي ،ولكن مل يكن هلا أثر يذكر
على أسعار النفط يف األسبوع املاضي.
ذكرت وكالة بلومربج لألعمال يف الشهر املاضي بان اإلفالس بني شركات النفط والغاز ضرب
أعلى مستوى فصلي له منذ خضم األزمة املالية لعام  2008وقامت شركات النفط والغاز بطرد
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أكثر من  250,000عامل ،وهذا العدد ميكن أن يزداد يف األشهر املقبلة .وقال النائب من
داكوتا الشمالية النائب كيفن كرمير ( )Rبأن املشرعني قد بدؤا بالتفكري بفرض تعريفات مجركية
انتقامية ضد اململكة العربية السعودية يف املستقبل ،لكنه شدد على أنه ال يدعوا لذلك حىت
اآلن .قال “أنا مرتدد جداً للذهاب يف هذا الطريق يف هذا الوقت ،لكن من الواضح أنه لن
يكون خياراً ممكناً أن مل يلعب السعوديون لعباً نظيفاً ،والسبب انه بقدر ما ادعوا القامة أسواق
حرة ومفتوحة ،ادعوا ايضاً إىل انشاء أسواق عادلة”
رفضت اململكة العربية السعودية ،املستفيدة من تكاليف االستخراج املنخفضة ،احلد من إنتاج
النفط يف حماولة لتوسيع حصتها يف السوق والقضاء على املنافسني .وأثار هذا الفعل احتمالية
قيام الواليات املتحدة باختاذ إجراءات لتسوية احلقول للشركات احمللية .قال كرمير،الذي استشهد
بقانون األنواع املهددة باالنقراض كقانون مقيد للعمل “أنا لست معارضاً للكثري من التدخل
احلكومي حينما يكون اهلدف هو دعم الصناعة وتطويرها حبد ذاهتا ،ان دحر األنظمة اليت تقف
يف طريق املزيد من التطوير والرحبية سيكون احد اكثر االسرتاتيجيات اليت تدر بالفائدة” واضاف
“من الواضح امتالكهم المكانية الوصول اىل سوقنا وأعتقد إىل حد ما ،بأن هناك دور ميكن أن
يلعبه هناك ،أنا مل اصل اىل املرحلة اليت جتعلين ادعوا اىل دفع الرسوم اجلمركية أو تقييد وصوهلم
بالضرورة “
إذا استمرت صناعة الطاقة يف الغرق ،فان مقرتحات أخرى سرتى النور يف مفاوضات الطاقة
اليت ستبدأ األسبوع املقبل .وقال هوفن انه يريد مساعدة صناعة الطاقة عن طريق مترير تشريعات
تسمح للشركات جبمع الغاز الطبيعي من آبار النفط يف األراضي االحتادية .واضاف “الشيء
اآلخر بالطبع هو البنية التحتية ،اذ يتحتم علينا مساعدة قطاعنا النفطي يف التنافس من خالل
اجياد البنية التحتية ،ان هذا يعين انشاء مزيج صحيح من خطوط األنابيب وخطوط النقل
والسكك احلديدية والطرق ” وقد قدم قانون البنية التحتية للطاقة يف أمريكا الشمالية لإلسراع
يف بناء خطوط األنابيب.
املصدر:
http://thehill.com/homenews/senate/265304-oil-plunge-sparks-calls-forcongress-to-act
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إدراج شركة أرامكو السعودية في سوق االسهم يم ّثل
تحدي للمستثمرين
أنجلي رافال ونيل هيوم *

2016 / 1 / 13

برزت االستشارات اإلدارية كقوة مؤثرة من ضمن االستشارات الرئيسة االخرى لويل ويل العهد
يف اململكة ،حممد بن سلمان ،الذي يسعى التباع برنامج اصالح اقتصادي شامل ملواجهة
تراجع اسعار النفط .إن احدث االفكار املطروحة للخروج من بيئة التغريات اجلذرية هو احتمالية
تعومي سوق االوراق املالية لشركة أرامكو السعودية  ،وهي شركة النفط اليت تسيطر عليها الدولة
السعودية املتحفظة واملصدر الرئيسي لسلطة آل سعود و ثروهتم .
إن احتمالية ادراج شركة ارامكو السعودية  ،وهي أكرب شركة نفط يف العامل  ،او احدى الشركات
التابعة هلا  ،سيكون امراً معقداً ،األمر الذي يتجلى بتخلي اململكة عن السيطرة ولو على جزء
بسيط عن مصادر قوهتا وذلك متاشياً مع املصلحة الوطنية  .ال تسيطر شركة ارامكو السعودية
فقط على أصول املوارد الثمينة يف البالد  ،ولكنها مرتبطة بنسيج اجملتمع السعودي فهي املسؤولة
عن بناء املالعب واملدارس واملستشفيات.
تكمل سياسة الدولة
قال احد املطلعني على الصناعات النفطية السعودية ” ان شركة أرامكو ّ
يف جماالت اخرى ،وانين يف احلقيقة ال ارى اي فائدة من ادراج الشركة يف سوق االسهم”.
وباالضافة إىل مجع االموال للحد من عجز امليزانية املتضخمة  ،فقد قال االمري حممد بن سلمان،
ذو الثالثني عاماً ،إن العمل على التعومي سيحسن الشفافية كما سيقوم مبنع حصول فساد
حمتمل ،تسبب تصريح االمري حممد بغضب املسؤولني التنفيذيني يف شركة ارامكو السعودية.
ان احملادثات مع كبار املسؤولني يف جمال الصناعات النفطية يف البالد وكذلك املسؤولني التنفيذيني
املطلعني يف شركة ارامكو السعودية  ،قد اظهروا خماوف على نطاق واسع ليس فقط فيما خيص
ادراج الشركة بل التواصل غري املتأين مع السوق ايضاً .إن تصرحيات االمري حممد اليت وصفت
باحلماسية اجتاه التعومي اليت نشرت يف جملة (االيكونومست) سرعان ما تبعتها بيانات صادره
عن شركة ارامكو السعودية قائلة فيه :اهنا تدرس خيارات عديدة  ،من بينها ادراج بعض من
*فاينينشل تاميز – لندن
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البيرتوكيماويات واالصول االنتاجية االخرى  ،اىل بيع االسهم يف الشركة االم  ،اليت تشمل
املصدر االساسي العمال انتاج النفط اخلام .
ستكون هذه اخلطوة استجابة حادة آخرى الهنيار أسعار النفط .وقد مت بالفعل اإلعالن عن محلة
اخلصخصة ،وخفض اإلنفاق واصالحات الدعم .وقال احد االشخاص  ،ان شركة ارامكو قد
طلبت من املستشارين وضع مقرتحات لطرح ما يقارب من  20%من قيمة الشركة  ،على الرغم
من ان املرجح ان يتم بيع نسبة اقل بكثري من االسهم املعروضة .وصرح مطلعون على صناعة
النفط السعودي أنه كان امراً مبكراً ومل يكن واضح الشكل الذي سيتخذه االدراج  .وكانت
املناقشات حىت وقت قريب تركز على بيع اسهم كل من قسم التكرير وقسم البرتوكيماويات.
صرح دبلوماسي غريب ” ان فكرة التعومي اصبحت جدية منذ تويل امللك سلمان احلكم” وقال
شخص مطلع على املسألة ” ان بعض اصحاب املناصب العليا يف شركة ارامكو السعودية
قد اوضحوا امرا لالمري حممد بن سلمان ،ان ادراج اسهم من الشركة االم واهم مصادر اصوهلا
ستكون فكرة سيئة للغاية “.
من بني املخاوف من عملية االدراج هي ان عملية بيع احلصة سيستفيد منها التجمع الصغري
لالثرياء من املستثمرين احملليني وبالتايل منع الشركة من مواصلة االستثمار يف الربامج االجتماعية
بي احد
دون تدخلهم ،وذلك وفقاً لشخصني مقربني من شركة ارامكو السعودية  .كما نّ
املطلعني يف الشركة  ،ان هذا القلق يوضح االنقسام والتباعد بني قيادة شركة ارامكو السعودية و
عي يف أيار بصفته الرئيس املطلق لصناعة النفط .وان (العرض العام االويل)
االمري حممد ،الذي نّ
مل يتم طرحه من قبل مسؤولني يف شركة ارامكو .واضاف مصدر رفيع املستوى يف صناعة النفط
” بدالً من وضع اقرتاح مدروس هلذا االمر  ،فان قرار االمري قد خلق فوضى عارمة  .لنكن
واضحني  ،مل يكن هناك امجاع حول قرار االدراج” .ويرى االمري حممد ان االدراج سيعزز من
الشفافية و تساعد على منع الفساد  ،ووفقاً للمحلل املايل املقرب للعائلة املالكة “ان شركة
ارامكو السعودية كانت صندوق مغلق لفرتة طويلة “.
ومن املؤكد فأن الشركة تعد مبهمة للغرباء حىت وان كانت االمور خمتلفة من الداخل ،اذ اهنا
تتبع املعايري الدولية وتعتمد على شركة اكسون موبيل هلياكلها االدارية .وبالرغم من ذلك  ،فان
احتمالية االدراج سيعد امراً معقداً وذلك بسبب السرية اليت حتيط االعمال الداخلية يف ارامكو
يصعب عملية التحقق من القيمة احلقيقية لالحتياطيات ،خاصة مع احندار اسعار
السعودية ،مما ّ
النفط اىل ادىن مستوى له منذ  11عاماً.

وبالنسبة للمستثمرين  ،فأن مسألة انتهاء املصاحل الوطنية وبداية ملكية حاملي االسهم هو امر
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غري واضح حلد اآلن .وحبسب معلومات من اشخاص مطلعون على الشركة  ،يتم فرض ضرائب
على ارباح الشركة بنسبة  ، 85%ويدفع عائدات انتاج النفط بنسبة  20%للحكومة  .ويقول
حمللون صناعيون  ،ان الضرائب والعائدات واسعار التحويل هي امور حباجة اىل ان يتم مراعاهتا
عند التقييم .
وقال جيم كرين ،زميل يف معهد بيكر للسياسة العامة يف جامعة رايس ،انه من غري املرجح ان
اسهم اصول استكشاف النفط وانتاجه يف اململكة  ،اللتان تعدان جواهر تاج اململكة ،سيكونان
امراً سهل احلصول عليه ،فالطريقة اليت ينظر اليها املستثمرون اىل الطاقة االنتاجية الفائضة يف
اململكة هو مثال للصراع احملتمل بني حاملي االسهم اجلدد واملالكني احلاليني .واضاف قائال”:
ان النظام السعودي يستخدم الطاقة الفائضة لتوليد قوة للنظام و(متارس) تأثريها دولياً .وان
حاملي االسهم اجلدد قد يعارضون فكرة استثمارهم يف االصول الرأمسالية اليت تركت بدون
استعمال”.
إن أي تعومي ألسعار الصرف احمللي يف اململكة العربية السعودية جيب أن يكون حمسوباً بدقة حىت
ال خيل بتوازن السوق .وقال مصرفيون و حمامون انه من غري احملتمل ان االدراج سيكون يف كربى
احتياطي النقد االجنيب اذ سيتطلب كشف مفصل عن احتياطات الشركة و الطاقة االنتاجية،
االمور اليت كانت حتت حراسة مشددة على مدى التاريخ .وقال مصدر رفيع املستوى “ان ما
نراه هو ممارسة االستيالء على املال” “ ،و هذا ال يعترب سياسة” .
املصدر :
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0f331bde-b784-11e5-b1518e15c9a029fb.html?siteedition=intl#axzz3wwUFFLA8
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هبوط اسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ  12عام ًا
نيكول فريدمان *

2015 / 12 / 9

تواجه اسعار النفط هبوطاً حاداً جديداً ،فاسعار مؤشرات النفط يف الواليات املتحدة
االمريكية تنخفض اىل ادىن مستوى هلا منذ كانون االول عام  .2003على الرغم من ان اسعار
النفط يف وقتنا هذا هو نفسه منذ اثين عشر عاماً  ،اال ان االختالف اجلذري يكمن يف تغري
العصور.
عندما كان النفط عند هذه املستويات يف آخر مرة  ،فان اسعاره كانت بطريقها لالزدياد،
و ليس العكس .فقد كانت واردات الصني النفطية ترتفع بنسب زوجية مضاعفة ادت اىل تغذية
التوسع السريع يف اقتصادهم  .فقد قامت منظّمة الدول املصدرة للبرتول باحلد من االنتاج
للحفاظ على ارتفاع اسعار النفط .ويف ذلك الوقت كان العراق يرمم االبار النفطية اليت دمرها
الغزو االمريكي.
ويف يومنا هذا ،يقلق التجار من تراجع طلب الصني للطاقة مع تراجع منوها االقتصادي،
اذ ان اململكة العربية السعودية تضخ النفط بصورة سريعة لتنافس انتاج القوة اجلديدة االمريكية.
و يستعد املستثمرون ايضاً لفيض من النفط القادم من ايران.

تشبع العامل بالنفط اخلام و املخاوف بشأن طلب االسواق الناشئة قد ادى اىل اخنفاض
يف اسعار النفط بنسبة  15%عام  2016وذلك بعد االهنيار يف العام السابق بنسبة .30%
* مراسلة أسواق الطاقة يف صحيفة .WSJ
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هبوط اسعار النفط يقلق االسواق العاملية  ،بينما ناضلت الدول والشركات املنتجة للطاقة
خلفض التكاليف يف خضم تراجع االيرادات .فقد تراجعت اسهم شركات الطاقة يوم االثنني ،
مما جعل احملافظة على املؤشرات االمريكية الواسعة امراً مستبعداً.

ما زالت عملية انتاج النفط تفوق الطلب عليه ،على الرغم من ان منتجي النفط قد
خفضوا بالفعل انفاق املليارات من الدوالرات ال سيما ان عمليات احلفر اجلديدة قد مت تقليلها.
يوم االثنني ،هبط سعر النفط اخلام لشهر شباط مبقدار ( )1.75 $او ( )%5.3ليصل سعر الربميل
اىل ( )$31.41يف بورصة نيويورك التجارية .كما اخنفض سعر اسهم خام برنت  ،وهو املؤشر
النفطي العاملي  ،مبقدار ( )$2او ( ، )%6ليصل سعر الربميل اىل ( )$31.55يف العقود االوروبية
اآلجله ،وهو أدىن مستوى له منذ نيسان عام .2004
يف الوقت نفسه  ،فان احملللني يف وول سرتيت يعدلون توقعاهتم حول اخنفاض اسعار
النفط ليواكب التداول املتدين وباستمرار يف السوق .ويقول اخلرباء ان هناك فرصة جيدة الخنفاض
سعر النفط دون ( )$30للربميل ،بينما يستمر املخزون العاملي باالرتفاع وارتفاع قيمة الدوالر فان
ذلك يزيد الضغط على السلع .فارتفاع قيمة الدوالر عادة ما يضعف قيمة السلع مثل النفط مما
جيعل السلع املسعرة بالدوالر اكثر تكلفة من العمالت االخرى.
كما صرح سكوت شيلتون ،الوسيط يف شركة أيكاب (“ )ICAPيف هذه اللحظة ،
انا ال ارى احلافز الذي سيمنعنا من السقوط” واضاف قائالً “ان البورصة تبحث عن عالمة
واضحة للطلب اوعالمة واضحة الخنفاض العرض وأننا سنستمر بالسقوط اىل ان نرى تلك
العالمة”.
يتمتع السائقي يف الواليات املتحدة االمريكية مبنافع اخنفاض اسعار النفط  ،فهم يدفعون
ارخص سعر للمحروقات منذ سنوات ،اذ ان اسعار احملروقات يف حمطات البنزين بلغ متوسطها
( )$1.965يوم االثنني ،وذلك وفقاً لنادي السيارات جنوب كاليفورنيا (.)Auto Club AAA

من املتوقع ان حيصل افراط يف امدادات سوق النفط اخلام يف اقرب وقت من هذا الشهر
إذا ما رفعت العقوبات على ايران ،و السماح هلا بزيادة صادراهتا من النفط اخلام.
يف االشهر القليلة املاضية اخنفض االنتاج االمريكي للنفط ،ولكن هذا االخنفاض كان ابطأ
بكثري مما توقعه العديد من املستثمرين .فقد خفضت الشركات االمريكية التكاليف وأصبحت
اكثر كفاءة مما مضى ،وان اخنفاض انتاج النفط الصخري يقابله زيادة يف انتاج النفط والغاز يف
صرحت ادارة معلومات الطاقة االمريكية اهنا تتوقع ان انتاج
خليج املكسيك .ويف يوم االثنني ّ ،
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النفط الصخري يف املناطق السبع الكربى سيرتاجع مبقدار  116,000برميل يوميا  ،مبا يعادل
 2.3%و ذلك يف شهري كانون الثاين و شباط  ،و سيكون ذلك أكرب اخنفاض شهري منذ
كانون الثاين لعام .2015
وفقاً لبيانات تقييم التأثري البيئي ( )EIAفان املخزون االمريكية من النفط اخلام يف شهر
نيسان يقرتب اىل اعلى مستوى منذ مثانية عقود ،وان املخزونات النفطية عادة ما ترتفع يف شهري
كانون الثاين و شباط و ذلك الن شركات تكرير النفط تشرتي النفط اخلام بشكل اقل اثناء
اجراءات االصالح املومسي .وحيذر بعض احملللني أن خمزونات النفط اخلام قد تتجاوز مساحة
التخزين املتوفرة ،مما سيجرب املشرتين على ختزين النفط يف السفن او التوقف عن الشراء متاما ،
االمرالذي سيؤدي اىل اخنفاض اسعار النفط بشكل اكرب.
�Confluence Invest

وقال بيل اوجريدي كبري االسرتاتيجيني يف السوق لدى شرك ة
 ، ment Managementاليت تشرف على  3.75بليون دوالر ” انين و بصراحة أشعر بالقلق”
مضيفا ” اننا نتجه اىل فرتة ضعف مومسي هلذا العام (للطلب على النفط) ”  .وقال اوجريدي
ان شركة ( )Confluence Investment Managementقد استثمرت مببالغ اقل يف الطاقة
مما اوصت به مؤشراهتا يف البورصة.
ومن جهته  ،كتب مورغان ستانلي يف مذكرة له يوم االثنني يقول فيها اذا ما استمرت
قيمة الدوالر بالتزايد  ،فان اسعار النفط قد ترتاجع من  10%اىل  .25%و قال حمللون بنكيون
“من وجهة نظرنا ،ان زيادة العرض قد تدفع اسعارالنفط اىل ما دون  ، 60$ولكن الفرق بني
 35$نفط و  55$نفط هو قيمة (الدوالر) بشكل اساسي ”.وقام كل من بنك مرييل لينش
االمريكي وبنك سوسيتيه جنرال وبنك باركليز والبنك األملاين وجمموعة ماكواري احملدوده ،
بتخفيض توقعاهتم ألسعار النفط يف األسبوع املاضي.
يف الربيع املاضي اشرتت ادارة ثروة غرينيتش ،اليت تدير  1.5$مليار ،اسهم صندوق النقد
املتداول اليت تتابع خمزونات النفط .وقال كبري مسؤويل االستثمار يف إدارة املال يف الشركة فاهان
غان غيجيان ” ان اخنفاض سعر النفط اىل ما دون  30$جيعلين اخذ بعني االعتبار وبشكل
جدي اضافة تلك املواقف لقد تراجعنا مبا فيه الكفاية  ،وهو ما سبب االمل للعديد من املنتجني،
الذين سيتوصلون اىل نتيجة تبني انه من مصلحتهم ان يقلصوا عملية االنتاج ” .
ويقول مستثمرون اخرون ان عملية تقليص االنتاج لن حيصل قريباً ،وقد زادت اململكة
العربية السعودية وروسيا وغريها من الدول إنتاجها يف عام  2015ألهنا تتنافس على حصة يف
السوق لتحقيق أقصى قدر من األرباح وسط اخنفاض يف األسعار .وقد آثرت منظمة اوبك على
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عدم تقليص عملية االنتاج .وقال حمللون ان اخلالف داخل املنظمة سيجعل من غري املرجح ان
تغري منظمة اوبك موقفها هذا العام.
قال دانيلو اونورينو  ،مدير حمفظة شركة دوغمو كابيتال يف سويسرا الذي يدير استثمارات
الطاقة “ :يف اللحظة اليت سيخفض فيها املنتجني غري االمريكيني من انتاجهم للنفط فان احد
املنتجني يف الواليات املتحدة سيغطي هذا التخفيض ،لذا فهو عمل يف غاية الغباء” .وقد
استثمر اونورينو يف شركات النقل و مصانع تكرير النفط و راهن ضد اسهم منتجي النفط.

املصدر:
http://www.wsj.com/articles/oil-prices-tumble-weighed-by-china-worries-1452481849
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المرأة التي ستشكل مستقبل النفط االيراني
بيتر والدمان *

2016 / 1 / 17

يف مطعم صغري يف طهران يدعى مونسون  ،يقدم وجبات خمتلفة كالسوشي و حلم البقر
سيتشوان وطبق جنب الغودا واحلبار على قطعة خبز من القمح الكامل احملمص ،ان هذا االندماج
يف النكهات يعد حتدياً كبرياً .كذلك هو االمر يف موضة النساء ،مثل اجللباب الضيق والسيقان
املكشوفة واحلجاب الذي بالكاد يغطي تسرحيات الشعر املصبوغ باللون االشقر واحلناء .ان
تصميم املطعم ذي اجلدران اخلرسانية واملناضد احلمراء واملزين بتماثيل اآلهلة البوذية واهلندوسية
يعطي طابعاً ملطعم يف مدينة ماهناتن وليس يف اجلمهورية االيرانية االسالمية .جتلس على طاولة
يف زاوية املطعم السيدة اهلام حسن زاده  ،ذات العيون الداكنة اليت يبلغ طوهلا  6اقدام تقريبا
ومتتلك حواجب كثيفة وخصلة من شعرها الكستنائي الظاهر من حجاهبا .يرافقها يف املطعم
رجلني متوسطي العمر و هم مدراء شركتني ايرانيتني للهندسة و البناء.
تربت إهلام حسن زاده يف عائلة تعمل يف زراعة الفستق ذوي التفكري التقليدي جنويب
ايران  ،حصلت حسن زاده ذات الـ ( )31عاماً على شهادة املاجستري يف القانون وشهادة
الدكتوراه يف الطاقة من اململكة املتحدة بعد حصوهلا على بعثتني دراسيتني  .وقد قامت بكتابة
كتاب نشرته مطبعة جامعة اكسفورد العام املاضي عن صناعة الغاز الطبيعي االيراين منذ الثورة
االسالمية عام  .1979عادت اهلام حسن زاده اىل طهران لترتأس شركة استشارية “شركة انرجي
بايونريز” اليت مقرها يف طهران ولندن .هذه الشركة يف طليعة الشركات اليت اقنعت ايران اىل
جذب املستثمرين االجانب مرة اخرى وذلك بعد رفع العقوبات املتوقع يف االشهر املقبلة .اذ
تعتمد ايران على التكنولوجيا الغربية و تأمل على رفع التمويل مبقدار  100مليار دوالر من
اخلارج ملضاعفة انتاج النفط والغاز يف االعوام اخلمس القادمة .تقوم حسن زاده بتأسيس عمل
يقوم على استثمار املعرفة العميقة ملوارد الطاقة االيرانية  ،وعلى العالقات الوثيقة مع حكومة
التكنوقراط وقادة الصناعة يف طهران ،وكذلك من خالل االتصاالت رفيعة املستوى مع شركات
النفط الكربى والشركات القانونية باالضافة اىل استثمار املنازل يف الغرب.
*مراسل لوكالة انباء بلومربج يف سان فرانسيسكو
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ان موكليها يفتقرون للصرب ،فان احد مرافقيها يف املطعم ب .م .هزرايت  ،وهو مدير شركة
أرسا الدولية للبناء ( )Arsa International Constructionورئيس جمموعة جتارة املقاولني
يقول ” ان على الشركات االجنبية فتح مكاتب هلا يف طهران على الفور و شراء اسهم شركات
حملية الذين بامكاهنم ان يكونوا وكالئهم ومساعدهتم يف االدارة ولسوء احلظ  ،فاهنم اليزالون
ينظرون الينا بعني اخلمسة عشر سنة املاضية”.
ذكرت حسن زاده ” ان العامل قد مضى قدماً”  ،اذ تستبعد فكرة ان املستثمرين
الغربيني  ،يف الوقت الذي يتخم السوق يف النفط  ،على استعداد للتوجه اىل طهران دون
دراسة التفاصيل الصغرية .وكانت تتنقل مؤخراً بني ايران والغرب للتحدث يف املؤمترات التجارية
وحلضور اجتماعات مع املسؤولني التنفيذيني الغربيني للنفط ومدراء الصندوق املايل  ،واملصرفيون
 ،باالضافة اىل احملاميني وذلك للتحدث حول عودة بروز بالدها.
بالرغم من صغر سنها  ،اال اهنا اسست شبكة واسعة تضم العبني يف الصناعة يف اوروبا
وذلك خالل سنوات عملها يف معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة ،وان البعض من معارفها قد
جتاهلوا القانون االمريكي مبجرد مناقشة اعمال مع ايران  .ولذلك فان حسن زاده ال تفصح عن
اي من االمساء فيما تتشارك مع االخرين ما تعلمته وذلك ان االستثمار الغريب املؤثر يف قطاع
يفعل اال بعد  18اىل  24شهراً على االقل و رمبا اكثر من ذلك  .الشركاء
النفط االيراين لن ّ
احملتملون وحسب ما تقول حسن زاده ال يثقون يف املعلومات القادمة من طهران  ،كما ان البنوك
املهمة وصناديق االستثمار”ال يزالون حباجة اىل الضوء االخضر” من وزارة اخلزانة االمريكي
قبل تقدمي املال اليران .وتقول حسن زاده بالنسبة اليهم  ،ان استقرار ايران ال يزال امرا مشكوك
فيه ” .فماذا سيحصل اذا مل يتم انتخاب (الرئيس االصالحي حسن روحاين) مرة اخرى بعد
سنتني ؟؟
ان التقييم الصارم يثري خماوف غاما مهرداد مرتمجى الضيف الثاين للسيدة حسن زاده
وهو املدير التنفيذي لشركة غاما الواقعة يف طهران اليت اجنزت مؤخرا أكرب وحدة إنتاج للغاز
الطبيعي االيراين يف اخلليج الفارسي ،واليت تدعى حقل فارس اجلنويب (مرحلة  .)12يقول املدير
التنفيذي ذو ( )60عاماً وصاحب الشعر االشيب ” بامكانك دائما ان تضع الئحة طويلة من
التساؤالت” ان ابتسامته وصوته اهلادئ يناقضان طبعه الالذع .ويقول ” ماذا لو أصبح دونالد
ترامب الرئيس القادم للواليات املتحدة؟”
تغريت احملادثات اىل نقاش حول موضوع اخر وهو التوتر داخل الصناعة النفطية االيرانية،
اذ يزعم البعض ان (املرحلة  )12وغريها من االجنازات خالل اربع سنوات من العقوبات العاملية
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اثبتت ان ايران الحتتاج اىل مساعدات خارجية  .ويقول املدراء التنفيذيني مثل مرتمجى ان
التكنولوجيا العاملية واخلربات االدارية ال غىن عنها .ان اجناز (املرحلة  )12يعد انتصاراً لالكتفاء
الذايت يف ايران .فقد كلَف هذا املشروع ضعف ما ينبغي انفاقه بسبب العقوبات ووفقا ملرتمجى
” ال ميكنك ان تتصور كم كان امراً صعباً”  ،فقد فرضت البنوك يف ديب وآسيا فوائد ِربَ ِويّة
عند نقل االموال االيرانية ،كما رفض املوردون الغربيون بيع االدوات املختلفة مثل االنانيب
والصمامات “ذات االستخدام املزدوج” اليران وذلك العترباها مواد قد تستخدم يف اجملاالت
العسكرية او التكنولوجيا النووية .ومل تصل قطع غيار لبعض االجهزة احليوية كاملضخات ،واليزال
(امل َكثِف الضخم) على املرسى يف ديب وذلك بسبب العقوبات املرتاكمة على ايران .
ُ
ويقول مرتمجى خالل تناوله طبق التحلية (لفائف املاجنا املقلية مع مثلجات بنكهة جوز
اهلند) “لقد رأينا كيف ان االدارة تعمل بشكل افضل عندما تكون هناك شركة اوروبية تعمل
معنا” واضاف قائالً ” حنن نرغب بنسيان كراهية املاضيٍ ،
اي كانت  ،وفتح صفحة جديدة” .
ان احتدام املشاكل يف هذا الشهر مع املنافس الطائفي “اململكة العربية السعودية” عرب
اخلليج الفارسي  ،مل مينع ايران من اعادة بناء قطاع الطاقة .وقد سال لعاب الغرب منذ بدء حل
مشكلة رفع العقوبات يف شهر متوز عام  .2015يف مؤمتر عقد يف طهران اواخر شهر تشرين
الثاين  ،أثار وزير النفط االيراين  ،بيجان نامدار زنكنه ،اكثر من  300مدير تنفيذي للطاقة
االجنبية و ذلك باالفصاح عن  70مشروعاً للتنقيب و التطوير حىت اآلن ،اليت تستهدف 30
مليار دوالر يف استثمارات جديدة .يَعِد مسؤولون يف الوزارة انه سيكون هناك شروط افضل
للمنتجني االجانب مما كان عليه سابقاً يف العقود النفطية االيرانية السابقة ،اليت خصصت رسوماً
ثابتة للشركات بغض النظر عن كمية النفط اليت تنتجها  ،ومل تدفع شيئاً للشركات اليت انفقت
اكثر مما اتفق عليه يف امليزانية لتطوير حقول النفط .اما العقود اجلديدة ستكون صاحلة ملدة 25
عاماً  ،مقارنة مع العقود القدمية اليت كانت صاحلة ملدة  7سنوات .ترغب ايران اليت ستكشف
املزيد من التفاصيل يف شهر شباط  ،بتوقيع اول صفقة هلا يف ربيع هذا العام.
كم مرة يف حياة الشخص قد يرى قوة عظمى منتجة للنفط والغاز ان تستأنف نشاطها
مرة اخرى ؟” سؤال قد طرحه غانيش بيتانا هبتله ،املستثمر يف االسهم اخلاصة يف صفقات
النفط والغاز اليت مقرها يف مدينة هيوسنت .وكمواطن امريكي  ،فهو الوحيد يف سعيه لالستثمار
يف فرص التنقيب وانتاج النفط يف ايران بعد رفع العقوبات بشكل كامل عن طريق شركات انتاج
نفط امريكية متوسطة احلجم اليت دعمها يف السابق  .وجملرد حديثه معي  ،فقد اصر على عدم
ذكر اسم شركته يف هذه املقالة .وبصفته مؤيدا كبريا جليب بوش و كنائب وطين لرئيس جملس
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شركة مافريك ( )Maverick PACوهي جمموعة تقوم جبمع التربعات من اجلمهوريني االثرياء
الذين تقل اعمارهم عن االربعني عاماً ،فان بيتانا هبتله قد حتمل سخرية اصدقائه اجلمهوريون
حول سعيه لالستثمار بالنفط االيراين “هذه القضية تستحق” كما قال “ولكن بدفع مثن”.
ان مشكلة بيتنا هبتله االكرب تكمن يف غموض املعلومات وشحتها حول االيداعات
االيرانية اهليدروكربونية .ويقول  ”:مل يقم اي شخص يف جمال التنقيب وانتاج النفط بالوصول اىل
ايران منذ  36عاماً “ .لكن السيدة حسن زاده قد ساعدت بيتنا هبتله يف البحث  ،كما رتبت
شركتها اجتماعات له مع مسؤولني ايرانيني يف نيويورك واوروبا  .ومن مصادر معلوماهتا حماميني
اثنني يف الثالثينيات يعملون يف شركات اخلدمات املهنية الرائدة  ،واحدمها (امري غايف) و يعمل
يف (ويلكي فار آند غاالغار) للمحاماة ومقرها نيويورك .ومن مصادرها ايضا املدير التنفيذي
لشركة جتارة سلع ضخمة يف سويسرا باالضافة اىل رئيس تطوير واحدة من اكرب الشركات املنتجة
للنفط يف اوروبا.
اصبحت اهلام حسن زاده مفتونة مبجال الطاقة اثناء دراستها للحصول اىل شهادة
البكالوريوس يف القانون يف جامعة آزاد االسالمية يف طهران حني تتلمذت على يد شخص من
ابرز احملامني يف ايران يف جمال النفط و الغاز .و قد تدربت ايضاً يف مكتب احملاماة اخلاص به،
اذ عملت مع املدراء التنفيذيني يف شركات النفط الكربى يف احناء العامل .ان خربهتا قد ساعدهتا
على الفوز مبنحة دراسية من شركة رويال داتش شل ( )Royal Dutch Shellللحصول على
شهادة املاجستري يف القانون يف جامعة كامربدج يف اجنلرتا يف عامي  .2009 – 2008ويقول
مشرفها يف رسالة املاجستري ومؤسس ورئيس جملس ادارة معهد اكسفورد لربنامج احباث الغاز
الطبيعي اخلاص بدراسات الطاقة  ،جوناثان سترين ”:ان الغرب على وجه اخلصوص معجبني
هبا حقاً”  ” ،فهي امرأة ايرانية شابة متمكنة من اللغة االجنليزية ،و لديها خلفية اكادميية و
خربة كبرية يف العامل احلقيقي ،و حاصلة على شهادة يف القانون ،و هذا امر مل يألفوه من قبل”.
ان الصدمة ال تكمن لكون اهلام حسن زاده امرأة تعمل يف عامل النفط والغاز الذي
يسيطر عليه الرجال بشكل كبري ،بل يكمن يف تصرحياهتا .فهي تقول لعمالئها االيرانيني –
املدراء التنفيذين الذين حياولون بشكل مستميت ان حيصلوا على شركاء اجانب بعد رفع
العقوبات – اهنم غري مستعدين لذلك .وبالتأكيد ،فان الشركات االيرانية ذات العالقات اجليدة
بامكاهنا ان حتصل على حصص صغرية يف صفقات التطوير والتنقيب عن النفط  ،والتنازل عن
السيطرة التشغيلية لشركات النفط الدولية ،والتوقف عن العمل ومجع االرباح فيما لو جنحت
املشاريع .ولكن من وجهة نظر حسن زاده  ،فان ايران حتتاج اىل التكنولوجيا واملعرفة  ،ووظائف
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جيدة  ،ومثل هذه االمور ال حتدث من عالقات “شبه استعمارية” السائدة يف اماكن اخرى
يف الشرق االوسط.
من وجهة نظر حسن زاده فان على ايران ان تعمل على بناء “بنية حتتية لالستثمار”
واعتماد مدققني مستقلني وحمامون ومستشارون وحماكم يستطيع ان يعتمد عليها االجانب جلعل
الشركات الغربية تعمل يف مشاريع مشرتكة مع شركاء ايرانيون بشروط متساوية بشكل اكرب .ان
هذا سيستغرق وقتاً طويالً والتزاماً جمتمعياً لسيادة القانون ،وبالنسبة للوقت احلايل  ،فان ايران
المتتلك نظام اسناد ائتماين موثوق“ .اننا حناول بناء هذه الركيزة” واضافت قائلة ” :اننا خنرب
الناس ان يهدأوا ويسرتخوا ،فهناك ما يكفي من الطعام للجميع .ال تفعلوا شيئا اآلن قد تندمون
عليه فيما بعد”.
وبالنسبة للمستثمرين الغربيني احملتملني لديهم طموح مياثل الطموح االيراين إلقامة عالقات
مشرتكة ،فهي تنصح بالتحلي بالصرب .يف كتاهبا املوسوم ” صناعة الغاز الطبيعي االيراين يف
مرحلة ما بعد الثورة – التفاؤل والشك واالمكانية  ،هناك فصل كامل يتحدث عن الفساد و
حاجة ايران املاسة لالصالح القانوين .حقق كتاهبا جناحاً باهراً لدى قادة العديد من شركات
النفط االوروبية الكربى الذي نشره معهد اكسفورد لدراسات الطاقة وذلك وفقاً هلوارد روجرز،
الذي عمل ملدة  29عاماً لدى شركة بريتيش برتوليوم ( ، )BPان معهد االحباث الرصني كان
منطلقاً لتأثريها خارج ايران .فبعد نشر كتاهبا  ،كسبت إهلام حسن زاده احرتام االجانب وذلك
حلصوهلم على نظرة واضحة ملشاكل ايران ،و عدم حماولتها للحصول على تفويض سريع للعمل
كوسيط .يقول روجرز “ :ان وجهة نظر اهلام غري مليئة بالتفاؤل بشكل خالص  ،بل لديها
حس عملي واقعي للتحديات املقبلة”.
يف حني يتصدر الرجال املسنون املعممون عناوين الصحف ،اال ان الشباب هم من يقود
االمة البالغ عددها  78مليون نسمة هم حتت سن
اعادة اندماج ايران مع الغرب .ان ثلثي هذه َ
 ، 35وبنسبة  60%من خرجيي الثانوية العامة يلتحقون باجلامعات  ،وهو ما يقارب نفس النسبة
يف بريطانيا وفرنسا .ان الطلب على فرص العمل واالحساس باحلياة الطبيعية من هذه الطبقة
الدميوغرافية املتعلمة املتزايدة يشكل اخطر هتديد طويل املدى للنظام االسالمي – وكذلك هو
اعظم ثروة لالنسانية  ،وفقا إلهلام حسن زاده.
وزير النفط االيراين زنكنه ،هو رجل تكنوقراطي صارم ،احاط نفسه مع عاملني صغار
السن يف العشرينيات والثالثينيات  ،الذين هلم عالقة وثيقة مع اساتذهتم السابقني و زمالئهم يف
الدراسة واصدقاء من مجيع احناء اجلالية االيرانية الواسعة.
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مثة امر اخر يشكل ضغطاً على النساء ،على الرغم من ان النساء يف ايران تشكل نسبة
 60%من جممل عدد طالب اجلامعات يف البالد  ،اال ان  18%فقط هم من جممل القوة العاملة
لديها .يعد التعليم امراً مثيناً يف ايران ،ولكن الزواج واالمومة والبقاء يف املنزل هو امر مفضل
بشكل اكرب لدى الزوج على وجه اخلصوص .وتقول حسن زاده  ،وهي امرأة عزباء  ،ان اسوأ
متييز شعرت به كان يف اجتماعات مع كبار املدراء التنفيذيني اللعوبني ” الذين يعتقدون بانه
ِ
لكونك امرأة جيب ان تكوين متفتحة اجتماعياً”.هناك بالطبع استثناءات مع معظم الرجال
العاملني يف جمال النفط الذين يبذلون جهدهم للمساعدة .وتقول ايضاً ” يبدو انه ليس
باستطاعتنا ان نصدق حقاً بان امرأة بامكاهنا ان تصل اىل مستواك من الصراحة”.
يف اجتماع عقد صباحاً يف شركة نامفاران ( )Namvaranوهي شركة خمتصة هبندسة
البرتول ،تتعامل كل من إهلام حسن زاده و باريناز هتباز ،مديرة تطوير االعمال يف الشركة  ،مع
حدث نادر يف الشرق االوسط هتباز كانت واحدة من اربع نساء خترجوا من كلية اهلندسة من
جامعة طهران عام  1996جنباً اىل جنب مع  78رجالً .اما اآلن  ،فان  70%من خرجيي كلية
العلوم يف ايران هم من النساء .وتقول هتباز ،حني انضممت اىل نامفاران ( )Namvaranيف
السنة اليت خترجت فيها من اجلامعة  ،كان هناك مهندستني من اصل  40مهندساً يف قسمها .
اما اليوم تشكل النساء  45%من جممل العاملني يف الشركة ،وتعد هتباز اول امرأة ضمن اخلمس
اشخاص ممن حيملون اسهم الشركة وواحدة من اعضاء جملس االدارة .ولكي تكسب ثقة الرجال
فقد اضطرت للعمل مدة  14ساعة باليوم وقضاء فرتات طويلة على الطريق يف مواقع العمل.
و لقد اضطرت للتخلي عن فكرة اجناب االطفال وتقول  ”:ان زوجي يعلم ان شركة نامفاران
( )Namvaranهي عائليت االوىل”.
مل تقرر حسن زاده اذا ما سيكون هلا اسرة بعد .فالرجال االيرانيني ليسوا مهتمني بالزواج
من نساء متعلمات ومستقالت مادياً وتقول  ”:فكيف سيسطر الرجال على النساء اذا؟ ”
فيجب على النساء ان يتزوجن بعمر  17عاماً  ،قبل ان تشكلن هتديدا قوياً  ،او ان يتخلني عن
مهنتهن .وقد علمت اهلام حسن زاده اهنا ترغب باحلصول على شهادة الدكتوراه قبل ان تستقر
يف حياهتا االجتماعية وتقول  ” :لقد قيل يل  ،فيما لو التقيت بشخص يعجبين ،فيجب اال
اخربه عن طبيعة عملي”.
تستهوي حسن زاده الفوز على الرجال يف لعبتهم اخلاصة وكتبت يف رسالة يف الربيد
االلكرتوين ”:إنين حباجة اىل كسر تلك احلدود ،للدخول اىل جمال كان واليزال يفرض الرجال
هيمنتهم عليه” .ان الشعور بالقوة واالبتهاج واالثارة الذي يقدمه هذا القطاع يل كامرأة للقتال
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وجه لوجه مع الرجال ،يف تلك اللحظة بالذات ،فانك مل تتجاوزين احلدود فحسب بل قد
تق ّدمت على مجيع الرجال  .ففي تلك اللحظة ايضا عندما تكونني العضوة الوحيدة يف الئحة
تتضمن سبعة او مثانية من الرجال ذوي العيار الثقيل الذين التزموا اهلدوء معربني عن اعجاهبم
ببصريتك”.
عندما ذهبت اهلام حسن زاده اىل جامعة كامربيدج الول مرة للحصول على شهادة
املاجستري  .استطاعت تكوين صداقات بشكل سريع مع طالب امريكيني  ،اما الطالب
الربيطانيني فقد وضعوا حدوداً لعالقاهتم .وقامت بزيارة الواليات املتحدة االمريكية للمرة االوىل
واالخرية يف كانون االول عام  ،2007الرحلة اليت كان من املفرتض ان تستمر ملدة اسبوعني ،فقد
استمرت ملدة  10ايام فقط .سافرت حسن زاده ،ذات  23عاماً ،مبفردها عرب مطار واشنطن
داالس الدويل ،ومت اختيارها من املسار االمين اىل جهاز فحص ثانوي يدعى “جهاز البخاخ”.
ادى اهلواء املندفع من اجلهاز اىل رفع قميصها ،واصيبت حسن زاده بالرعب داخل الغرفة
الزجاجية  .ومشرف ادارة امن املطار الذي حاول هتدئتها  ،اصبح ودياً اكثر من الالزم  ،و
عما حيصل ؟  ،ان
تقول  ”:هل هذه هي الطريقة اليت تعامل فيها شابة ليس لديها ادىن فكرة ّ
تغازهلا؟”  .ولكنها اهنت رحلتها بعدما تعرضت لتعبري لفظي من رجال مضطربني حيتفلون بليلة
رأس السنة اجلديدة يف تاميز سكوير .تقول اهلام حسن زاده” انين ال ارغب بالعودة اىل الواليات
املتحدة االمريكية مرة اخرى.
بعد حصوهلا على شهادة املاجستري من جامعة كامربيدج  ،مت تعيني حسن زاده ذات
( )25عاماً ،كأصغر مدرس يف القانون يف جامعتها على االطالق .يف ذلك الوقت  ،كان الرئيس
احملافظ حممود امحدي جناد يف ذروة قوته ،بعد ان قام هو واملرشد االعلى آية اهلل علي اخلامنئي
بالقضاء على ثوار التحرك االخضر االيراين عام  2009باستخدام امليليشيات املسلحة باهلراوات
واالعتقاالت اجلماعية لنشطاء الدميقراطية .جتنبت حسن زاده مناقشة االمور السياسية داخل
القاعات الدراسية  ،مدركة اهنا كانت حتت تدقيق خاص لكوهنا عاشت يف الغرب .ومل تفضل
جهة على جهة اخرى كذلك  .ولقد قامت مبساعدة ابن قائد الباسيج (او ميليشيا اسالمية)
رسبت االبن املهمل
املواضب باحلصول على فرصة للعمل يف الغرفة التجارية كمتدرب ،ولكنها ّ
لعائلة ميليشياوية اخرى ،الذي قام بتهديدها بالتبليغ عنها كمخربة لفرع االستخبارات يف
اجلامعة مامل تغري من درجته .و لكنها طردته من القاعة الدراسية و ابالغ أمن احلرم اجلامعي.
قام ضابط يف االستخبارات باستدعاء حسن زاده الستجواهبا .وقد ابلغها اهنا متهمة
بالتحدث ضد النظام االسالمي .وقدم هلا ملف مسيك خاص برحالهتا خالل السنوات اخلمس
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املاضية  .وسأهلا ” ملاذا تغادرين ايران كثرياً؟ ” واخربته عن دراساهتا العليا و زيارة الواليات
املتحدة االمريكية احملبطة ،مث قدمت تسجيالت صوتية جلميع حماضراهتا يف اجلامعة اليت قامت
بتسجيلها ملثل هذا االجراء .ويف هناية املطاف  ،مت طرد الطالب الذي اهتمها  ،وتلقت اعتذارا
رمسياً من ضابط االستخبارات  ،معرباً عن أمله الشديد ببقاءها يف ايران ملواصلة خدمة الشعب.
كان توقيتاً مثالياً ،عندما اهنت حسن زاده اطروحتها حول الطاقة عام  ،2013كان
روحاين قد استلم الرئاسة ،ولكنها ضاقت ذرعاً من كالم االيرانيني يف اخلارج الذين كانوا يتذمرون
بشأن النظام ولكنهم مل يذهبوا ملساعدة بلدهم  .عادت حسن زاده اىل طهران لبدء شركتها
انرجي بايونريز ( )Energy Pioneersوكان شريكها يف تأسيس الشركة نعمه فتح ،ذي 44
عاما ،احد كبار مستشاري حممد خامتي  ،الرئيس االصالحي السابق.

كان معظم عملهم يتمحور على مساعدة الشركات االيرانية يف اعداد وثائق مالية و
وثائق اجلدوى االقتصادية اليت ستسهل على الغرب فهمهم والوثوق هبم .ان التوترات السعودية
مل تسبب ضررا لنا حىت اآلن .وال تزال الشركات االوروبية تسعى للحصول على استشارات ،
ولكن يشعر اجلانبني باحلرية  .وتقول  ”:ان كال اجلهتني يتحدثان اللغة االنكليزية  ،ومع ذلك
فاهنما من كوكبني خمتلفني” .فعلى سبيل املثال  ،يعتقد العديد من زبائنها االيرانيني  ،انه بعد
رفع العقوبات عن ايران اهنم سيحصلون على اموال من اخلارج لتغطية املشاريع النفطية بنفس
قيمة “عالوة حتمل املخاطرة” اليت دفعوها سابقا يف فرتة امحدي جناد قبل  15عاماً .ويقولون
ان ايران هي البلد الوحيد املستقر مقارنة مع بقية دول الشرق االوسط ،واذا كانت عالوة حتمل
املخاطرة يف ذلك الوقت  2اىل  ، 4فهذا يعين انه بامكان االيرانيني اقرتاض املال ملشاريعهم
بسعر الفائدة مضافاً اليه  2اىل  4نسبة مئوية ،وتقول حسن زاده بان النسبة قد اصبحت االن
ِ
مستثمر يف لندن ”:انين اقول للعمالء ،
اكثر من  .% 10نقال عن حمادثة جرت مع مصريف
اصدقائي ال تكونوا متومهني”.
مشروع حسن زاده االكثر تقدماً هو جممع ضخم من مصايف الغاز الطبيعي الذي خطط
ليكون االكرب عاملياً .يقع هذا املشروع يف ميناء قرية سرياف القدمية على اخلليج الفارسي ويتكون
من مثانية مصايف مرتابطة .سيتم بناء هذا اجملمع الذي سيمتلكه مثانية شركات خاصة استثمرت
كل واحدة منها مببلغ  350مليون دوالر .وتوفر احلكومة الغاز من حقل فارس اجلنويب وانفقت
مبلغ مليار دوالر يف اعادة بناء البنية التحتية .وقامت ثالث من الشركات بتعيني إهلام حسن
زاده للبحث عن شركاء اجانب.
ولكنها ارادت التوقيع على عقود اكثر من ذلك ،وهذا ما جعلها تقابل باريناز هتباز
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يف شركة نامفاران ( ،)Namvaranشركة هندسة البرتول يف طهران ،هي احدى الشركات اليت
اختارهتا احلكومة لتطوير حقل سرياف .وقد اتفقتا على احلاجة لبناء صورة جديدة للوضع
االيراين .وتصف حسن زاده “الكارثة املتوقعة” من خالل قرائتها لوثيقة اجلدوى االقتصادية
الحدى عمالئها يف مشروع تطوير حقل سرياف بأهنا (غري مكتملة  ،ومتحيّزة واهنم غري
مستعدين مهنياً ) قبل لقائها للمستثمرين االجانب احملتملني.
وتقول هتباز ان شركتها ليست مستعدة لتوظيف خرباء اجانب ملساعدة الشركة .فشركة
نامفاران ( )Namvaranتريد يف بادئ االمر ان تضيّق الئحة الشركاء االجانب احملتملني
والشركات االمريكية على وجه اخلصوص حتاول العمل مع الشركة وذلك عن طريق طرف ثالث.
وتقول هتباز ” بالنسبة للشركات االمريكية فهناك مصلحة اكرب هلم من الشركات االخرى ،فهو
سوق ذو فرص هائلة مل يستثمروا فيه من قبل” .وتقول  ”:قد يستغرق االمر بعض الوقت ،
ولكن الناس سيدركون ان ايران هو بلد بامكاهنم االعتماد عليه”.
تتفق حسن زاده مع رأي هتباز ،ولكنها ترجح ان التمويل سيأيت اوال من الشركات اليابانية
والكورية والصينية قبل الشركات االوروبية او االمريكية .وعلى الرغم من سنتها اجلديدة احلزينة
يف امريكا اال اهنا تعلم ان االيرانيني حيبون التكنولوجيا االمريكية ويفضلون السلع االمريكية على
السلع االوروبية و اليابانية  .وتقول انه يف غضون بضع سنوات  ،فان منتجي النفط االمريكيني
سيعودون اىل ايران ،وسيتم استقباهلم باذرع مفتوحة“ ،فهم سيحصلون على االولوية بني باقي
الدول”.
مالحظة :
هذه الرتمجة طبقاً للمقال األصلي املوجود يف املصدر ادناه  ،واملركز غري مسؤول عن احملتوى ،
مبا فيها املسميات واملصطلحات املذكوره يف املنت .
املصدر :
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-13/the- womanshaping-iran-s-oil-future
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ماذا سيحدث اآلن بعد ان رفعت العقوبات ؟
ريك جالدستون *

2016 / 1 / 17

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت بان ايران قد أوفت مبتطلبات احلد من
أنشطتها النووية وهي خطوة سرتفع العقوبات االقتصادية ذات الصلة باألسلحة النووية اليت
فرضتها األمم املتحدة واالحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية بشكل تلقائي .ستسمح
هذه اخلطوة إليران ببيع نفط أكثر والسيطرة على ما يقرب من  100مليار دوالر من املال اجملمد،
مما سينهي عزلة استمرت لفرتات طويلة ودفعت البالد اىل مشاكل اقتصادية كثرية.
أشارت اإلجراءات اليت وصفها الدبلوماسيون يوم التنفيذ اىل أهم مرحلة حىت اآلن من
االتفاق النووي التارخيي ،واملعروفة باسم خطة العمل املشرتكة الشاملة الذي توصلت اليه إيران
مع القوى العاملية الكربى يوم  14متوز من العام املاضي.
سؤال :ملاذا اختذت اإلجراءات يف وقت واحد؟
جواب :لقد كان التوقيت املتفق عليه عنصراً هاماً حلفظ ماء الوجه يف ما يتعلق باالتفاق
النووي لتجنب إعطاء االنطباع بأن إيران قد استسلمت للضغوط الغربية قبل رفع العقوبات .قال
الزعيم االيراين االعلى اية اهلل علي خامنئي الذي له السلطة النهائية حول السياسة النووية بان
البالد لن تنظر إىل االتفاقية على أهنا شرعية يف الوقت الذي تظل فيه العقوبات سارية املفعول.
سؤال :ماذا فعلت لالمتثال لالتفاق؟
جواب :على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ووكالة رصد االنتشار النووي التابعة لألمم
املتحدة ،التحقق من قيام ايران باختاذ اخلطوات التالية لضمان بقاء برناجمها النووي سلمياً ،على
األقل على مدى السنوات الـ  15املقبلة:
احلد من خمزوهنا من اليورانيوم املنخفض التخصيب بنسبة  98يف املئة ،مما يرتك ما يساوي
حنو  660باوند ،وهذه كمية غري كافية للتسليح .مت االنتهاء من التخفيض يف  28كانون االول
* صحفي وحمرر يف صحيفة النيويورك تاميز
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مع تصدير اجلزء األكرب من اليورانيوم إىل روسيا يف سفينة روسية.
تفكيك  12.000جهاز طرد مركزي مستخدم يف ختصيب اليورانيوم .قالت ايران اهنا
انتهت من العمل يف تشرين الثاين.
اإلجابة على أسئلة احملققني الدوليني حول االنشطة النووية االيرانية املاضية ذات “األبعاد
العسكرية احملتملة” .صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم  15كانون االول بان ايران قد
فعلت ذلك .اعلن يوكيا امانو املدير العام للوكالة ،عن عدم وجود “مؤشرات ذات مصداقية”
عن القيام مبثل هكذا عمل بعد عام .2009
إزالة وتعطيل جوهر املفاعل النووي يف اراك ،والذي ميكن أن ينتج حوايل سالحني من
البلوتونيوم سنويا .قالت ايران اهنا استكملت هذه اخلطوة يف االسبوع املاضي.
سؤال :ما هي العقوبات اليت رفعت؟
جواب :إلغاء االحتاد األورويب للقيود املفروضة على التجارة واالستثمار يف جمال النفط
والبرتوكيماويات واملعادن والنقل البحري وبناء السفن ووسائل النقل األخرى من الصناعات،
وكذلك البنوك والتأمني واخلدمات األخرى ذات الصلة ،مبا يف ذلك قدرة إيران على نقل
األموال إلكرتونياً اىل اخلارج .مت رفع احلظر عن التأشريات واالصول اجملمدة للشركات واألفراد
هلذه الصناعات وبالنسبة للبعض اآلخرين من ذوي العالقة بالربنامج النووية واألسلحة وأنشطة
الصواريخ الباليستية.
من خالل سلطة الرئيس أوباما التنفيذية ،أوقفت الواليات املتحدة تطبيق القيود املفروضة
على النشاطات اليت هلا عالقة بالربنامج النووي كالنشاطات املالية والنفط والغاز والبرتوكيماويات
والنقل البحري واملعادن والسيارات االيرانية ،اليت أعاقت بشدة قدرة البالد على مزاولة العمل يف
مجيع أحناء العامل ،كما أزالت الواليات املتحدة مئات األفراد والشركات من القوائم السوداء اليت
تعرضت لتجميد األصول وغريها من العقوبات .وتضمنت اخلطوات األمريكية إنشاء تراخيص
خاصة متكن مصانع الواليات املتحدة األمريكية من بيع الطائرات املدنية إىل إيران ،اليت متتلك
واحد من أقدم األساطيل يف العامل يقال بأهنا حتتاج  600 - 400طائرة جديدة .كما ستسمح
الواليات املتحدة بإسترياد السجاد االيراين والفستق والزعفران والكافيار ،ورمبا األهم هو أهنا
ستسمح للشركات األمريكية القيام بأعمال جتارية يف ايران مع بعض القيود .هذا احلكم ميكن
أن يؤدي إىل بدء البيع القانوين للمنتجات األمريكية هناك.
ومع ذلك ،ال تزال العقوبات األمريكية األخرى نافذة ،اذ تعترب حكومة الواليات املتحدة
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إيران كدولة راعية لإلرهاب ومنتهكة حلقوق اإلنسان كما وتتهم إيران بالتدخل يف شؤون حلفاء
الواليات املتحدة يف الشرق األوسط .وسيستمر احلظر التجاري على اكثر األعمال األمريكي مع
إيران .يف الوقت الذي ستتمكن فيه البنوك اإليرانية من شراء وبيع الدوالرات ،اال اهنا لن تتمكن
من استخدام النظام املصريف األمريكي ،والذي يعترب مهماً جدا للتجارة العاملية.
سؤال :كيف تستفيد إيران اقتصاديا وبشكل سريع من هذه التغريات؟

جواب :احد اهم االجنازات إليران هو متكنها من اسرتجاع ما يقرب من  100مليار دوالر
من أمواهلا اجملمدة يف احلسابات األجنبية .من هذا اجملموع ،يقدر احملللون اخلارجيون بان ما
يقرب من نصف هذا املبلغ بالفعل سيكون موجها اىل التزامات أخرى ،مثل املدفوعات للدائنني
األجانب مبا يف ذلك الصني .ستكون إيران قادرة ايضاً على بيع اي كمية تشاء من النفط،
ولكن مع اهنيار سوق النفط واخنفاض األسعار مبعدل  70يف املئة يف األشهر الـ  18املاضية،
سوف تستمد ايران إيرادات أقل بكثري مما كان متوقعا ،وميكن أن تنخفض املبيعات اإليرانية مع
زيادة تراجع األسعار.
على نطاق أوسع ،ومن املتوقع أن يقلل رفع العقوبات من الضغوط النفسية يف إيران ،حىت
لو مل يتم الشعور على الفور برفع العقوبات .قال فرهاد علوي ،وهو حمام يف واشنطن ومتخصص
يف العقوبات والقانون التجاري “لقد دمرت العقوبات األعمال املصرفية اللوجستية الدولية
والشحن والتأمني اليران وسيعترب رفع العقوبات ،وإن مل يكن مثاليا ،خطوة كبرية لالمام”.
سؤال :كيف سيغري رفع العقوبات العالقات مع الواليات املتحدة؟
جواب :من غري املتوقع ان تتغري العالقات االقتصادية كثرياً بسبب العقوبات غري النووية
األخرى ،وليس هناك العديد من الشركات األمريكية اليت متتلك االهتمام يف التنقل يف شبكة
معقدة من القيود اليت ال تزال سارية بالنسبة هلم ،وقد سعى منتقدي إيران يف الواليات املتحدة
من الذين عارضوا االتفاق النووي التأكيد على ما يسمونه باملخاطر القانونية لألمريكيني .قال
مارك واالس ،الرئيس التنفيذي لشركة متحدون ملكافحة إيران نووية ،وهيه جمموعة جديدة مقرها
يورك تقود محلة ضد االتفاق الذي مت التوصل اليه يف متوز ” أنا ال اعتقد أننا سنرى طوفان من
األعمال يف إيران اآلن”.
ومع ذلك ،فقد شهدت العالقات السياسية ،اليت التزال مضطربة بعد  35عاماً ،بوادر
انفراج حىت قبل يوم التنفيذ ،ان احد اكثر األمثلة الصارخة هو احتجاز ايران لعشرة حبارة كانوا
اجتازوا املياه اإليرانية يف اخلليج الفارسي يوم الثالثاء املاضي واإلفراج عنهم بعد أقل من 24
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ساعة .بينما قال منتقدي إدارة أوباما ان إيران سجلت انتصاراً دعائياً على حساب أمريكا ،وقال
آخرون بان هذا احلل السريع سيعكس العالقات الوثيقة بني وزير اخلارجية جون كريي ووزير
اخلارجية االيراين حممد جواد ظريف ،عقب سري املفاوضات النووية توقع السيد كريي بشكل
صحيح بأن البحارة سيتم االفراج عنهم بسرعة .صرح كليف كوبشان ،رئيس جمموعة أوراسيا،
وهي شركة استشارات للمخاطر السياسية “وقد ساعد قيام كريي باالتصال بظريف واحلصول
على إجابة على الفور على القيام بالعملية”
سؤال :ماذا عن العالقات البعيدة املدى مع الواليات املتحدة؟
جواب :من السابق ألوانه التحدث حول ذلك ،لكن يف ظل االتفاق النووي ،ستلتزم
الواليات املتحدة باختاذ إجراءات تشريعية من شأهنا إزالة وبشكل دائم العقوبات وليس جمرد
تعليق تطبيقها ،شريطة أن تلتزم إيران بتعهداهتا كذلك.
قال السيد كوبشان انه يعتقد أن االتفاق سيكون “بطيئأ ،وذوبان اجلليد لن يكون فورياً”
بني البلدين خالل السنوات القليلة املقبلة .حىت مع انعدام ثقة آية اهلل خامنئي جتاه الواليات
املتحدة واستمرار القوة القمعية للمنظمة اإلسالمية للحرس الثوري يف إيران ،قال السيد كوبشان
“بان الصفائح التكتونية ستستمر بالتحرك”.
مالحظة :
هذه الرتمجة طبقاً للمقال األصلي املوجود يف املصدر ادناه  ،واملركز غري مسؤول عن احملتوى ،
مبا فيها املسميات واملصطلحات املذكوره يف املنت .
املصدر:
http://www.nytimes.com/2016/01/17/world/middleeast/why-iransanctions-were lifted-and-what-happens-next.html?_r=0
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جهود المملكة العربية السعودية لعزل إيران تواجه مقاومة
آسا فيتش* - 1مارغريتا ستانساتي *2

2016/1/20

لقد احناز أقرب حلفاء اململكة العربية السعودية مع الرياض يف املواجهة الدبلوماسية ضد
إيران ،ولكن حماوالت اململكة لتجميع كتلة معادية لطهران يوضح مدى ضعف نفوذها يف العامل
اإلسالمي .قطعت البحرين ،جزيرة صغرية متصلة باململكة العربية السعودية عن طريق جسر،
والسودان اليت سعت اىل احلصول على رعاية مالية من السعودية ،وبسرعة كل العالقات مع إيران
الشيعية بعد أن اقدمت اململكة على هذه اخلطوة رداً على اهلجمات على املنشآت الدبلوماسية
يف مجهورية إيران اإلسالمية .ولكن على الرغم من املوجة األخرية من االتصاالت الدبلوماسية
السعودية ،رفض العديد من احللفاء اآلخرين قرارات السعودية.
تؤكد هذه الصعوبات على وجود حتدي أوسع جديد للعاهل السعودي امللك سلمان،
ونائب ويل العهد ابنه حممد بن سلمان ،يف الوقت الذي حياول فيه النظام امللكي فرض نفسه
كالدولة القائدة للدول ذات األغلبية السنية .يأيت هذا التحرك من قبل الرياض وحلفائها
اخلليجيني الذين خيشون من أن رفع العقوبات االقتصادية املفروضة على ايران سيسمح هلا
بالتدخل بشكل اكرب يف الشؤون العربية ،ويشعرون ايضا بالقلق من أن ذوبان اجلليد بني إيران
والواليات املتحدة نتيجة للصفقة النووية يف العام املاضي ،سيعين قيام واشنطن بالتخلي عن
عالقاهتا طويلة األمد مع دول اخلليج ،مما سيجربهم على أن يعتمدوا على أنفسهم يف مواجهه
إيران قوية .ولكن جهود اململكة العربية السعودية لعرض قوهتا الدبلوماسية ضد إيران قد تأيت
بنتائج عكسية.
قال هاين صربا ،رئيس قسم الشرق األوسط يف جمموعة أوراسيا “تكافح اململكة العربية
السعودية وعلى مستوى واسع جداً من أجل حشد الدعم ضد إيران” واضاف “ما رأيناه هو
انعزال اململكة العربية السعودية بشكل أكرب”.
*1مراسل اقتصادي ومايل للوول سرتيت جورنال 2* .صحفية يف الوول سرتيت جورنال يف افغانستان.
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منذ تويل امللك سلمان العرش يف العام املاضي ،قادت اململكة العربية السعودية حتالفاً من
الدول السنية لقتال املتمردين احلوثيني املدعومني من إيران يف اليمن ،كما وأعلنت عن انشاء
حتالف إسالمي يضم  34دولة ملكافحة اإلرهاب يف الشهر املاضي ،وذلك مل يشمل إيران ،ومع
ذلك فإن اململكة العربية السعودية واجهت صعوبة يف كثري من األحيان يف حتشيد الدعم وراء
مبادراهتا.
حددت مصر مشاركتها يف محلة اليمن يف املقام األول من خالل تويل حراسة مضيق باب
املندب فقط .ومل تشرك باكستان أي قوات تذكر لدعم هذا اجلهد .ويف الوقت نفسه ،استجابت
بعض البلدان بشكل فاتر حلملة مكافحة اإلرهاب .قال وزير الدفاع املاليزي ان بالده غري ملتزمة
بالتدخل العسكري ،يف حني قالت اندونيسيا اهنا مل تقرر بعد ما اذا كانت ستنضم.
بدأ أحدث تصعيد مع ايران يوم  2كانون الثاين ،عندما أعدمت اململكة العربية السعودية
منر آل منر ،وهو رجل دين شيعي بارز وناشط  ،حكم عليه باإلعدام بتهمة عصيان النظام
امللكي ،كما ارتفعت حدة التوتر الطائفي يف أحناء عديدة من الشرق األوسط ،اذ اقتحم
متظاهرون ايرانيون السفارة السعودية يف طهران وقنصليتها يف مدينة مشهد ،ثاين أكرب مدينة يف
البالد ،وحرقوا أجزاء من البنايتني .وأدان القادة اإليرانيون العنف ووعدوا بتقدمي اجلناة إىل العدالة،
ومع ذلك اقدمت اململكة العربية السعودية على قطع العالقات الدبلوماسية والتجارية مع ايران
يف  3كانون الثاين .مث قامت السودان والبحرين بتلبية الدعوى أوال ،ويف وقت الحق انضمت
العديد من البلدان الصغرية اىل محلة قطع العالقات مع ايران ،مبا يف ذلك الصومال وجيبويت،
بينما مل يقم احللفاء اآلخرين يف اخلليج الفارسي بقطع العالقات متاما .سحبت اإلمارات العربية
املتحدة والكويت وقطر سفرائهم من طهران ،يف حني مل تقم عمان ،اليت طاملا كانت قريبة من
إيران ،بتغيري يف عالقاهتا الدبلوماسية.
ويف الوقت نفسه ،سافر اثنان من كبار املسؤولني السعوديني يف اململكة العربية السعودية،
االمري حممد بن سلمان ووزير اخلارجية عادل اجلبري اىل اسالم اباد يف مناسبتني منفصلتني يف
حماولة إلقناع املسؤولني الباكستانيني بالوقوف اىل جانب الرياض ،لكن باكستان حاولت البقاء
بعيداً عن النزاع الدبلوماسي ،واضعتا يف االعتبار احلدود املشرتكة مع إيران وخطر تأجيج التوترات
مع أقليتها الشيعية.
قال سرتاج عزيز ،مستشار رئيس الوزراء الباكستاين نواز شريف للشؤون اخلارجية يف
الربملان هذا الشهر “ستواصل باكستان لعب دور فاعل ومتوازن كصديق لكل من اململكة العربية
السعودية وإيران من أجل سد الفجوة”.
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يف اجتماع عقد يف اململكة العربية السعودية يوم االثنني مع امللك سلمان ،أعرب السيد
شريف عن “القلق العميق” لباكستان من التصعيد األخري للتوتر بني السعودية وايران ،ودعا اىل
حل اخلالفات بالوسائل السلمية ،وفقا لبيان صادر عن مكتب السيد شريف الذي من املقرر
ان يزور ايران يوم الثالثاء.
لدى اململكة العربية السعودية القليل لتخسره من اغالق التجارة مع إيران ،فان هذا
يشكل جزء بسيط من الواردات والصادرات ولكن إيران شريك جتاري مهم لدول أخرى يف
املنطقة ،وبعضها يناور ليصبح مركزا جتارياً للتجارة احلرة االيرانية بعد رفع العقوبات عنها.

صدرت االمارات ما يقرب من  12مليار دوالر من البضائع إىل إيران يف عام ،2013
وفقا ألرقام صندوق النقد الدويل ،وهو ما ميثل  12٪من جمموع الصادرات غري النفطية .وقدر
صندوق النقد الدويل يف اغسطس آب بان االمارات ميكن ان جتين أرباح اقتصادية تقدر ب
 13مليار دوالر بسبب ارتفاع التجارة بني البلدين ما ان يتم رفع العقوبات االقتصادية على
إيران وقد تتعرض هذه الفوائد للخطر إذا ما تصاعدت املواجهة الدبلوماسية أكثر من ذلك.
ورفض مسؤولو اإلمارات العربية املتحدة علنا االعتبارات التجارية يف قرارهم بعدم قطع العالقات
مع إيران .وبالفعل ،فإن اخلطاب بني احلكومتني قد سخن يف اآلونة األخرية .كما سخر وزير
اخلارجية يف دولة اإلمارات ،الشيخ عبد اهلل بن زايد آل هنيان ،يف تويرت من وزير اخلارجية االيراين
جواد ظريف ،قائال بانه من النفاق ان يتم انتقاد سجل السعودية يف جمال حقوق اإلنسان
يف افتتاحية نشرت يف صحيفة نيويورك تاميز .باملقابل قام السيد ظريف يوم األربعاء بالتغريد:
“الدبلوماسية هي من اختصاص الناضجيني ،ال املتغطرسني االثرياء” .يف الوقت الذي مل تتبع
فيه االمارات خطوات جارهتا الكربى برباعة ،اال ان الشيخ عبد اهلل ترك جمال لعمل دبلوماسي
أكثر صرامة .وقال يف وقت سابق من هذا الشهر ،وفقا لوكالة االنباء الرمسية يف اإلمارات “لقد
خفضت االمارات من العالقات الدبلوماسية مع إيران” واضاف “لكن ال يوجد اي شيء ميكن
أن مينعنا من اختاذ املزيد من اخلطوات لدعم اململكة العربية السعودية”.
املصدر:
http://www.wsj.com/articles/saudi-arabias-efforts-to-isolate-iran-faceresistance-1453166139
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المصلحة االيرانية في معركة الوكالة السياسية اللبنانية مع
المملكة العربية السعودية
مارتن جولف *

2016/1/20

لبنان على وشك انتخاب رئيس مجهورية قريب من حزب اهلل املدعوم ايرانياً ،بعد ايام
من االتفاق النووي بني الغرب و طهران فان اتفاق القادة اللبنانيون قد يعزز من الصوت االيراين
املتصاعد يف املنطقة  ،جاء اقرار ميشال عون ،اجلنرال السابق يف اجليش اللبناين الذي انقلب
على النظام السوري ،بعد ما يقارب العامني من املواجهة ضد خصومه السياسني اليت تسببت
بشلل احلراك السياسي يف بريوت بالرغم من رغبة اململكة العربية السعودية بتويل منافسه مسري
جعجع رئاسة اجلمهورية .وعوضا عن ذلك فقد قام مسري جعجع مبساندة ميشال عون بتويل
رئاسة اجلمهورية يف خطوة ستعزز الدور االيراين يف لبنان.
ان لبنان بلد غري مستقر بذاته ودائم احلاجة اىل رعاية خارجية ،واصبحت اآلن واجهة
يف الصراع السعودي – االيراين اللتان تنفقان مليارات الدوالرات لدعم مرشحيهما للرئاسة.
واضاف جعجع يف مؤمتر صحايف احتفايل مشرتك“ .أنا أعلن ترشيحي للجنرال ميشال عون
لرئاسة اجلمهورية” واضاف “اين أدعو حلفاؤنا لتأييد هذا الرتشيح”.
سيحتاج اجلنرال ميشال عون اىل موافقة االغلبية يف الربملان اللبناين  ،ويبدو ان هذه
االغلبية ستتحقق فيما لو اتفقت الكتلتان الشيعية واملسيحية مع بعض نواب الطوائف الصغرية
 .اما كتلة “ 14آذار” املدعومة سعودياً اليت تضم معظم الطائفة السنية يف لبنان ،وحتظى
بدعم قوي من الرياض ،استمروا مبعارضة االتفاق حىت مت اإلعالن عنه من الرجلني يف مساء يوم
االثنني ،ويبدو ان مسري جعجع سيواجه صعوبات كبرية يف إقناع الكتلة لدعم ميشال عون.
ويؤيد عون وحبماس الدور اإليراين يف املنطقة وسيكون انتخابه عالمة واضحة يف متدد
نفوذ طهران يف املنطقة ،يف الوقت الذي يدور فيه صراع قوي على السلطة والنفوذ فان السعودية
قد قطعت عالقاهتا الدبلوماسية مع ايران عند البدأ بتنفيذ االتفاق النووي .وقد عجلت اشتعال
هذه التوترات بني الدولتني اهلجوم على السفارة السعودية يف طهران ،اليت جاءت عقب إعدام
* صحفي يغطي الشرق األوسط لصحيفة الغارديان ،وكرمي شاهني هو مراسل صحيفة الغارديان  ،الشرق األوسط  ،يف بريوت.
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رجل الدين الشيعي السعودي البارز .ومع ذلك ،فإن ذلك يؤكد اتساع املواجهة اليت تأزمت عند
بدأ احلرب االهلية السورية واحلرب يف اليمن  ،وهلما بعد طائفي.
ميثّل سعد احلريري ،رئيس الوزراء اللبناين املنفي  ،القوة السعودية يف لبنان .ويف أواخر
العام املاضي ،طرح سعد احلريري (سليمان فرجنية) كمرشح تسوية  ،الذي يرتبط ارتباطا وثيقا
بالنظام السوري ،يف حماولة للخروج من الطريق املسدود الذي تسبب بشل اخلدمات األساسية
وزعزعة استقرار البالد.وقد جنحت هذه اخلطوة ،ولكن مل تكن النتيجة املتوقعة اليت متناها سعد
احلريري .كان عون وجعجع األعداء حيث أن كال من مسري جعجع و ميشال عون كانا قائدين
يف املعسكرات املسيحية املتناحرة خالل احلرب اللبنانية االهلية اليت استمرت من  1975اىل
 ،1990ولكنهما يكرهان سليمان فرجنية اكثر من كرمهها لبعضهما.
اذا مت انتخاب ميشال عون رئيسا للبالد ،كما هو مرجح  ،فانه على االغلب سيتسبب
بضرر ملوقف كتلة  14آذار يف لبنان ،الذي سيعد ضربة اخرى للمكانة السنيّة يف املنطقة.

خيشى مسؤولون سعوديون من ان ايران ستزيد دعمها بشكل استثنائي لوكالئها االقليميني
وذلك بعد رفع العقوبات الدولية يف أعقاب صفقتها النووية ،وعلى رأسهم حزب اهلل  ،الذي
دعم مباشرة من طهران منذ بدأ تأسيسه قبل اكثر من ثالثة عقود .ومتتد املخاوف السعودية
يُ َ
أيضا إىل بغداد ودمشق ،حيث اصبحت امليليشيات الشيعية املدعومة من إيران أكثر قوة وتأثريا
من اجليش العراقي الوطين ،اذ استلمت زمام املبادرة يف املعارك ضد تنظيم داعش االرهايب ،يف
حني تدخلت ايران وبقوة إلنقاذ نظام بشار األسد يف سوريا .ويف اليمن ،شنت السعودية محلة
عسكرية بعد اهتامهم اليران بدعم الثوار احلوثيني الذين أطاحوا باحلكومة اليمنية املدعومة من
الرياض.منذ فرتة طويلة اصيب لبنان بالشلل وذلك بسبب والءات خنبها السياسية املختلفة.
فشل الربملان اللبناين بانتخاب رئيساً للجمهورية حسب قانون املراونة املسيحي يف جلسات
برملانية غالبا ما فشلت بتحقق النصاب القانوين و الكثر من ثالثني مرة.
يف الصيف املاضي ظهر هناك خلالً سياسياً واضحاً يف البالد ،عندما فشلت احلكومة
اللبنانية بالتوصل اىل اتفاق حول مقالب جديدة للنفايات اليت ادت اىل تراكم النفايات يف شوارع
بريوت  ،مما ادى اىل اندالع مظاهرات كبرية احتجاجا على الفساد احلكومي يف لبنان.
املصدر :
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/18/advantage-iran-inlebanese-political-proxy-battle-with-saudi-arabia
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خيارات الغرب في الصراع الفكري االسالمي
ماثيو بريزا *

2016/1/20

إن اي عمل من االعمال االرهابية تبث الرعب واالرتباك على كال جانيب احمليط االطلسي
وتصفها التقارير التلفزيونية ،اليت اصبحت تقليدية عقب كل هجوم ارهايب ،باهنا اعمال “جبانة”
و”مهجية” وال تطرح اي اسرتاتيجية مضادة ملثل هذا االرهاب سوى نقل صورة ازدياد اعداد
رجال الشرطة يف املدن وازدياد العمليات العسكرية يف سوريا و العراق ،يف حني يفسر العديد من
املواطنني بان “عدم ابداء اي ردة فعل” من جرياهنم على اهنم قد يكونوا قتلة مجاعيني .ان مثل
هذا االرتباك هو ما يدفع الغرب للتخلي عن بعض من قيمه الدميقراطية ،ففي اعقاب هجمات
باريس وسان فرناندو  ،فكر االوروبيني باهناء حريتهم بالتنقل اليت يعتزون هبا كثريا.
بينما يدعو املرشح للرئاسة االمريكية دونالد ترامب اىل فرض حظر على مجيع املسلمني
من دخول الواليات املتحدة االمريكية .وعلى الرغم من هذا االرتباك السائد ،اال ان هناك عامل
واضح يدفع جرياننا اىل ان يصبحوا ارهابيني حمليني ،يتمثل هذا العامل بااليديولوجية السياسية
اليت مامل يتم كشفها ونزع الشرعية منها ،ستولد موجات مستمرة من االرهاب عن طريق تنظيم
داعش االرهايب او اجلماعات اليت ستنبثق عنها.
االسالم السياسي هو ايديولوجية داعش االرهايب ،وخيتلف االسالم السياسي بشكل
حاسم عن االسالم ،فهو يشكل تشويها للدين – الذي يستمد امسه من الكلمة العربية
“السالم” – ليحوله اىل نظام سياسي يهدف اىل اقامة نظام عاملي جديد ،ولو بالقوة اذا لزم
االمر .ومن هذا املنطلق ،فان االسالم السياسي يشابه التفسريات املسيحية يف العصور الوسطى،
الذي برر تطرف الصليبيني العنيف ونظامهم السياسي واالقتصادي واالجتماعي الصارم يف
االقطاعيات.
ان جوهر مفهوم االسالم السياسي هو التفسري الضيق للقانون اإلهلي (الشريعة) اليت جيب
تطبيقها يف كل مكان لتنظيم مجيع جوانب احلياة ،مبا فيها القانون العام واخلاص ،واألخالق،
والسياسة ،واالقتصاد ،واألعمال التجارية ،واحلرب .ومن وجهة نظر االسالميني ،فأن القانون
العلماين حىت لو متت صياغته بشكل دميقراطي ،سيكون اقل شرعية من القانون االهلي .وبالتايل،
* زميل اقدم غري مقيم ملركز دينو باتريسيو -أوراسيا – التابع للمجلس األطلسي.
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فالقانون العلماين يف هناية املطاف سيخضع إىل الشريعة اىل ان تحَِ ل دولة اسالمية واحدة ،أو
دولة اخلالفة ،حمل مجيع بلدان اليوم.
بينما يتشارك مجيع االسالميني اهلدف املثايل ذاته ،ولكنهم خيتلفون بشكل واضح من
ناحية الصرب والتسامح .وحىت اآلن ،فان معظم اإلسالميني يف العامل يعيشون يف سلم مع العامل
احلايل وحيملون وجهات نظر معتدلة .اهنم ميزجون بني التقوى واملعايري احملافِظة يف حياهتم
اليومية ،وواثقون بان القانون االهلي سينتصر ،ولو بعد عدة قرون من اآلن .اما االسالميني
االكثر حتمساً ،كأعضاء مجاعة االخوان املسلمني ،يريدون ان يبدؤا التغيري منذ االن والسعي اىل
السلطة السياسية عن طريق االنتخابات الدميقراطية ،وذلك متهيداً لدولة اخلالفة املستندة على
نسخة اضيق للشريعة واقل تساحما.
اما االسالميني االقل صرباً فقد حتولوا اىل اسالميني متطرفني  ،ويريدون انشاء دولة
خالفة بشكل مباشر حىت ولو تطلب االمر استخدام العنف .اذ يعتقد اعضاء من تنظيم داعش
االرهايب اهنم قد اسسوا دولة اخلالفة يف مناطق من العراق و سوريا .حيث تستند قوانينهم اآلن
على تفسري للفقه اإلسالمي الذي ساد منذ قرون يف شبه اجلزيرة العربية .ويطلق هؤالء املتطرفني
االسالميني على املسلمني الذين يرفضون هذه اآلراء املتطرفة “باملرتدين” ويتم استهدافهم
وقتلهم .وهكذا فقد اصبح املسلمون يواجهون خماطر أكرب يف معركة داخل االسالم بني التطرف
واالعتدال الذين يف هناية املطاف سيحددون نتائج هذه املعركة.
ويف يومنا هذا تواجه احلكومات الغربية معضلة يف االستجابة للصراع األيديولوجي
االسالمي .فمن جهة ،اجملتمعات الغربية لديها مصاحل عميقة يف نتائج “الصراع الفكري” لدى
املسلمني .ومن جهة اخرى  ،فان األمريكيني واألوروبيني يفتقرون إىل املصداقية لدى املسلمني،
وبالتايل ال ميكن استخدام إجراءات مباشرة لتحديد نتائج هذه الصراع املهم.
ان طريقة الغرب يف حل هذه املعضلة هي عن طريق التدخل غري املباشر ،من خالل العمل
مع احلكومات واملواطنني ذوي التفكري املماثل يف البلدان ذات األغلبية املسلمة ،اذ بامكان
احلكومات الغربية املساعدة يف منح القوة للعلماء واالئمة املسلمني  ،ومساعدة املنظمات غري
احلكومية يف كثري من مناطق الشرق االوسط ومشال افريقيا ووسط وجنوب آسيا الذين يعتنقون
التقاليد االصيلة لالميان املتسامح والتعلم العلمي .هؤالء املسلمني يؤمنون بالتكامل بني اإلسالم
والدميقراطية ورفض كراهية و تعصب املتطرفني االسالميني.
ولسوء احلظ ،ففي جتربيت املهنية يف وزارة اخلارجية والبيت األبيض ،فان صناع السياسة
األمريكية جيدون صعوبة يف مواجهة األيديولوجية اإلسالمية حىت يف هذه الطرائق غري املباشرة.
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فاهنم خيشون معارضة اي تنظيم حيوي امسه على كلمة (االسالم) اليت قد تسبب يف توجيه
اهتام هلم باعتبارهم (كارهني لالسالم) او خبرق قانون احلريات بفصل الدين عن الدولة  .وقد
صغّر مسؤولون امريكيون تاثري العقيدة االسالمية باعتبارها احملرك الرئيسي الذي يدفع املسلمون
املتدينون اىل اجلهاد املتطرف .ان الوصفات السياسية حملاربة االرهاب غري مكتملة ،فقد ركزوا
يف املقام االول على التعليم وفرص العمل والعمليات االمنية اليت متنع املتطرفني من اللجوء اىل
العنف ،مما ادى اىل منح املتطرفني االيديولوجيني اجملال الستخدام العقيدة يف صياغة عبارات
دينية كاداة جتنيد قوية.
يف الواقع  ،فقد استفاد بعض من ابرز االرهابيني املسلمني من التعليم اجليد وفرص العمل
الالئقة يف الواليات املتحدة االمريكية واوروبا ،ولكنهم مل يستطيعوا ان يتخلوا عن االيديولوجية
االسالمية  .فعلى سبيل املثال؛ خالد شيخ حممد  ،املخطط التنفيذي هلجمات  ، 11/9اكمل
دراسة اهلندسة يف والية كارولينا الشمالية ،يف حني التحق كل من الطيارين االربعة يف هجمات
 11/9جبامعات غربية .ويف باريس ،فان احد املسلحني الثالث الذي هجموا على مسرح
باتاكالن ،سامي اميمور ،املولود يف فرنسا من ام و اب جزائريني مهاجرين  ،كان ميلك عقد
دائم كسائق حافلة ،الذي وصف االعالم والدته باهنا علمانية ومعتدلة .واما سيد فاروق ،
املولود يف شيكاغو الذي قتل زمالئه يف العمل يف سان برناردينو بوالية كاليفورنيا ،كان يعمل
حلكومة بالده كمفتش صحي.
ان القاسم املشرتك بني هؤالء االرهابني مل يكن انعدام الفرص االقتصادية او حىت امليول
الفطرية للعنف ،بل كان مسرية مشرتكة للبحث عن الذات اليت ادت اىل فلسفة سياسية مفعمة
بالكراهية اليت اوصلتهم يف هناية املطاف اىل معركة افكار عنيفة .ولذلك ال تستطيع كل من
الواليات املتحدة االمريكية واوروبا بان يبقوا على اهلامش يف هذه املعركة االيديوجلية احلامسة،
حىت ولو كانت ادوات سياستهم حمدودة ،واذا استمر الغرب بالتفكري السليب ،فان جمتمعاتنا
ستواجه موجات مستمرة من التخريب والعنف صادرة من الداخل ،وحىت بعد هزمية تنظيم داعش
االرهايب ونظام بشار االسد يف سوريا .
املصدر:
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/western-options-in-amuslim-battle-of-ideas
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قدس العراق ،يمكن لكركوك ان تحمل مفاتيح الحل لمشاكل
الشرق األوسط
لؤي الخطيب *

2016/1/21

لدى كركوك تاريخ طويل من املتاعب ،فهذه احملافظة ذات املليون شخص – تقريباً -واليت
تقع يف قلب املنطقة الكردية العراقية كانت ذات مرة منطقة انطالق محالت الرئيس العراقي صدام
حسني ضد األكراد .أنضم لتلك املعركة لفرتة وجيزة حزب كردي واحد ،احلزب الدميقراطي
الكردستاين ،يف معركته املريرة مع االحتاد الوطين الكردستاين ( .)PUKقبل وصول صدام حسني
إىل السلطة ،هومجت مصايف النفط يف كركوك من قبل املتمردين األكراد.
ال عجب إذن من قيام الرئيس العراقي السابق الكردي جالل طالباين بوصف املدينة
املنكوبة بـ”قدسنا” ،وهي مدينة يدعي الكثريون إهنا هلم .يف هذه األيام ،تزايد عدد املدعني.
مل يزل احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين العبني مهمني ،وكالمها من
املكونيني للبيشمركة ،ولكن اآلن هناك ايضا احلشد الشعيب وداعش.بعد كل هذا ،التزال كركوك
مرنة بشكل مدهش.
املضاعفات
رمبا كان طالباين على حق يف أن كركوك معقدة مثل القدس .يتم تعريف هوية املدينة
الغنية بالنفط من خالل جمتمعاهتا الرئيسة الثالث العرب واألكراد واألتراك ،من السبعينيات
اىل التسعينيات حاول صدام حمو هذا التنوع من خالل محلة التعريب اليت أعطت العرب
السنة احلوافز لالنتقال إىل املنطقة ،اذ انضموا إىل السكان العرب اآلخرين الذين غامروا هناك
لالستفادة من كثرة النفط يف احملافظة.
وبعد تغيري النظام يف عام  ،2003كان األكراد سريعني يف تصفية احلسابات ،فقاموا بطرد
عائالت سنية من منازهلم ،ومنذ ذلك احلني كانت هناك جهود وساطة مكثفة وترتيبات أمنية
معقدة ،واملعروفة خالل وقت الواليات املتحدة يف العراق باعتبارها اآللية األمنية املشرتكة .جلبت
* رئيس معهد العراق للطاقة ،وزميل مركز بروكنجز الدوحة.
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قوات مكافحة اإلرهاب املستخدمة يف املناطق املتنازع عليها مراكز القيادة العراقية والكردية
والواليات املتحدة معا لتنسيق الدوريات وجتنب االشتباكات.وأوشكت قوات مكافحة االرهاب
على االهنيار مرات عدة  ،مما أدى تقريباً إىل فتح الصراع يف دياىل اجملاورة يف أب  2008عندما
طالبت احلكومة العراقية قوات البيشمركة مبغادرة املناطق املتنازع عليها يف غضون  24ساعة ،ومع
ذلك ساد هدوء هش يف كركوك.
سرب خط أنابيب صدأ ميتد من حقول كركوك إىل مصفاة بيجي يف حمافظة صالح الدين
ّ
كمية كبرية من النفط إىل هنر دجلة ،وفقاً ملسؤول بشركة نفط الشمال طلب عدم الكشف عن
امسه .أثار التسرب الذعر بعد أن قام شخص بإشعال النريان يف النفط ،مما شكل سحباً هائلة من
الدخان فوق عاصمة احملافظة تكريت ،وفقاً لسكان املدينة .قامت سيارات اإلسعاف بإجالء
السكان الذين يعانون من صعوبة يف التنفس.
ومع ذلك وعلى مر السنني ،ازداد القلق بعد أن زاد وجود البيشمركة يف املدينة،ورأى
األكراد فرصة يف دخول داعش يف أذار  2014وقاموا بضم املدينة لإلقليم يف الوقت الذي
اهنار فيه اجليش العراقي ،حىت إ ّن أحد السياسيني األكراد قال بان كركوك أصبحت جزءاً من
“كردستان الكربى” .استجابت بغداد ،يف البداية على األقل ،من خالل التحذير من وجود
عواقب وخيمة.
أمست األمور أكثر تعقيداً يف السنوات اليت تلت ذلك،فقد دخل نصف مليون الجئ
سين للمحافظة ،ومن احملتمل ان يزيد هذا التوتر يف التوازن الدميوغرايف احلساس ،انه ملن الصعب
قياس العدد السكاين ألن التعداد األخري كان يف عام  .1957معظم السكان السنة مرعوبون
من داعش وقلقون بشأن اجلماعات املوالية اليران القادمة إىل املدينة ،وهلذا فهم يتقبلون األمن
النسيب النابع من السيطرة الكردية يف الوقت الراهن .لكن السنة اآلخرون غري متصاحلني مع
هذا ،فقد حذر احد شيوخ السنة البارزين بأنه يتحتم على األكراد التخلي عن السيطرة على
املدينة بعد هزمية داعش.
املرونة
رغم خطورة األمور ،إال أن كركوك مل تنهار ،يهاجم داعش املدينة بشكل دوري ،ولكنها
ليست حتت احلصار الدائم مثل بلدة حديثة .يف كركوك مل تكن العالقات السنية مع البيشمركة
وبغداد سيئه مبا فيه الكفاية لتسهيل السيطرة الكاملة لداعش على املدينة كما هو احلال يف
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املوصل،يعود هذا الفضل اىل حمافظ املدينة الكردي ،جنم الدين كرمي ،وهو رجل عازم على وقف
متزق املدينة،حىت اآلن كان قادراً على مقاومة الضغوط من قبل أربيل ،عاصمة إقليم كردستان
العراق ،اليت يديرها احلزب الدميقراطي الكردستاين ،وبغداد لتحديد ما هو مصري كركوك ،ما
إذا كانت ستكون جزءاً من املنطقة الكردية أو ال ،وذلك بسبب عالقاته اجليدة مع غريه من
املسؤولني يف مركز السلطة الكردية ،االحتاد الوطين الكردستاين ،الذي له صالت تارخيية مع
ايران ،وبالتايل عالقات أفضل مع األحزاب الشيعية يف بغداد.
ففي تصرحياته يف أعقاب انسحاب القوات العراقية االحتادية من كركوك يف حزيران
من العام املاضي ،كان جواب كرمي مبهماً عندما سأله أحدهم عما إذا كانت زيادة وجود
قوات البيشمركة يعين أن كركوك تقرتب من أن تصبح منطقة كردية .عادة ما يكون االحتاد
الوطين الكردستاين أقل حزماً بشأن القضية االنفصالية الكردية من منافسه احلزب الدميقراطي
الكردستاين ،وهذا يعين أنه قد يكون هناك فرصة ألن تتوصل بغداد واالحتاد الوطين الكردستاين
إىل تسوية سلمية فيما خيص املدينة .البديل هو قيام احلزب الدميقراطي الكردستاين بقيادة بارزاين
بأن يقرر من جانب واحد مصري املدينة ،مما قد يؤدي إىل انضمامها إىل اإلقليم .وقد ساعدت
عالقات كرمي األخرى يف ختفيف حدة التوتر بني مقاتلي احلشد الشعيب والبيشمركة ،فقد اجتمع
مع هادي العامري ،االمني العام ملنظمة بدر ،أحدى تشكيالت احلشد الشعيب ،ملناقشة هذه
القضايا وتعزيز التعاون األمين ،كما واستخدم عالقاته يف بغداد للمساعدة يف التوصل إىل توافق
هش بني بغداد وأربيل لصاحل كركوك.
يف أواخر عام  ،2014قررت بغداد السماح حبساب نفط كركوك كجزء من نفط املنطقة
الكردية الذي يتم إرساله إىل شركة تسويق النفط احلكومية (سومو) بوصفه جزءاً من التصدير
االحتادي،ويف املقابل فإن املناطق الكردية حتصل على  17يف املائة من امليزانية العراقية .قال
كرمي أنه لطاملا حتصل كركوك على نسبة مئوية عن سعر كل برميل من حقول كركوك ،فان هذا
سيمكنه من املضي قدماً يف مشاريع إعادة اإلعمار.
مت احلديث كثرياً عن اتفاق النفط بني بغداد وأربيل يف ذلك الوقت ،ولكن يبدو أنه بدأ
باالهنيار منذ ذلك احلني،ومع اخنفاض أسعار النفط ،ترى أربيل أن السيطرة على نفط كركوك
أكثر أمهية من أي وقت مضى .إذ يشكل إنتاج النفط يف كركوك  50%من صادرات النفط
الكردية احلالية ،وهذه كمية حرجة ملنطقة كردية صغرية ولكنها مستقلة نفطياً .إذا كانت كركوك
حتصل على الكثري من ميزانيتها من إنتاج النفط  ،الذي يتم تصدير بعضه من خالل سومو
وبعضه من خالل املنطقة الكردية ،فإ ّن هذا يرمز إىل التوازن الدقيق للقوة املالية والسياسية اليت
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جيب على كرمي التعامل معها.
التصويت
لسنوات وضعت كركوك حتت األضواء إلجراء استفتاء لتحديد الوضع النهائي ،كما
تنص على ذلك املادة  140من الدستور العراقي .من املهم أن يتم إجراء التصويت أخريا.
سيخري السكان إما باجمليء الكامل حتت سلطة بغداد أو االنضمام إىل حكومة إقليم كردستان
أو البقاء كمنطقة تتمتع حبكم شبه ذايت .ليس هناك خيار مثايل ،ولكن قدراً من احلكم الذايت
قد استفادت منه املدينة .بعد كل هذا فإهنا يف حال أفضل من املوصل يف حمافظة نينوى اجملاورة.
أيا كان خيار أهايل كركوك ،ينبغي أن تنفصل قضية النفط عن قضية األراضي املتنازع
عليها ،سيكون من املستحسن لكركوك مواصلة الشراكة مع شركة نفط الشمال االحتادية ،والقيام
بدعوة االستثمارات األجنبية ،وتشكيل شركة خاصة بنفط كركوك لتشغيل احلقول النفطية يف
احملافظة .يف هذا السيناريو ،فإن كركوك ستبقي على املكانة التجارية بشكل أفضل ،وسوف
تتخلص من السياسات النفطية حلكومة إقليم كردستان ،اليت تأيت مع مسؤولية ان يتم بيع النفط
املتنازع عليها بأسعار منخفضة عرب تركيا.
ولعل أفضل ترتيب سيكون يف إجياد شراكة مع بغداد كمنطقة مستقلة ،والعمل مع
احلكومة االحتادية لتسويق النفط للمستهلكني احملليني ،فضالً عن استخدام ممر البصرة لتصدير
نفطها إىل األسواق اآلسيوية .وعالوة على ذلك كمنطقة فأن كركوك تتمتع باحلصة الدستورية
من ايراداهتا وكذلك من أموال النفط .سيساعد هذا على تعظيم إيراداهتا ،مما سيوسع الصناعات
احمللية ويزيد من فرص العمل.
البديل هو أن نرى حتول كركوك اىل بوليصة تأمني إلنقاذ املنطقة الكردية ،اليت تواجه
ديوناً مبليارات الدوالرات وتفتقر إىل زعيم منتخب دميقراطياً .دعا الزعيم احلايل ،مسعود بارزاين،
إلجراء استفتاء على االستقالل بعد وقت قصري من استيالء البيشمركة على احملافظة ،منذ
 2008دعا برزاين إىل التحايل على بغداد وبيع النفط املتنازع عليه مباشرة يف السوق الدولية
بسعر منخفض مبساعدة تركيا .أدى كل هذا إىل رؤية العراق هلذه االنتهازية ،وعدت شحنات
النفط هذه غري قانونية من قبل احملاكم األمريكية.
وهي تواجه القرار ،رمبا ستشعل كركوك فوضى يف حمافظات العراق ،اذ ستزيد ضجة
السكان احملليني على حنو متزايد لتحقيق الالمركزية .أن العمل اآلن حنو نظام احتادي سيحافظ
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على وحدة العراق وحيسن االمن واالقتصاد يف البالد .على هذا النحو ،ينبغي أن تكون كركوك
حذرة من االنضمام إىل منطقة كردية ضعيفة ال تستطيع االستقالل من دون نفط كركوك،
وخاصة إذا متت إدارهتا من خالل ساللة غري دميقراطية،لكن الوقت قد ينفد،وقد يكون كرمي
الرجل املناسب هلذه املهمة ،لكنه لن يكون يف منصبه إىل األبد.
املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2016-01-18/iraqs-jerusalem
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رئيس الوزراء حيدر العبادي يأمل بأن يحصل العراق على قروض
من صندوق النقد الدولي
ثورولد باركر ،1مات برادلي

2

2016/1/23

صرح رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنه يأمل بأن حيصل العراق على  6اىل  7مليار دوالر
على شكل قروض من صندوق النقد الدويل ،يف الوقت الذي ادى فيه تراجع أسعار النفط اىل
ترك احلكومة حباجة ماسة للمساعدة اخلارجية لتمويل احلرب املكلفة ضد داعش .قال السيد
العبادي ،الذي حتدث اجلمعة على هامش املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس سويسرا ،بأن
النفط اخلام العراقي يباع بسعر  $ 22للربميل ،أي أقل من نصف ال  $ 45للربميل ،وهو السعر
الذي حدد للنفط يف ميزانية العراق لعام  .2016قال السيد العبادي“ .العراق ينفق ما ال يقل
عن نصف السعر كتكلفة إلنتاج النفط” .واضاف “انه ملن املستحيل إدارة البالد ،لنكون
صادقني معكم ،فاحلفاظ على اجليش ،وعلى فرص العمل ،وعلى االقتصاد صعب جدا” يف
ضربنا  ،يف احلقيقة كنا نتوقع شيئا مثل هذا
تعليق حول االخنفاض يف عائدات النفط“ .لقد ُ
ولكنه كان مفاجئة للجميع فقد كان اخنفاضاً حاداً”.

وقال كريستيان جوزس ،رئيس بعثة صندوق النقد الدويل يف العراق للوول سرتيت جورنال
بأن الصندوق “ليس على علم بأي طلب مايل” .واضاف “حنن مل نبدأ التفاوض حول ترتيب
مايل .حاملا سيتم طلب ذلك ،فنحن سننظر له بالتأكيد” ومع ذلك ،بدأ العراق بربنامج ما
يسمى مبراقبة املوظفني مما سيسمح للصندوق مبساعدة بغداد يف صياغة ميزانية موثوقة ضمن
إطر السياسات االقتصادية هبدف متهيد الطريق للحصول على متويل من صندوق النقد الدويل.
قال السيد جوزس ،هذا الربنامج سيساعد “العراق على بناء سجل لالنتقال إىل ترتيب مايل
جديد” .يف حني أن اخنفاض أسعار النفط قد يضر باالقتصادات املعتمدة على املوارد النفطية
يف مجيع أحناء العامل ،يواجه العراق خطر اخر متمثالً باحلرب ضد داعش ،وهي مجاعة متطرفة
تسيطر على ثلث البالد تقريباً منذ عام  .2014حىت يف الوقت الذي خيوض فيه السيد العبادي
حرباً ضد التنظيم بدون مساعدة من القوات الربية األمريكية ،اال انه ال يزال يواجه اعتداءات
. 1ثورولد باركر يف دافوس ،سويسرا ،صحفي خمتص بالشؤون املالية يف الوول سرتيت جورنال
.2مات براديل يف لندن ،صحفي خمتص بشؤون الشرق االوسط يف الوول سرتيت جورنال.
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موازية من النقاد الداخليني حول ملفات الفساد املنتشر يف اروقة الدولة .وتراجعت بغداد
عن خطة إصدار ملياري دوالر على شكل سندات العام املاضي بعد أن قررت أن مطالب
املستثمرين مرتفعة جدا.
يف مقابلة أجريت معه ،قال السيد العبادي انه يشك يف أن تنخفض أسعار النفط اىل 10

 $للربميل ،وهو أقل من تكلفة االنتاج يف العراق ،بدال من ذلك يبدو أن رئيس الوزراء مملوئ
باالمل من أن األسعار قد ترتد اىل  $ 50يف وقت الحق من هذا العام.

قال رئيس جملس الدولة “من مناقشايت هنا ،مييل الناس من ذوي الصلة بأسعار النفط
إىل االعتقاد بأن االسعار قد ترتفع إىل  $ 50للربميل” واضاف “اذا ما استمر السعر كما هو،
فنحن يف ورطة .هل ميكن أن تنخفض إىل أقل من $ 20؟ هذا غري ممكن .أميكن ذلك؟”
وضع السيد العبادي خطة حكومية ملواجهة العجز الذي زاد عن أكثر من الـ  20مليار
دوالر اليت قدرت يف ميزانية  2016اليت أقرها الربملان العراقي .تأمل احلكومة يف احلصول على 7
مليار دوالر كعائدات سندات من صندوق النقد الدويل  ،وسحب حنو  7مليارات من احتياطي
العمالت يف البنك املركزي العراقي ،واقرتاض  7مليارات اخرى من املصارف العراقية.
ان امل احلكومة العراقية يف احلصول على مساعدة من صندوق النقد الدويل قد يستغرق
بعض الوقت وقد التزم املقرض الدويل إىل برنامج غري رمسي لرصد املوارد املالية للبالد الجياد
وسيلة لتنظيم امليزانية  ،ان هذا اجلهد الذي من املقرر أن يستمر حىت كانون االول ،هو مقدمة
ألية مفاوضات حول قرض صندوق النقد الدويل .أعلن صندوق النقد الدويل األسبوع املاضي.
ان الربنامج يهدف إىل “إنشاء سجل يبني مصداقية السياسة املالية لتمهيد الطريق لرتتيب متويل
الصندوق”
ولكن السيد العبادي حذر من أن االسرتاتيجية سوف لن تكون قابلة للتطبيق إال إذا
استقرت أسعار النفط مرة أخرى على  $ 45للربميل ،واضاف “هذه خطتنا األصلية جيب أن
يكون هذا كافيا بالنسبة لنا ““ .مع اهلبوط احلايل يف األسعار ،حنن حباجة إىل أكثر من ذلك”.
اعرتف السيد العبادي بأن أسوأ عبأ على ميزانية العراق هي البريوقراطية املتضخمة .قال رئيس
الوزراء بأن احلكومة حباجة اىل أقل من ثلث هؤالء العمال ،فكثري منهم يعرف ب “العمال
الزائفني” ألهنم ال يفعلون اي شيء سوى مجع رواتبهم ،ولكن إستهدافهم من شأنه أن “يزيد
من عدم االستقرار” وسيكون مبثابة بدء “حرب أخرى”.
ومع ذلك يأمل السيد العبادي بتقليص البريوقراطية كجزء من حزمة واسعة النطاق
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من اإلصالحات اليت أعلن عنها يف العام املاضي ردا على االحتجاجات الشعبية على تردي
اخلدمات احلكومية .صرح السيد العبادي بأنه قد استغىن بالفعل عن  123مسؤول حكومي رفيع
املستوى من الذين عليهم هتم بالفساد كما وقام مبقاضاة وزير سابق.
لكنه قال ان مكافحة الفساد ستستغرق وقتا طويال“ .يف املاضي ،كان الفساد من
األعلى إىل األسفل اما اآلن فالفساد منتشر يف كل مكان فهو يتحرك أفقيا “ .واضاف “اعتقد
بأنه ولسنوات عديدة مل يقم أحد بأي شيء حيال ذلك ،قبل كثريون بأنه شيء طبيعي وأصبح
جزءً من الثقافة”.
املصدر:
http://www.wsj.com/articles/prime-minister-haider-al-abadi-says-iraqplans-to-seek-imf-loans-1453506033
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المراهنة على عدم استمرار انخفاض اسعار النفط
مايكل موران *

2016/1/30

مؤخراً و يف هناية عام  2014امتألت الصحف املالية بتوقعات قاسية اليت حذرت من أن
التوسع املتهور القتصاديات األسواق الناشئة ،كالصني على وجه اخلصوص ،سيبقي على سعر
النفط مرتفعاً فوق املائة دوالر للربميل الواحد لعقد أو أكثر .ويف تشرين االول لعام  2014احرتم
صندوق النقد الدويل التوقعات االقتصادية العاملية ألسعار السلع بقيمة  $ 102للربميل الواحد
لسنة  2014وبقيمة  $ 99للربميل لسنة  .2015وبعد فرتة قصرية  ،اهنارت أسعار النفط ،ويقول
احملللون ذاهتم اآلن ،الذين توقعوا سابقا بأن أسعار النفط ستبقى مرتفعة ،بأن السعر احملدد بقيمة
 $ 30للربميل أو اقل سيكون السعر الطبيعي لفرتة طويلة من الزمن .
يقر الرأي العام السائد لدى خرباء االقتصاد بأن (موجة ارتفاع أسعار السلع) قد انتهت،
ّ
اليت كانت السبب للنمو االقتصادي لدول “ ”BRICSوهي (الربازيل  ،روسيا  ،اهلند  ،الصني
 ،جنوب أفريقيا) و اقتصاديات أسواق ناشئة أخرى يف أواخر العقد األول من هذا القرن .و
الدليل على هذا الرأي هو اهنيار أسعار النفط هذه األيام.
نظرة على االرقام
إ ّن التنبؤ يعد فناً أكثر من كونه علماً .فسواء أكان متويال شخصيا أم شراكة متعددة
اجلنسيات أم اجتياحاً سرياً لدولة جماورة فإن اختاذ القرارات جيب أن يستند على الفطنة والذكاء.
وتُظهر أفضل املمارسات بأن اختاذ القرارات استناداً إىل أفضل السيناريوهات أو أسوئها هو أمر
غيب ،بل حيتاج املتنبئون إىل النظر للنتائج على املدى املتوسط ،وما على املرء سوى أن يرجع
بالزمن إىل عام  2013ملعرفة كيف إن استخدام اليقني خالل موجة االزدهار  ،وإن فكرة األمناط
طويلة املدى ليست موجودة فقط بل ميكن تنبؤها ،اليت استخدمت لتقدير نسبة النمو لعقود
* مدير جملس إدارة حتليل املخاطر العاملية يف كونرتول رسكس
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عديدة يف املستقبل من قبل أبرز خرباء االقتصاد يف العامل .و ّأما اآلن فقد مت إثبات إن معدالت
النمو املتضاعفة للربازيل و الصني وغريمها من االسواق الناشئة هي غري صحيحة.
ويف الواقع ،كان امجايل مفهوم (موجة االزدهار) هو عبارة عن تبسيط مفرط لديناميكية
أفضل حلالة العرض والطلب ،الذي استخدم يف كل شي من الذهب إىل الغاز الطبيعي .بعد
أشهر فقط من اهنيار (موجة االزدهار) فقد أصبح من الواضح إن هذا املفهوم تضمن أعراضا
كالسيكية “للفقاعة املالية” وأتى ذلك مع فرضيات إن الوضع احلايل سيصبح خمتلفاً .و بالنسبة
خلرباء االسواق الناشئة واملستثمرين فيها  ،فقد مت بناء التوقعات على “التفاؤل” بدالً من وضع
مناذج واقعية و مدروسة.
ومع اخنفاض أسعار النفط يف الوقت احلايل إىل أدىن مستوياته منذ عقود ،فقد غيرّ العديد
من أسلوب تفكريهم”من أفضل سيناريو إىل أسوأ سيناريو” وهذا بالطبع على الدرجة نفسها
من السذاجة .إن “موجة االزدهار” هي بعيدة كل البعد من االنتهاء ،بل مت ايقافها بشكل
مؤقت فقط .فإن التوجه حنو الغذاء والطاقة واملعادن بشكل أكرب سيحافظ على أسعار السلع،
متاماً كما حنن متأكدون باستمرار من منو سكان األرض ومنو حجم الطبقة الوسطى يف الربازيل
والصني ونيجرييا وتركيا .وتعتمد هذه االمناط على غرار العوملة على اجتاهات العرض والطلب
اليت تظهر بوادر ضئيلة على تراجعها ،فكما استطاعت هذه االمناط النجاة من عاصفة توقف
النمو يف االسواق الناشئة فكذلك ستنجو أسعار السلع األساسية.
تقلبات سوق النفط
على الرغم من حديث السوق احلايل حول انتهاء”موجة االزدهار” ،فإن قوانني العرض
والطلب ما زالت قائمة .ومع ذلك ،فقد كان هناك تغري هائل يف القوى املنتجة وتفاعلها
اجليوسياسي .إن عمليات التصديع اهليدرويل اليت استخدمتها الواليات املتحدة االمريكية سببت
بتغيريعقود من االفرتاضات منها التأثري على أسعار النفط يف الشرق األوسط ،وكذلك على
سيطرة التكتالت االحتكارية على أسعار النفط العاملية .عُ ِرفت اململكة العربية السعودية بأهنا
املنتج الرئيس للنفط يف العامل إذ حتكمت بأسعار النفط العاملية بصورة منفردة منذ عام  1973إىل
عام  2014حلني دخول الواليات املتحدة االمريكية يف نزاع السيطرة على االنتاج .أنتقل العامل
اآلن وبشكل أساسي من إنتاج النموذج السعودي املتأرجح إىل إنتاج منوذج سعودي-أمريكي
متأرجح.
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تعمق بعض احملللون بفكرة التصديع اهليدرويل املستخدم يف الواليات املتحدة األمريكية
بصورة أكرب ،واستنتجوا أن هذا التصديع أدى إىل إزاحة اململكة العربية السعودية من كوهنا املنتج
االول يف العامل  ،لتصبح الواليات املتحدة األمريكية هي املنتج الرئيس للنفط يف العامل .ولكن
يف الواقع ،فإن اجلهود احلالية اليت تقودها اململكة العربية السعودية يف الدفاع عن منظمة أوبك
ضد تراجع حصتها يف السوق من خالل رفضها خلفض اإلنتاج يدل على أن الرياض حتتفظ
بقدرهتا على خفض األسعار وذلك بإغراق السوق بالنفط .إن السؤال احلقيقي هو اذا توقفت
اململكة العربية السعودية من انتاج النفط  ،فهل من شأن ذلك أن يغري وضع األسعار احلايل؟.
وعلى الرغم من استمرار الرتاجع يف أسعار النفط يف عام  ،2016فقد بلغ انتاج الواليات
املتحدة من النفط أعلى مستوى قياسي ليصل إىل إنتاج تسعة ماليني برميل يومياً عام ،2015
ومن املتوقع إن هذا الرقم سينخفض إىل مثانية ماليني برميل يومياً عام  .2016ويعد هذا اخنفاضاً
كبرياً ولكن جيب أن يوضع يف سياق اجتاه إنتاج النفط يف الواليات املتحدة االمريكية .إذ تراوح
اإلنتاج النفطي االمريكي بني عامي  2000و  2010مبقدار من  4.5إىل  5.5مليون برميل يوميا،
وبعبارة أخرى ،فان اإلنتاج األمريكي املنخفض لعام  2016يكافئ االنتاج العراقي اليومي للنفط
مضافاً إليه متوسط اإلنتاج األمريكي يف العقد املاضي.
فإذا كان األمر كذلك ،فكيف أدى الضغط السعودي على أسعار النفط إىل تباطؤ
أسرع يف استخدام التصدع اهليدرويل يف الواليات املتحدة االمريكية؟ .وعلى عكس االقتصاد
النفطي التقليدي ،إذ مت إطفاء استثمارات ضخمة خالل ثالثة عقود أو أكثر من اخنفاض
تدرجيي لالنتاج ،فان طريقة احلفر اهليدرويل سينتج حوايل  85%من إمجايل اإلنتاج خالل العامني
األولني من بدأ االنتاج يف هذه االبار وستتناقص هذه الكمية بعد عقد أو أكثر .ولذلك فان
االقتصاديات املبنية على التصدع حتتم على بعض املنتجني من ذوي الربح املنخفض أو ذوي
الربح املرتفع بالضغط على أسعار النفط على الرغم من ظروف السوق احلالية ،واحلل البديل هو
ّإما البيع القسري أو اإلفالس.
أصبح من املؤكد إن طريقة إنتاج النفط بالتصدع اهليدرويل سيتوقف عام  .2016إن
ثبات األسعار مبقدار  30$للربميل أو أقل ميثل التكلفة اإلنتاجية احمللية للنفط بطريقة التصدع،
وأصبحت بعض احلقول يف طريقها للفشل بتغطية تكاليف تشغيلها ولكن ستصمد العديد من
هذه احلقول .وقد أثبتت طريقة إنتاج النفط بالتصدع بأهنا سريعة ومرنة على الرغم من اخنفاض
أسعار النفط .ويرجع ذلك جزئياً إىل أن صناعة التصدع يف الواليات املتحدة األمريكية تعد
طريقة ذكية بالتحكم يف التكلفة وهي تنعم مبرونة النظام التشريعي .إنه من السهل إيقاف عمل
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هذه اآلبار و إعادة تشغيلها الحقاً ،على عكس عمليات التنقيب عن النفط التقليدية .فعلى
الرغم من أن عدد احلفارات العاملة قد اخنفض بشكل كبري عام  2015فان إعادة تشغيلها عند
ارتفاع األسعار يعد أمراً سهالً .ولسوء احلظ مل يعترب العديد من املراقبني هذا األمر من ضمن
أسوأ حساباهتم.
إن إنتاج النفط بالتصدع اهليدرويل لن يتوقف حىت وان استمرت األسعار املنخفضة ملدة
عامني آخرين الذي ميكن ان حيدث بسبب تباطؤ النمو يف الصني وتراجع إمدادات منظمة
أوبك .ويف واقع احلال ،فان قدرة صناعة التصدع يف الواليات املتحدة األمريكية بزيادة اإلنتاج
أو نقصانه ستؤدي إىل أقل األضرار على االقتصاد األمريكي األوسع فقد خلقت ميزة جديدة
لسوق النفط العاملي فعندما يرتفع سقف األسعار سيتبعه وبشكل مباشر إنتاج كبري للنفط
يف الواليات املتحدة .ال أحد يعرف السعر الدقيق الذي من شأنه أن يؤدي إىل عودة الطاقة
االنتاجية القصوى حلقول النفط اليت تعمل بطريقة التصدع اهليدرويل ،وباحلقيقة فان األسعار
قد ختتلف من منطقة إىل أخرى بل وأكثر من ذلك قد ختتلف األسعار ضمن املنطقة الواحدة.
ولكن هناك شيء مؤكد وهو هل جيب على اململكة العربية السعودية أن تغري من موقفها من
كمية اإلنتاج وتفرض على منظمة أوبك خفض اإلنتاج مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار ويف الوقت
نفسه ستعمل احلفارات األمريكية جمددا .و هذا أمر مستبعد.
أما بالنسبة للمستهلكني يف الدول املستوردة للنفط ،فان اخنفاض أسعار النفط تصب
يعزي املصدرون وعمالقة الطاقة العاملية أنفسهم حبقيقة إن
يف مصاحلهم االقتصادية .ولكن ّ
الوضع الراهن هو وضع مؤقت .فإن ارتفاع أسعار النفط والسلع املختلفة قد مألت صناديق
الثروة السيادية يف العقد األول من القرن قد تكون انتهت يف الوقت احلاضر  ،ولكن التقلبات
اليت دفعت األسعار إىل االرتفاع تارة واالخنفاض تارة أخرى مل ِ
تنته بعد .وطاملا إن الناس الذين
يديرون األرض يتصرفون بطريقة غري متوقعة  ،فإهنم سيقومون بأعمال من شأهنا أن تسبب
بتقلبات السوق .ويعد ارتفاع أسعار النفط ليست سوى حرب غري مقصودة أو اجتياح غري
حمدد األهداف.
املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-01-24/swingstate
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آالف المهاجرين العراقيين يعودون إلى أرضهم  ،مصحوبين
بخيبة أمل تجاه أوروبا
تم أرانجو *

2016/2/6

ليلة تلو أخرى كان حممد اجلابري يتقلب يف فراشه ويقارن احلياة يف العراق مع حياته يف
أوروبا كمهاجر ،وبعد ان أمضى ٍ
ليال عديدة ساهراً يف مركز لالجئني يف فنلندا قرر حممد أن
يعود إىل العراق ،يعلل اجلابري صاحب الثالث و العشرين عاماً ذلك بقوله”يف العراق بإمكاين
العثور على شريكة حيايت” وأضاف “والديت هنا”.وأيضاً بعض األشياء البسيطة محلته على
العودة إىل موطنه كسعر السكائر والطقس البارد نسبياً قال حممد اجلابري”يف أوروبا كنت منعزالً
مل تكن احلياة فيها كما توقعناها أن تكون”.
شهد العام املنصرم انضمام عشرات اآلالف من الشباب العراقيني والسوريني واألفغان
واألفريقيني يف هجرهتم حنو أوروبا وصاحبت هذه اهلجرة تقارير عن سهولة العبور إىل أوروبا
من خالل تركيا ليسجل العام الفائت بذلك موجة اهلجرة العظيمة .ولكن اآلن اآلالف من
املهاجرين العراقيني غري الشرعيني يرغبون بالعودة إىل وطنهم .العديد منهم يقول أهنم جاءوا إىل
أوروبا حاملني توقعات مغايرة للواقع بأهنم سوف حيققون النجاح السريع  ،البعض قال أيضاً
أن االستقبال الدافئ الذي تلقوه من األوروبيني الصيف الفائت كان مثرياً للشك خاصة بعد
األحداث اإلرهابية اليت طالت مدينة باريس يف فرنسا يف تشرين الثاين.
قرر العديد من العراقيني البقاء يف أوروبا خاصة أولئك الذين كانوا قد ُهجروا من أراضيهم
ُيعرض -ليس نفسه فحسب-
اليت احتلتهاٍ الدولة اإلسالمية اليت تعرف بـ داعش ،هنالك من ّ
بل كل شيء إىل اخلطر يف سبيل الوصول إىل أوروبا ،يف األسبوع املنصرم تعرضت عائلة عراقية
من كركوك إىل الغرق يف حبر إجية كانوا حياولون اهلرب إىل أوروبا ولكن أعيدت جثامينهم إىل
كركوك .يعكس العائدون من أوروبا جانباً آخر للهجرة ،هوالء الذين تركوا بغداد بسبب الرتاجع
االقتصادي الذي يعانيه البلد ،أو من ترك البلد بداعي الفضول بعد انتشار التقارير اليت تروي
سهولة العبور عرب تركيا وسعادة الواصلني على حدود أوروبا.
* نيويورك تاميز
305

حصاد البيان

يقول حممد اجلابري عن هجرته الصيف الفائت “كنت دائماً أعتقد إين ال أملك عمالً و
مل ِ
انه دراسيت كنت أفكر مبستقبل أفضل هناك ،كنت أعتقد إين سوف أجد عمالً أفضل ،واين
سوف أكمل دراسيت واجين الكثري من األموال”مث أضاف “كنت أبكي يوم وصويل إىل فنلندا،
كنت أبكي فرحا”.وبعد أن متددت األيام لتصبح أشهراً أصبح اجلابري ميضي أغلب األوقات
يف التمارين الرياضية أو بالتسكع مع عراقيني آخرين يف مركز املهاجرين الذي يقطنه ،مث أيقن أنه
سيمضي الكثري من الوقت قبل أن حيصل على عمل و بيت خاص به.
الصيف الفائت ،كان موقع الفيس بوك ممتلئ باملنشورات اليت توضح الرحلة إىل أوروبا
ّأما العراقيون اآلن فإهنم عادوا على مواقع التواصل االجتماعي ليح ّذروا أقراهنم من اهلجرة ،ففي
أحد مقاطع الفيديو اليت نُشرت مؤخراً يتضمن عراقياً يشتكي من الطعام يف أوروبا و قد أسرد
قائالً”أنا اآلن بانتظار رحليت إىل بغداد وحسب ،وسوف أعود قريباً سوف أنصح اجلميع بأن
ال خياطروا باجمليء إىل أوروبا”.
ادعت منظمة اهلجرة العاملية إهنا ساعدت أكثر من  3.500مهاجراً عراقياً من أجل
عودهتم إىل الوطن العام املنصرم وهذا العدد هو جمرد ٍ
جزء من املهاجرين الراغبني بالعودة إذ
إن بعضهم التجأ إىل احلكومات احمللية أو السفارات العراقية يف البلدان اليت هاجروا إليها.
يقول توماس ويس ،مسؤول املنظمة يف العراق “منذ بداية  ،2016طلبات املساعدة أخذت
باالزدياد”و ّأما احلكومة العراقية فأهنا أرسلت وفداً إىل أوروبا لتنظيم عودة املهاجرين إىل العراق
ومن املمكن إرسال طائرات خاصة لتقلهم إىل العراق.
يقول ستار نوروز ،املتحدث الرمسي لوزارة اهلجرة واملهجرين العراقية “هناك العديد من
املهاجرين العراقيني الذين يرغبون بالعودة ،البعض يود العودة ألسباب شخصيةّ ،أما اآلخرون
فأل ّن طلبات إقامتهم قد ُرفضت أو بسبب غالء املعيشة ،وليس مبقدورنا إحصاء العدد الكامل
ألن بعضهم عاد على تكلفته اخلاصة وليس عن طريق الوزارة”.العديد من العائدين قد أفلسوا
بعد أن باعوا أغلب ممتلكاهتم الشخصية من أجل دفع تكاليف اهلجرة من تركيا إىل اليونان عرب
البحر على القوارب.
قال هاشم عبد اللطيف  48سنة الذي باع سيارته املرسيدس لقاء  8000دوالر لدفع
تكاليف الرحلة مع ابنته صاحبة العشر سنوات “حلمنا كان مغادرة البلد” وأضاف “كان
موضوع الساعة على التلفاز ،على مواقع التواصل االجتماعي ،ويف كل مكان”.كان السيد
هاشم عبد اللطيف ضابطاً يف اجليش العراقي السابق ولكن بعد االحتالل األمريكي يف 2003
306

مقاالت مرتمجة

وتشريع قانون اجتثاث البعث ُج ِرد هاشم من أي دخل وقد عاىن بعدها،كما أغلب العراقيني
من مأساة جتسدت مبقتل إخوانه الثالثة يف الصراع الطائفي ،تعيش عمة هاشم وابن عمه يف
الواليات املتحدة األمريكية وقد كانت قصصهم حافزاً له أن يبحث عن حياة يف بلد آخر.
عما يف داخله ،
أضاف هشام”كانوا دائماً يصفون يل كم هي احلياة يف خارج العراق خمتلفة ّ
إهنم يشعرون بالراحة واألمان ،وفرص العمل متوفرة”وقد وصل إىل بلجيكا معتقداً”اهنم سوف
يوفرون يل منزال وعمالً جيداً لكي أحضا حبياة جيدة ،هذا ما كنت أحلم به”.ولكن الواقع كان
خمتلفاً كما ادعى هاشم.

هاشم أنفق الثمانية آالف دوالر اليت كانت حبوزته أسرع مما توقع وكان معظمها قد
ذهب حبوزة املهربني وسرعان ما أصبح هاشم مفلساً ،كان هاشم يكره الطعام الذي يقدمونه
(احلليب واخلبز احملمص كوجبة إفطار وشطائر اجلنب كوجبة غداء) كما إن احلصول على اإلقامة
والعمل قد يدوم أشهراً ،يف النهاية ذهب هاشم إىل السلطات و قال هلم “أريد الذهاب إىل
العراق””كانوا متفاجئني”قال هاشم ،مث قلت هلم “أنا أفضل املوت يف بلدي على املوت يف
بالد الغربة”.

الكثري من العراقيني أيضاً مل حيسبوا أهنم سوف يسكنون يف بلدان ليربالية أوروبية وهم
قادمون من خلفيات ثقافية عربية حمافظة .قال عقيل حسن البالغ من العمر  26سنة والذي
يعزف املزمار ،هو اآلن يبحث عن عمل يف إحدى الفرق العسكرية بعد عودته إىل العراق من
فنلندا”شعرت بأين ال أستطيع العيش يف جمتمع منفتح،تغطي زوجيت رأسها وشعرت بأهنم ال
يرغبون بالعرب” .ومع هذا قال هاشم اجلابري أنه كان يُعامل بلطف ،حىت وإن كان بدافع
الفضول .وأضاف “يف أيامنا األوىل عند قدومنا ،الناس كانوا مبهورين بنا””كانوا يلتقطون
لنا صوراً و يدعونا إىل بيوهتم ،لقد كانوا معجبني ببشرتنا الداكنة و شعرنا األسود” .لكن بعد
أحداث مدينة باريس ،الكثري من األوروبيني بدأ يشعر بأن املهاجرين يهددون أمنهم .يقول
اجلابري “داروا وجوههم عنا ،شعرت بأن الفنلنديني مل يعودوا يرغبون ببقائنا بعد اآلن”.
يقول اجلابري إ ّن السلطات الفنلندية مل تضغط عليه للعودة إىل العراق ،ولكنّه الحظ
انتشار الفتات تدعي إ ّن السلطات الفنلندية سوف تدفع مثن بطاقات رحلة العودة ملن يرغب
بالعودة .بعض العراقيني الذين عادوا جلبوا معهم ذكريات مجيلة أليامهم القليلة اليت أمضوها
يف البلدان االوروبية وبعض الندم حملاولتهم جتربة حياة جديدة .يقول السيد هاشم “لقد كانت
خضراء ونظيفة ،لقد كانت مجيلة ،حىت أخالق الناس لقد حضينا باحرتامهم اجلميع كان يقول
يل صباح اخلري كل صباح” .لقد كانت ختتلف عن بغداد بنسبه  ،% 99اجلميع يتكلم بطائفية
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 وال أندم، هذا كردي”وأضاف “أنا اآلن اعتربها سفرة مرحة، هذا شيعي، هذا سين،هنا
.”عليها

:املصدر
http://www.nytimes.com/2016/02/05/world/middleeast/europe-migrantcrisis-reverse-migration.html?smprod=nytcore-iphone&smid=nytcoreiphone-share&_r=1
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االرهاب  :عولمة التطرف
يكتور ماليت *

2016/2/13

ان تصاعد اهلجمات اليت يدعي تنظيم داعش تبنيها تشري بأن أفكار التنظيم متتد نفوذه
اىل آسيا يف دكا عاصمة بنغالدش  ،قام مسلحون باستهداف االجانب بقتل خبري ياباين يف
جمال الزراعة مشال بنغالديش وكذلك موظف اغاثة ايطايل .ويف باكستان استهدف انفجار
مسلمون شيعة الذي ادى اىل مقتل  24شخصاً .ويف جاكرتا عاصمة اندنوسيا مت ذبح مثانية
اشخاص يف هجوم على مدنيني داخل مقهى ستاربكس يف احدى املراكز التجارية .وقتل 20
شخصاً بينهم مخسة سياح صينيون يف انفجار قنبلة يف معبد هندوسي معروف يف بانكوك.
ان مثل تلك اهلجمات يف االشهر القليلة املاضية – واليت تبىن بعضها تنظيم داعش
االرهايب او اتباعه – يشري اىل ان الفكر العنيف واملتطرف للجماعة املتطرفة االسالمية السنية
ميتد تأثريها بنجاح من الشرق االوسط واوروبا اىل آسيا.
يف عامل االتصاالت الفوري عرب االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي  ،فان تزايد االقبال
على فكر تنظيم داعش االرهايب من قبل اآلسيويني االسالميني الشباب جيب ان ال يكون أمرا
مفاجئاً .حيث تعد آسيا موطناً حلوايل مليار مسلم  ،وهو ما يقارب ثلثي عدد املسلمني يف
العامل ،وقد شهدت يف العقود السابقة موجات من التطرف .اجرب اجلهاديون يف افغانستان اىل
خروج قوات االحتاد السوفيييت السابق منها عام  .1989وبدعم من الواليات املتحدة االمريكية
واململكة العربية السعودية  ،ظهر ما يعرف بتنظيم طالبان االسالمي وتنظيم القاعدة بقيادة
أسامة بن الدن .وقد شهد العقد االول من االلفية اجلديدة تفجريات يف مدينة بايل االندنوسية
يف عام  2002الذي أسفر عن مقتل اكثر من  200شخصاً  ،وهجوم مصدره باكستان على
مدينة مومباي اهلندية عام .2008
ومع ذلك فان حدوث تلك اهلجمات سابقاً يزيد من خماوف احلكومات االسيوية والغربية
* رئيس مكتب الفايننشل تاميز يف جنوب آسيا ٬ويغطي اقتصاد اهلند والسياسة والعالقات اخلارجية.
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حول ارتفاع مستوى التطرف االسالمي االخري على صعيد القارة الذي مت تغذيته بواسطة محالت
التجنيد عن طريق االنرتنت مبساندة عدد كبري من اجلماعات احمللية املتطرفة الذي اعجب قادهتا
بفكر تنظيم داعش االرهايب و حروبه يف سوريا والعراق .واشار مركز حتليل املخاطر بواسطة
اخلدمات االستشارية يف ( )IHSان اهلجمات االرهابية لتنظيم داعش يف باريس تلهم الفصائل
االسالمية يف جنوب آسيا لالنضمام اىل تنظيم داعش االرهايب مبا فيها تنظيم القاعدة وحركة
طالبان الباكستانية ومجاعة اجملاهدين يف بنغالديش .
وكتب عمر محيد يف تقرير له ” ان مثل هذه اجلماعات لن تتلقى مساعدة مباشرة من
تنظيم داعش االرهايب وامنا سيتوجب عليهم االعتماد على انفسهم باالستمرار مبهامجة االجانب
واملنشآت العسكرية احلكومية واالقليات الدينية”.

تشعر احلكومات الغربية بالقلق وبشكل خاص ازاء روسيا وآسيا الوسطى ،اللتان تعدان
مصدراً هاماً للمقاتلني االجانب الذين انضموا لتنظيم داعش االرهايب يف الشرق االوسط ،وقد
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ادركت تلك احلكومات ان التطرف اصبح موجوداً يف اجزاء اخرى من آسيا كذلك .ويقول
مسؤول غريب “على نطاق القارة اآلسيوية ،ما يثري القلق هو تفكري الناس خبصوص احلكومات
املعنية”  .وبشكل اساسي فقد اصبحت هناك عوملة للتطرف االسالمي ،وظهور ايديولوجية
داعش على الرغم من استمرار وجود ايديولوجيات حملية اخرى “.
ان العدد كبري من عمليات القتل اإلرهابية ،مبا يف ذلك اهلجمات يف جاكرتا وقتل
الكتّاب الليرباليني يف شوارع بنغالديش ،قد وضعت أخرياً النهاية لفكرة أن املسلمني يف آسيا هم
أقل عرضة للتطرف من إخواهنم يف الدين يف الشرق األوسط.
وعلى سبيل املثال ان اإلسالم يف إندونيسيا ،له مسات مأخوذة من اهلندوسية وغريها
من التقاليد اجلاهلية ،فان ذلك مل يوقف اجلماعات السنية املتزمتة مثل تنظيم القاعدة وداعش
من العثور على جمندين متحمسني يف اندونيسيا لقتل األبرياء من كافة الفئات العمرية و خمتلف
االديان.
تعد جنوب آسيا ،ويف مركزها اهلند ذات االغلبية اهلندوسية ،موطناً للماليني من الروحانيني
واملتصوفني احملبني للموسيقى وفيها تقاليد اسالمية متنوعة ومتساحمة متاماً كتلك املوجودة يف
اندنوسيا .ومع ذلك فقد قتل ما يقارب  60ألف شخصاً يف باكستان من افراد قوات االمن
ومن املتشددين الذين قتلوا يف هجمات ارهابية وباجراءات قمع حكومية منذ عام  2003ومجيع
الضحايا تقريباً كانوا من املسلمني  .وبنفس الوقت  ،فمن الصعب ان جند اي بلد يف آسيا ،
رمبا باستثناء مملكة اهليمااليا يف بوتان ،مل يتأثر بفكر تنظيم داعش االرهايب او باشرتاك البعض
من مواطين تلك الدول الذين هاجروا اىل العراق وسوريا للقتال يف صفوف التنظيم  .حيث تعد
جزر املالديف ،احدى ارخبيالت احمليط اهلندي ،مقصداً للسياح االثرياء ،و يعتقد اهنا سامهت
مبئيت مقاتل انضموا لصفوف تنظيم داعش االرهايب ،وهذا العدد من املقاتلني يعد واحداً من
اكرب القوات كنسبة لسكان البالد  ،وفقاً جملموعة صوفان.
العوامل احمللية
لرمبا كان من السهل االجتاه حنو التطرف عن طريق اعتماد او فرض احلكومات واجملتمعات
االسيوية ذات االغلبية املسلمة انضمت متدرجة يف التشدد كما حدث يف باكستان وماليزيا.
ومع ذلك فال زيادة التشدد وال الفكر املبتكر لتنظيم داعش قد يعين ان اآلسيويني املسلمني هم
جمموعة احادية قدر هلم ان يصبحوا متطرفني.
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وتشري دراسة للدول اآلسيوية البارزة ان تلك الدول فوجئت مبجموعة من التأثريات مبا
فيها النزعة االنفصالية العرقية والنزاعات السياسية فضال عن االسالم السياسي والتعصب الديين
وكذلك املشاعر العميقة املعادية للغرب .ويف بعض تلك الدول االسيوية فان داعش ما هو اال
تنظيم جديد انضم اىل احلمالت املتطرفة اليت ظهرت منذ فرتة بعيدة .فعلى سبيل املثال  ،تكافح
احلكومة االفغانية يف عهد الرئيس اشرف غاين واملدعوم من قبل الغرب من اجل توفري االمان،
حيث يتنافس تنظيم داعش االرهايب للحصول على النفوذ مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة
ومجاعات سنية اخرى.
هناك اشارات على وجود مجاعات يف افغانستان حتاول ان تشكل حتالفات مع تنظيم
داعش االرهايب ٬قامت جمموعة مسلحة مل يعرف عنها االنتقام “لقتل االبرياء املسلمني يف
سوريا” بتفجري ارهايب يف  13كانون االول يف مدينة باراتشينار ذات اغلبية شيعية ،يعد هذا
اهلجوم جمرد مذحبة طائفية اخرى ٬ولكن حاولت مجاعة عسكر جنجوي ولعدة شهور ان تصبح
فرعاً من تنظيم داعش االرهايب ٬ويقول مسؤول يف االستخبارات ” ان مجاعة عسكر جنجوي
حتاول جاهدة لاللتحاق بداعش ،ذلك حلاجتهم للمال والسالح”.

اعتقلت اهلند ( )14شخصاً مشتبه هبم يف التعاطف مع تنظيم داعش االرهايب وذلك قبل
وقت قصري من وصول الرئيس الفرنسي ،فرانسوا هوالند ،اىل نيودهلي االسبوع املاضي .هناك
( )170مليون هندي مسلم يف اهلند اليت تعد واحدة من اكرب التجمعات السكانية الوطنية للدين
االسالمي .ولكنهم نادراً ما يعتربون كمتطرفني ويعتقد ان بضع عشرات منهم قد غادروا اىل
سوريا.
قال شيفشانكار مينون ،مستشار األمن القومي السابق ،يف خطابه االخري ” ان معظم
اهلنود الذين التحقوا بداعش قد علمنا بأمرهم بواسطة عوائلهم واجملتمع الذي يسكنون فيه”
كما اضاف مينون” ما جيب ان يقلقنا اآلن هو حقيقة انه منذ  10أعوام كنا نشعر بالفخر لعدم
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وجود اي هندي يف تنظيم القاعدة  ،ولكن اليوم مل يعد بامكاننا ان نقول ذلك” .ويف بنغالدش
برز شكلني من التشدد االسالمي خالل العام املاضي اوهلما؛ كانت احدى اجملموعات التابعة
لتنظيم القاعدة االرهايب اليت تعرف باسم انصار اهلل البنغالية ،وقامت بقتل مخسة كتّاب ليرباليني
وملحدين وقامت كذلك بتعميم الئحة بامساء اشخاص عدة مستهدفني .وثانيهما ادعى تنظيم
داعش تبين العديد من التفجريات وعمليات اطالق النار اليت اسفرت عن مقتل العديد من
االجانب ورجال الشرطة واملسلمني الشيعة  ،متباهني “باعادة احياء اجلهاد يف البنغال” .وقد
اعلنت سنغافورة يف الشهر املاضي اهنا اعتقلت ( )27رجالً بنغالديشياً الذين كانوا يعملون يف
مواقع انشائية ملساندة فكر تنظيم القاعدة وداعش االرهابيني.

صرحت السلطات املاليزية اهنم احبطوا عدة مؤامرات ،واهنم يشعرون
ويف الوقت نفسهّ ،
بالقلق من عدد املواطنني الذين غادروا البالد للقتال لصاحل تنظيم داعش االرهايب .وقد سعت
املنظمة الوطنية املاليزية املتحدة احلاكمة للحصول على تأييد الناخبني يف املناطق الريفية من
خالل التأكيد على برناجمها االنتخايب االسالمي.
التحالف الطموح
باختصار ،قد يكون هناك فعالً مصلحة لداعش يف آسيا  ،ففي العدد االخري من جملة
دابق مت التحدث عن قدرة االسالم يف احتالل او اعادة احتالل “عبدة البقر اهلندوس وامللحدون
الصينيون” من “خراسان” باعتبارها االرض االسالمية املفرتضة اليت ترتكز يف افغانستان وغريب
باكستان .وبالنسبة لتنظيم داعش فان آسيا ليست على نفس الدرجة من االمهية كأمهية بلدان
الشرق االوسط او البلدان االوروبية القريبة املغرية والضعيفة.
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ويف الواقع يبدو ان املتشددين اآلسيويني حريصون اكثر على ربط انفسهم بتنظيم داعش
االرهايب من رغبة قادة داعش املراهقون يف التعاون معهم  .ان تنظيم داعش هو احد اجلماعات
السنية املتطرفة يف آسيا ،وكرس مفكري داعش الكثري من الوقت يف مهامجة تنظيمات مثل تنظيم
طالبان اليت ال ميكن ان تفرق بني ايديولوجياهتم .ويقول سيدين جونز من اجملموعة الدولية ملعاجلة
األزمات ” ان التطرف هو جمرد طيف يف هذا اجلزء من العامل مما يصعب رسم حدوداً فاصلة
له” وقال مضيفاً ” انا ال اعتقد ان تنظيم داعش املركزي مهتم يف جنوب شرق آسيا ،واعتقد
ان االندونيسيني امللتحقني بتنظيم داعش يف سوريا مهتمني باظهار قدرهتم يف وضع دول جنوب
شرق آسيا على اخلريطة.
ويعتقد البعض من احملللني ان دول آسيا تواجه هتديداً لوجودها من قبل املتطرفني
االسالميني .ويف احلقيقة فقد كان مثل هذا التهديد على استقرار باكستان الصادر من املتطرفني
السنة احملليني هو ما دفع القوات املسلحة على شن هجمات ضد اجلماعات املتطرفة اليت
ساعد املتطرفون السنة على ظهورها .ومن ناحية اخرى فان اسالم أباد ال ترغب يف التخلي عن
اجلهاديني فهي تراهم ذات فائدة هلا ،اذ اهنم يسامهون يف زعزعة استقرار الدول اجملاورة كاهلند
وافغانستان.
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الصني
تشمل جمموعات من ضمنها :حركة شرق تركستان االسالمية .
صعدت بكني ردها على التمرد الذي حصل يف شينجيانغ وهي منطقة تقع يف مشال غرب
ّ
الصني اليت تعد موطنا لعشرة ماليني من مسلمي اليوغور ،عقب هجوم كومنيونغ عام ،2014
وهي تلقي اللوم على االنفصاليني الرتكاب مثل هذه اهلجمات.
باكستان

يف أعقاب هجوم كانون االول يف باراشينار ،مشال باكستان تشمل جمموعات من ضمنها
 :مجاعة عسكر جنجوي  ،و مجاعة جيش حممد و مجاعة حركة طالبان  -باكستان.
يف أعقاب هجوم كانون االول يف باراشينار ،مشال باكستان تشمل جمموعات من ضمنها
 :مجاعة عسكر جنجوي  ،و مجاعة جيش حممد و مجاعة حركة طالبان – باكستان.
تعمل حركة طالبان الباكستانية بشكل مباشر على شن هجمات من خالل العديد من
اجملموعات التابعة هلا  .ويقول مسؤول يف االستخبارات ” ان مجاعة عسكر جنجوي حتاول
وبشدة ان تنضم اىل تنظيم داعش االرهايب”
أفغانستان
تشمل جمموعات من ضمنها  :حركة طالبان األفغانية ،وشبكة حقاين ،واحلركة اإلسالمية
ألوزباكستان وتكافح احلكومة كبح االنفالت االمين ،الذي ظهر يف باكستان وامتد إىل اجلنوب،
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وآسيا الوسطى والصني من الشمال والشرق.
اهلند
تشمل جمموعات من ضمنها  :مجاعة اجملاهدين اهلنود
يعتقد ان بضع عشرات من جممل املسلمني يف البالد الذين يبلغ عددهم ( )170مليون
شخصاً قد ذهبوا إىل سوريا للقتال .لكن احلكومة اهلندية قامت باعتقال ( )14شخصاً يف
نيودهلي األسبوع املاضي يشتبه هبم باهنم متعاطفني مع تنظيم داعش االرهايب .
بنغالدش
تشمل جمموعات من ضمنها :فريق أنصار اهلل البنغالية  ،ومجاعة جماهدين بنغالدش.
فريق أنصار اهلل البنغالية  ،هي إحدى احلركات التابعة لتنظيم القاعدة ،اليت قتلت كتّاب
ليرباليني وملحدين ،بينما ادعت مجاعات تابعة لداعش اهنا مسؤولة عن سلسلة اهلجمات
األخرية.
تايالند

قام مسلمون ماليزيون متشددون بقتل األالف من االشخاص اثناء التمرد الذي استمر
لفرتة طويلة .واشارت اصابع االهتام اىل مسلمي اليوغور املتشددين القادمني من الصني بالتورط
يف هجوم أغسطس على مرقد يف بانكوك.
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أندونيسيا
وتشمل جمموعات من ضمنها :اجلماعة اإلسالمية وجماهدي شرق اندونيسيا.
على الرغم من اهلجوم االرهايب االخري يف جاكرتا فإن عدد احلوادث اإلرهابية اخلطرية
ال تزال قليلة .ولكن ختشى السلطات من عودة املقاتلني من سوريا والعراق الذي قد يؤدي اىل
احياء مجاعات متطرفة حملية.
ماليزيا
وتشمل جمموعات من ضمنها :كتيبة نوسانتارا ٬تقول السلطات املاليزية اهنا أحبطت
سلسلة من املؤامرات اإلرهابية ،ولكنها تشعر بالقلق من عدد املواطنني الذين ذهبوا للقتال يف
صفوف تنظيم داعش االرهايب يف سوريا والعراق و غادروا بالدهم ذو االسالم املعتدل .
الفلبني
وتشمل جمموعات من ضمنها :أبو سياف و جبهة حترير مورو اإلسالمية .يقول حملل
أمين  :هناك خماوف من ان جمموعة جزر مينداناو اجلنوبية املضطربة “ستكون مالذا آمنا ألي
شخص هارب وان تصبح منطقة موردة لألسلحة”.

املصدر:
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a181bbda-c8e1-11e5-be0bb7ece4e953a0.html#axzz3zpxMAUxi
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سياسة اردوغان الخارجية تؤول الى الفشل
هنري باركي *

2016/2/13

مل ميض وقت طويل منذ ان كانت السياسة اخلارجية الرتكية حديث الشارع ،هذا احلديث
معرفاً بعبارة ملفتة وهي “عدم وجود مشاكل مع دول اجلوار” .اذ عملت تركيا اىل حتسني
كان ّ
عالقاهتا مع الدول اجملاورة مما جيعلها تبدو وبشكل بطيء كقوة اقليمية مهيمنة .كانت حالة
تقليدية لزيادة قوة االقناع من خالل احالل الدميقراطية واالصالحات االقتصادية داخل البالد،
واملقرونة بالدبلوماسية الذكية اليت هتدف اىل جعل انقرة وسيطاً يف حل صراعات املنطقة.
يف يومنا هذا تؤول تلك السياسة اىل الفشل ،اهنا ضحية لالنقالبات غري املتوقعة لثورات
الربيع العريب وخصوصا يف سوريا ٬وعجرفة وسوء التقدير للسياسات الداخلية واخلارجية.
وباستثناء حكومة اقليم كردستان يف مشال العراق ،فقد تدهورت العالقات الرتكية مع مجيع دول
اجلوار تقريباً .ويف الوقت نفسه ،ازدادت حدة التوترات مع الواليات املتحدة االمريكية واالحتاد
االورويب وروسيا .وإن كانت هناك اي قوة ألنقرة اليوم ،فهي على االغلب بسبب جغرافيتها –
اليت جتعلها قريبة من سوريا وكارثة الالجئني -واستعدادها الستخدام اساليب عنيفة يف املعامالت
الدبلوماسية.
اذاً كيف اهنارت الطموحات الرتكية الدولية ؟ انه تساؤل له اجابات عديدة .هناك عدة
اسباب سامهت يف التسبب بالضرر لسياسة أنقرة اخلارجية اليت كانت واعدة يف يوم من االيام
 ،ومن تلك االسباب ؛ افكار الرئيس رجب طيب اردوغان العظيمة لدوره يف العامل ،ورغبته يف
حتويل تركيا اىل اتباع نظام رئاسي قوي ،واهنيار عملية السالم الكردية اليت كانت نفسها ضحية
لألزمة السورية.
تركيا وأحداث الربيع العريب
كانت هناك اشارات إىل تداعي السياسة اخلارجية الرتكية حىت قبل ثورات الربيع العريب٬
ففي عام  2009بعد ما يقارب السبعة أعوام من حكم حزب احملافظني كانت هناك اجنازات
* مدير برنامج الشرق االوسط يف مركز ويلسون.
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تركية تستحق الذكر منها :النمو االقتصادي السريع  ،وحتويل اسطنبول اىل مركز عاملي ،واحالل
الدميقراطية يف داخل البالد ،وتأهيل املؤسسة العسكرية القوية .ان حزب العدالة والتنمية الذي
ينتمي اليه اردوغان انتقل من فوز انتخايب آلخر ،اذ مت جذب املواطنني البسطاء النتخاب حزب
اردوغان بسبب اجنازاته مما ادى اىل ابعادهم من املعارضة غري الكفوءة.
بعد ان عزز اردوغان موقفه داخل البالد ،خصوصاً بعد انتخابات عام  ، 2007اصبح
اردوغان شخصاً جمازفاً .ففي املنتدى االقتصادي العاملي عام  2009افتعل مواجهة علنية مع
الرئيس االسرائيلي مشعون برييز ،اذ انتقد اردوغان وبغضب سياسة اسرائيل يف غزة ،االمر الذي
ادى اىل اهنيار العالقات بني البلدين ٬غري ان ذلك قد امثر حبصول تركيا على ارباح هائلة قادمة
من العامل العريب ،حينما زادت شعبية اردوغان وتركيا ،مما ادى اىل توافد العرب اىل تركيا للسياحة
والبحث عن فرص االستثمار هناك .وجاء عقب ذلك ،قرار املنظمات غري احلكومية املوالية
حلزب العدالة والتنمية الذين استأجروا مركباً واحبروا اىل اسرائيل متحدين احلصار االسرائيلي
لقطاع غزة ،وكان ردة فعل اسرائيل كارثياً اذ ادى اىل مقتل ( )9أتراك ،االمر الذي ادى اىل اهنيار
العالقات بني البلدين بشكل اكرب.
ان بدء ثورات الربيع العريب دفع كل من الواليات املتحدة االمريكية وتركيا اىل العمل معاً
بصورة وثيقة .اذ يبدو ان تصرحيات كال البلدين جاءت بشكل متزامن للمحاولة باخراج حسين
مبارك ،وقد عمال معاً بتزويد اجليش السوري احلر باالسلحة واالمدادات .ومرة أخرى برزت
تركيا كدولة اقليمية منوذجية اليت زاوجت بني االسالم والدميقراطية بنجاح بصورة الرئيس الرتكي
اردوغان وحزبه.
يف اوائل عام  2010أعلن اوباما ان تركيا قد اصبحت “الدولة االسالمية الدميقراطية
العظمى” و قد ” اصبحت منوذجاً مهماً للبلدان االسالمية االخرى يف املنطقة” .ويف عام
 2012اعلن اوباما ان اردوغان هو من ضمن اهم مخسة قادة كان على عالقة وثيقة معهم.
ولكن تركيا أرادت ان تكون اكثر من جمرد منوذجاً لبقية الدول االسالمية ٬فعند ظهور
مجاعة االخوان املسلمني يف مصر وتونس وسوريا  ،واليت كان لرتكيا عالقة قوية مع تلك الدول،
مت فتح الباب المكانية ان تلعب انقرة دوراً فعاالً كحليفاً قوياً حلركة االخوان املسلمني .ويف
الواقع فان الربيع العريب مسح للقيادة الرتكية بتصور نفسها كقوة قيادية يف املنطقة؛ كما قال وزير
اخلارجية ،أمحد داود أوغلو ،ان تركيا ” ستقود رياح التغيري يف الشرق االوسط  ..ليس فقط
كصديق ولكن باعتبارها البلد الذي سيعرض افكار التغيري وسيفرض النظام اجلديد”.
كانت حلظة احلكم الرتكي قد حانت  ،و لكن مل تدم طويالً :و فكرة داود اوغلو املأمولة
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“للنظام اجلديد” قد انتكست عندما متت االطاحة باحلكومة املصرية بقيادة االخوان املسلمني
وذلك بسبب االحتجاجات الشعبية ومساعدة اجليش املصري ،حينها تفككت العالقات مع
نظام قادة اجليش املصري اجلديد .و ّأما يف سوريا  ،ساندت تركيا حركة التمرد ضد نظام بشار
االسد الذي واجهها بشدة ،االمر الذي ادى يف هناية املطاف اىل فشل اهداف السياسة الرتكية
اخلارجية.
كيف غريت سوريا كل شيء
قبل انتفاضة عام  ، 2011كانت سوريا املثال الناجح لسياسة تركيا اخلارجية وهي “عدم
وجود اي مشاكل مع دول اجلوار” فبعد ان مت انتخاب حزب التنمية والعدالة ـ سرعان ما
نشأت عالقة عمل بل وحىت عالقة شخصية وثيقة بني الرئيس السوري بشار االسد واردوغان.
كان هذا حتوالً ملفتاً للنظر ،كون يف عام  1998قامت تركيا بتهديد سوريا عسكرياً بسبب
دعمها حلزب العمال الكردستاين الذي كان آنذاك يشن محلة عسكرية ضد الدولة الرتكية .ساعد
اردوغان باطالق مفاوضات غري مباشرة بني سوريا واسرائيل ،وقام بدعم النظام البعثي ضد
جهود االمم املتحدة ،بقيادة الواليات املتحدة االمريكية وفرنسا ،املتمثل بالضغط على القوات
السورية للخروج من لبنان .عندما بدأت االحتجاجات السلمية يف سوريا ،حاول اردوغان بأن
ال يكون مصري االسد مشاهباً ملصري الرئيس املصري او التونسي ٬وقام بتقدمي النصيحة لألسد
باجراء اصالحات – اليت ليست بالضرورة ان تكون شاملة – ولكن دون جدوى.
حينما وافق االسد على اطالق العنان جليشه يف القضاء على االحتجاجات  ،انقلب
اردوغان عندئذ على حليفه و صديقه السابق كان هناك عدد من االسباب اليت ساعدت
اردوغان باختاذ قراره :الغضب من االسد لعدم استجابته لنصيحته ،واالعتقاد الشائع بان االسد
لن يستمر بالسلطة على اي حال ،واعتقاده بأنه سيستطيع تشكيل سوريا جديدة ،واخرياً
التصعيد العنيف خالل شهر رمضان املبارك عام  2011الذي رآه اردوغان على اهنم حمتجون
سنة .عندها أعلن اردوغان على املأل ان امام االسد أشهر فقط على ازاحته من السلطة  .كما
عما قريب ،سوف نذهب اىل دمشق ونصلي حبرية مع اخواننا يف املسجد
صرح عام ّ ” : 2012
األموي” .ولكن االسد مل يسقط بسهولة ٬ان االختالف بني رغبة اردوغان بأن يتم استبدال
االسد بتحالف سين ودود ،وواقع ان الدكتاتور السوري املتمسك بالسلطة قد تسبب باحباط
الرئيس الرتكي ودفعه اىل اتباع سياسة العمل مبفرده.
بدأت االنقسامات مع الواليات املتحدة االمريكية بالظهور حينما اعرب اردوغان عن
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خيبة امله لعدم تدخل الرئيس االمريكي اوباما يف املعركة على الرغم من اخلسائر الكبرية يف ارواح
املدنيني على يد قوات نظام بشار االسد ٬كما ان انتهاء التحالف بني بشار االسد و اردوغان
قد بشر لبداية سياسية طائفية سنية اليت اصبحت علنية بشكل اكرب كلما صمد النظام السوري.
ان السياسة الرتكية يف تشجيع املقاتلني االجانب على التدفق عرب حدودها اىل مشال سوريا قد
ساعد على جت ّذر املعارضة واثار توترات بني أنقرة وشركائها “الواليات املتحدة االمريكية واوروبا
“ .كانت احلكومة الرتكية على دراية من ان هؤالء املقاتلني االجانب سينضمون اىل امليليشيات
اجلهادية ،كجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ،ولكن تركيا مسحت هلم بالعبور عرب اراضيها
بسبب عدم جناح املتمردين احملليني (املعتدلني) بازاحة نظام االسد .كان من املفرتض ان يقوم
املقاتلني اجلهاديني  ،وكان بعضهم ذو مهارة قتالية عالية ومستعدين بشكل اكرب للموت يف
سبيل القضية ،بامتام املهمة اليت مل يستطع املتمردون السوريون امتامها.
ان عواقب جتمع عشرات االالف من املقاتلني االجانب يف سوريا سرعان ما اصبحت
واضحة ،اذ اجنذب العديد من املقاتلني حنو تنظيم الدولة االسالمية االرهايب (داعش) مما ساعده
على ان يصبح القوة اليت هو عليها اليوم ٬ففي ايار من عام  ، 2013خالل زيارة قام هبا اردوغان
اىل واشنطن ،حثه اوباما على التوقف عن دعم العناصر اجلهادية وخصوصاً جبهة النصرة ومنع
وصوهلم اىل احلدود الرتكية ٬ولكن يف حلول ذلك الوقت ،فان البنية التحتية اجلهادية قد جتسدت
داخل تركيا االمر الذي ادى اىل ارباك مسؤولوا االمن الرتكي اىل يومنا هذا.
كان املستفيد االول من انفالت السيطرة على احلدود الرتكية هو تنظيم الدولة االسالمية
االرهايب .فان البنية التحتية اليت نشأت لدعم اجلهاديني قد تصبح يف هناية االمر مكاناً تستخدم
ملهامجة املدن الرتكية ،بدءاً من دياربكر وسروج وانقرة وانتهاءاً باسطنبول ٬استهدفت التفجريات
الثالثة االوىل االكراد واليساريني ،خملفتاً اكثر من  135قتيالً ،واسفر اهلجوم االخري على املنطقة
السياحية يف اسطنبول عن مقتل ( )11سائحاً املانياً ٬كما اعدم تنظيم الدولة االسالمية االرهايب
املعارضني السوريني ذوي احلصانة داخل تركيا ،واجرى تبادالً لسوريني وغريهم مقابل فدية من
ذوي احملتجزين من قبل تنظيم الدولة االسالمية االرهايب داخل االراضي الرتكية.
القضية الكردية
ان احدى تبعات الدوامة السورية اليت تتجه حنو الفوضى هو منح القوة لالكراد  ،الذين
تعرضوا للقمع واحلرمان من حقوقهم من قبل االنظمة السورية املتعاقبة .استفاد االكراد من
انقسام البالد العادة السيطرة على املناطق اليت يشكلون فيها اغلبية كردية .وسرعان ما وجد
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االكراد حليفاً قوياً يف الواليات املتحدة االمريكية ،فعندما تقدم تنظيم الدولة االسالمية االرهايب
عام  2014من منطقة كوباين اليت يسيطر عليها االكراد ،قصفت الواليات املتحدة االمريكية
اجلماعات اجلهادية  ،االمر الذي اىل عالقة ناجحة وغري عادية اليت اثبتت اهنا ستشكل حماولة
ناجحة لطرد تنظيم الدولة االسالمية من االراضي اليت سيطر عليها .ولكن هذا التحالف القوي
جاء على حساب احلكومة الرتكية .
ان احلركة الكردية السورية املهيمنة ،اليت تتمثل حبزب االحتاد الدميقراطي ،هو حليف
مقرب “ان مل يكن منظمة تابعة” حلزب العمال الكردستاين الذي قام بتدريبها واالعتناء
هبا مما جعلها قوة قتالية هائلة .حرصت واشنطن على ان متيز بني حزب االحتاد الدميقراطي
وحزب العمال الكردستاين على الرغم من العالقة السرية بني هذين احلزبني .ومن وجهة النظر
القانونية ،بينما يقع حزب العمال الكردستاين على الئحة االرهاب االمريكية – اال ان حزب
االحتاد الدميقراطي ليس يف تلك الالئحة وكان املستفيد من الدعم العسكري االمريكي يف حربه
تعمقت الواليات املتحدة االمريكية يف عالقتها
ضد تنظيم الدولة االسالمية االرهايب .وبينما ّ
مع حزب االحتاد الدميقراطي فأن تنازل واشنطن الوحيد النقرة هو عدم دعوة حزب االحتاد
الدميقراطي للمشاركة يف حمادثات السالم السورية اليت اقيمت مؤخراً يف جنيف.
ويف وقت الحق ،فان انتصار االكراد السوريني يف كوباين كان مبثابة ضربة قاضية لعملية
السالم احمللية يف تركيا مع سكاهنا االكراد .يف ذلك الوقت ،كان اردوغان من اشد املنتقدين
للتدخل االمريكي يف كوباين ٬اذ يرى اردوغان وحزبه ان حزب االحتاد الدميقراطي بالء أكرب من
تنظيم الدولة االسالمية .ويف شباط عام  ،2015انكر اردوغان االتفاق الذي عقده مساعديه
مع الشعب الكردي املوايل للحزب الدميقراطي وحزب العمال الكردستاين .وتشري الوثائق اجلديدة
ان نقطة االهنيار كانت خوفه من ان االكراد السوريني سيقومون بتكرار التجربة الكردية العراقية
بتشكيل اقليم ذو حكم ذايت على احلدود اجلنوبية من تركيا.
ويف الصيف املاضي ،استأنفت احلرب ضد حزب العمال الكردستاين بطريقة انتقامية،
ومنذ انتخابات  7حزيران ،قتل ( )256من افراد االمن ،وكانت خسائر االرواح من جانب حزب
العمال الكردستاين عالية جداً .ان الدمار الذي حل يف املدن الكردية يف تركيا كسيلويب وسيزر
ومنطقة سور يف ديار بكر  ،اذ اطلقت الدبابات الرتكية النار على املنازل  ،مما ادى اىل دفع فئة
الشباب يف حزب العمال الكردستاين اىل ان يقاوموا وبشدة اليت قامت احلكومة الرتكية بالقضاء
عليهم ايضاً .ادرك اردوغان ان احلصار يف كوباين يعد نقطة حتول حمتملة حلظوظ االكراد يف
املنطقة .كان لديه خياران ّ :اما احتوائهم او قمعهم  ،لكنه فضل اختار الثاين.
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قوض االكراد موقف اردوغان احمللي والدويل ،ولكن الرئيس الرتكي وجد نفسه مقيّداً
ّ
بشكل اكرب يف سوريا من قبل التدخل الروسي نيابة عن االسد .ويف خطوة غري متوقعة ،اسقط
مقاتلون اتراك قاذفة روسية دخلت اجملال الرتكي لفرتة وجيزة يف التشرين الثاين من عام 2015
ادى هذا العمل اىل اختاذ موجة من االجراءات االقتصادية والسياسية والعسكرية املكلفة كرد
انتقامي من الرئيس الروسي فالدميري بوتني ٬وقد اخطأ اردوغان باحلكم على بوتني  :لكن عملية
اسقاط الطائرة كانت نامجة عن شعوره باالحباط حيال فشله يف سوريا ومراقبته للروس وااليرانيني
الذين ينجحون بدعم اجليش السوري املنهار ضد حلفاء تركيا يف سوريا.
ان االثار املتداعية يف سوريا قد سببت خالفاً بني االتراك وااليرانيني ،ومنذ بداية الصراع
السوري حىت هناية عام  ،2015وعندما تدخل الروس بشكل مباشر واصبح دور فيلق القدس
اإليراين أكثر وضوحاً ،اتفقت كل من تركيا وايران على ان ال يتفقوا بشأن هذه القضية .ان
العالقات التجارية الواسعة بني حكومة اردوغان واليت تتضمن مبيعات الذهب على نطاق
واسع واعتماد االتراك على الغاز االيراين ،وحاجة ايران اىل ايرادات النقد االجنيب املتحقق من
صادراهتا ،هو االمر الذي ساعد البلدين على ان يتجنبا الصراع العلين .وما حتقق لغاية االن
بني البلدين ميكن ان يتغري بسبب انقالب موازين القوى على االرض لصاحل نظام بشار األسد.
مل يتخلى اردوغان عن حلمه بامتداد النفوذ الرتكي يف املنطقة .واعلنت أنقرة مؤخراً أن
تركيا ستفتتح قاعدة حبرية يف قطر وستنشأ كذلك مرافق تدريب يف الصومال ٬وعندما يكون
الوقت مناسباً ،فان اردوغان قادر على تغيري سياساته يف اي حلظة – وكمثال على ذلك ،
التحسن الكبري الذي شهدتهُ العالقات الرتكية مع اسرائيل مؤخراً ٬وان التقارب مع القدس
سيؤدي اىل امكانية بناء انابيب غاز مرحبة من حقول الغاز يف شرق البحر االبيض املتوسط عرب
قربص وصوالً اىل تركيا.
ما هي اخلطوة التالية ألردوغان؟
يواجه أردوغان ثالثة حتديات مرتابطة ٬فهو يسعى وبشدة حنو تغيري دستوري من شأنه
ان يسمح له برتكيز السلطات التنفيذية يف الرئاسة ،مما يسمح له بإدارة البالد دون قيود مفروضة
من مؤسسات الدولة .وان تصاعد الصراع مع االكراد من شأنه ان يهدد باالنقطاع التام لعالقة
االكراد مع الدولة الرتكية .وبسبب تدهور الوضع يف سوريا الذي ال يهدد فقط بتزايد الصراع
الكردي يف تركيا بل سيضعف ايضاً العالقات مع الواليات املتحدة االمريكية ،اليت تقوم واشنطن
بتعزيزعالقاهتا مع االكراد السوريني .
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قد يتمكن اردوغان من النجاح باجياد حلول لبعض هذه التحديات – ومنها النجاح
بانشاء نظام رئاسي – والثمن سيكون غاليا اذ سيؤدي هذا االمر اىل انقسامات حادة يف اجملتمع
الرتكي باالضافة اىل االنقسامات بني تركيا وحلفاؤها التقليديون .ويثق اردوغان بان طريقته
يف معاجلة املشكلة الكردية تالقي جناحاً ويعول هذا النجاح على خيبة امل بعض االشخاص
من اجملتمع الكردي وخصوصاً الفئة املؤمنة لالبتعاد عن دعم حزب العمال الكردستاين .ويف
هذه االثناء ،فان املعاناة يف املدن ذات االغلبية الكردية من املرجح ان ترتك اثراً ال يمُ حى من
ذاكرة اجملتمع الكردي .ان تغري الظروف الدولية ،السيما يف العراق وسوريا ،اظهر ان االنتصار
العسكري سيكون باهظ الثمن.
أما بالنسبة لسوريا ،فمن الواضح أن هناك اختالفاً كبرياً يف أولويات كل من تركيا
والواليات املتحدة وأوروبا .ان االولوية االوىل بالنسبة لشركاء تركيا الغربيني تتمثل باحلاق اهلزمية
بتنظيم الدولة االسالمية االرهايب ٬بينما يف انقرة فان اهتمامها الكبري يتمثل باسقاط نظام
االسد ومنع االكراد من اقامة اقليم فيه حكم ذايت يف سوريا .وان استمرار الصراع الكردي داخل
االراضي الرتكية ستبعد انقرة من حلفائها حول سوريا.
يتلخص جوهر املوضوع كما يلي :ان السياسة اخلارجية الرتكية مل تعد تتمحور حول
تركيا بل حول اردوغان ٬فإن الرئيس الرتكي قد اتبع هنجا متعصباً يف بالده ومتخبطاً يف الداخل
واخلارج االمر الذي ادى اىل تقويض املؤسسات اليت اقر بفسادها واعاد هيكلتها يف ذهنه٬
بسبب تدخله يف مجيع مفاصل الدولة الرتكية وعدم وجود معارضة فعلية له فإن السياسة اخلارجية
الرتكية هي نتاج نظرته الشاملة  ،واهوائه الشخصية ورغباته ٬فال يوجد احد يستطيع ان يتحدى
رغبته .وان اتباعه لالسلوب املنهجي يف سنواته االوىل مما فتح باباً للتساهل ،وهو االمر الذي
يفسر تقلبات السياسة اخلارجية الرتكية.

املصدر :
http://foreignpolicy.com/2016/02/04/erdogans-foreign-policy-is-inruins/
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مخطط :السد العراقي المتداعي قد يغرق البالد
كيث جونسون،سي كي هيكي *

2016/2/16

توصلت احلكومة العراقية وشركة هندسية ايطالية أخرياً إىل اتفاق مبدئي الذي قد يوفر
حال طويل األمد للسد األكثر خطورة يف العامل ٬ولكن االصالحات اخلطرة ملنع االهنيار الكارثي
لسد املوصل يف مشال العراق من احملتمل ان جتعل الوضع اكثر سوءاً.
على مدى عقود طويلة ،إن سد املوصل الذي بين يف أوائل الثمانينات يعد قنبلة موقوتة٬
شيّد السد الذي ابتلي خبطر اهنياره حىت قبل البدأ بالعمل على انشائه ،على أسس من اجلبس
واحلجر اجلريي ومعادن اخرى اليت تتحلل عند االتصال املباشر مع املاء .طوال ستة ايام خالل
االسبوع منذ ثالثني عاماً املنصرمة ،ضخ املهندسون آالف االطنان من اجلبس اسفل السد
لدعمه ومنع التسربات الكارثية .وأطلق عليه املهندسون االمريكيون لقب ” السد االكثر خطورة
يف العامل”.
يف أواخر االسبوع املاضي ،حذر قائد القوات االمريكية يف العراق ،اجلنرال شون
ماكفارالند ،من ان السد يواجه خطر االهنيار مرة أخرى ،الذي سيؤدي اىل تدفق كميات مياه
هائلة باجتاه هنر دجلة والتسبب باغراق املدن العراقية ابتداءاً من املوصل وصوال إىل بغداد ومن
احملتمل قتل مئات االالف من االشخاص .
بعد الغزو االمريكي للعراق عام  ،2003حذر ضباط اجليش االمريكي مراراً وتكراراً من
اخلطر الذي يشكله سد املوصل .يف عام  2014تزايدت املخاوف بشأن سالمة السد بشكل
حاد عندما استوىل تنظيم داعش االرهايب على السد لفرتة قصرية وذلك بعد احتالله ملدينة
املوصل .وخيشى بعض اخلرباء من استيالء تنظيم داعش االرهايب لفرتة قصرية على السد قد ادى
اىل توقف العمليات الوقائية فيه ،مما يزيد من خماطر اهنياره .يف املقابل ،يرى املهندسون واملدراء
العاملني يف السد انه ال يشكل هتديدا وشيكاً.
ان القلق الكبري بشأن سد املوصل هو بسبب التبعات الكارثية الهنياره ٬وعلى مدى
أعوام عديدة وضع املهندسون منوذجاً ملا سيحدث لو اهنار السد الذي حيوي على ( 11مليار
* كيث جونسون ٬كبري مراسلني فورن بولسي  ٬يغطي جمال الطاقة والسياسة اخلارجية.
سي كي هيكي ٬ناشط يف جمال السياسة اخلارجية.
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مرت مكعب ) من املاء ،الذي يشكل (ثلث حجم حبريه ميد ،وهي اكرب خزان مائي يف الواليات
املتحدة االمريكية اليت تقع يف والييت اريزونا و نيفادا).
قام فريق من الباحثني يف جامعة لوليا للتكنولوجيا يف السويد بتصميم مناذج عدة حملاكاة
تبعات اهنيار السد ،ويعد هذا جزءاً من دراسة أوسع على مجيع جوانب املشروع املشؤوم ٬وقد
وجد الباحثون مايلي :
يف غضون اربع ساعات ،ستواجه املوصل موجة من املياه يصل ارتفاعها اىل ما يقارب
( 80قدماً) وستغطي الفياضانات حوايل ( 28ميالً مربعاً).

يف غضون ( )22ساعة ،فان تكريت ،مسقط رأس صدام حسني ،ستواجه جداراً يبلغ
طوله ( 50قدماً) من املياه.

خالل يومني من اهنيار السد ،فان بغداد – اليت تبعد مسافة  400ميالً من اجتاه تيار
املياه -ستواجه ( 13قدماً) من املياه  ،وستغطي الفياضانات أكثر من ( 80ميالً) مربعاً حول
العاصمة بغداد.

ان سيناريوهات كهذه ،جعلت العديد من الشركات اهلندسية الكبرية حتاول التوصل اىل
حل دائم ،فأن ضخ ما يقارب ( 100ألف) طن من اجلبس اسفل السد هو جمرد حل مؤقت٬
ولكن ال يوجد هناك امجاع بني آراء اخلرباء حول الطريقة املناسبة الصالح سد املوصل بشكل
هنائي.
أعلن وزير اخلارجية االيطايل باولو جينتيلوين يوم الثالثاء ان احلكومة العراقية وجمموعة
تريفي االيطالية كانت على وشك توقيع اتفاقية الصالح طويل املدى لقاعدة السد .حاولت
الشركة االيطالية توقيع العقد طوال العام املاضي ٬لكن املخاوف حول استمرارية وجود تنظيم
داعش االرهايب والتساؤل عن توفر األمن يف موقع العمل أدى اىل تأخري العمل يف السد .وقال
جينتيلوين يوم الثالثاء ايضاً  :ان احملادثات وصلت ملرحلة متقدمة فيما خيص ارسال ()450
جندي ايطايل حلماية املوقع .
من اجلدير بالذكر ان جمموعة تريفي قامت بأعمال مشاهبة ملشكلة سد املوصل يف اكثر
من ( )150سداً مبا فيها الواليات املتحدة االمريكية .على سبيل املثال ٬سد وولف كريك يف
والية كنتاكي ،مت بناؤه يف جيولوجيا مماثلة لتلك يف سد املوصل الذي واجه مشكلة تسريب
مياه مشاهبة .وبني عامي  2006و  2013قامت شركة تريفي ببناء جدار خرساين اسفل حافة
السد الذي يعرف باسم (اجلدار القاطع) الذي يعمل كحاجز امام التسرب ويتخلص من خطر
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التآكل الذي يسببه االتصال املباشر للماء مع اجلبس واحلجر اجلريي او املعادن االخرى.
قال جون رايس استاذ يف اهلندسة املدنية والبيئية يف جامعة والية يوتاه واخلبري يف استقرار
سد املوصل جمللة فورين بوليسي “ان بناء جداراً قاطعاً يف سد املوصل قد يعترب احلل الوحيد
طويل االمد هلذه املشكلة” ٬ولكن التحدي الكبري يف املوصل هو ان السد املتداعي سيتطلب
بناء أعمق جدار قاطع مت بناؤه حلد اآلن ،بنحو ( )800قدماً أسفل حد اجلسر .وأضاف قائالً:
” ان بناء القاطع لن يكون امرا سهال ،وان مت العمل به دون االخذ باالحتياطات الالزمة ،قد
يؤدي اىل زيادة احتمالية فشل مشروع بناء القاطع”  .ولكن أمام العراق بعض البدائل الواقعية :
وهو االستمرار بعملية ضخ اجلبس الذي ميثل حل قصري املدى اليت قد يتم ايقافها يف اي حلظة
بسبب الوضع االمين يف املنطقة.
وحذر خرباء آخرون من حماولة احلفر اسفل سد املوصل املتداعي .وأوصى نظري االنصاري،
أستاذ اهلندسة املدنية يف جامعة لوليا للتكنولوجيا ،الذي أمضى سنوات عديدة يف دراسة السد،
ان على احلكومة العراقية التغاضي عن فكرة بناء جدار قاطع ،حمذراً يف دراسة مشرتكة مع زمالء
له ” اهنا ليست فقط عملية مستحيلة تقنياً ومالياً  ،ولكنها قد تشكل خطراً على سالمة السد
نفسه” .واضاف االنصاري قائال جمللة فورين بوليسي ”:انا ال اعتقد ان بناء القاطع هو احلل
املناسب” .وقال ان أفضل طريقة ملنع الفياضانات اليت قد تنتج من االهنيار الكارثي لسد املوصل
هو بناء سد حيتجز املياه املتدفقة من السد على هنر دجلة ،وهو مشروع مكلف توقف العمل
به منذ سنوات عديدة.
وقال املتحدث باسم جمموعة تريفي جمللة فورين بوليسي “من السابق ألوانه مناقشة
التقنيات احملتملة اليت ميكن العمل هبا” وأضاف قائالً “بدون ذكر اي تفاصيل  ،فإن لدى
الشركة عدة بدائل لفكرة اجلدار القاطع”.
املصدر :
http://foreignpolicy.com/2016/02/03/will-italy-be-able-to-fix-theworlds-most-dangerous-da
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الجهاد يصل ألفريقيا
ياروسالف تروفيموف *

2016/2/20

احلزام االسالمي االفريقي يزداد دموية
كثفت بوكو حرام ،الفرع اإلقليمي للدولة اإلسالمية وواحدة من أكثر اجملاميع اإلرهابية
دموية ،محالهتا من التفجريات اإلنتحارية لتصبح شبه يومية ،ففي الشهر املاضي ،قتلت اجملموعة
 86شخصاً ،الكثري منهم من االطفال ،يف قرية دالوري النيجريية ،و 32أخرين يف قرية بودو
الكامرونية .وإىل الغرب ،يشن فرع تنظيم القاعدة اإلقليمي احلرب على حكومة مايل ،وقد توسع
عملها يف الشهر املاضي اىل بوركينا فاسو اليت كانت تعترب دولة أمنة ،لتقتل على االقل 30
شخصاً ،بينهم العديد من الغربيني ،يف هجوم على فندق فخم ،أما يف الشرق ،إستولت حركة
الشباب يف الصومال ،وهي فرع أخر لتنظيم القاعدة ،على قاعدة عسكرية تابعة لإلحتاد األفريقي
قبل ثالثة أسابيع ،وذحبوا أكثر من  100جندي من القوات الكينية.
القارة احملاصرة

اهلجمات اجلهادية يف جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا منذ عام
* كاتب يف شؤون الشرق االوسط  ٬صحيفة وول سرتيت جورنال.
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وقد اعتربت جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا لفرتة طويلة منطقة حمصنة نسبياً ضد
نداءات التشدد اإلسالمي بسبب املمارسات الدينية غري التقليدية ،اليت تعود جذورها إىل
التصوف الذي يركز على القيم الروحية للفرد ،وحضاراته التقليدية اليت ختتلف عن صرامة الشرق
االوسط ٬اليوم أصبحت املنطقة اجلبهة األسرع منواً يف اجلهاد العاملي ورمبا أكثرها دموية.

يقود هذا التغري التحول املصريي للطريقة اليت يمُ ارس هبا اإلسالم من قبل  250مليون
مسلم يسكنون جنوب الصحراء ،ومن املتوقع أن تنمو هذه الكتلة السكانية بنسبة  60%خالل
العقود الثالثة القادمة ،ويقول حسن الرتايب ،املنظر الرائد يف اإلسالم السياسي يف أفريقيا ،الذي
إستضاف أسامة بن الدن وقادة يف القاعدة اخرون كحكام فعليني للسودان يف التسعينيات
“بأن اإلسالم الذي ينتشر يف اجملتمع اإلفريقي اليوم هو اإلسالم النشط اجلديد ،وليس اإلسالم
الساكن ،أو الصوفية ،أو (نوع) اإلسالم املقتصر على احلياة اخلاصة ،إن هذا اإلسالم يدخل يف
السياسة العامة ،ويف االقتصاد ،والثقافة ،والتعليم ،إنه يدخل يف احلياة العامة”.
وملواجهةً هذا التحدي ،إختارت الواليات املتحدة ودول غربية إخرى أن يدعموا الدول
اإلفريقية الضعيفة اليت ال ميكنها التعامل مع اهلجمات لوحدها بشكل دائمي ،يف عام ،2013
قامت فرنسا بتدخالت عسكرية سافرة ملنع إستيالء اجملاهدين على مايل ،اليت كانت مستعمرة
فرنسية سابقاً ،وال تزال باريس حمتفظة ب  3500جندي يف مايل ،والنيجر ،وموريتانيا ،وبوركينا
فاسو ،وتشاد ،ومنذ ذلك احلني ،انشأت الواليات املتحدة قاعدة طيارات بدون طيار يف النيجر
والزالت تقوم بإنشاء قواعد إخرى يف الكامريون ،باالضافة اىل القيام بإرسال قوات العمليات
اخلاصة اىل عدة بلدان يف املنطقة ،كما أن اململكة املتحدة أرسلت عسكريني للمساعدة يف
حماربة بوكو حرام.
إن أفريقيا األن مملؤة مبناطق احلرب اليت متتد من احمليط اهلندي اىل احمليط االطلسي .حىت
األن ،ألقى التنافس بني تنظيم الدولة االسالمية والقاعدة ،ومها جمموعتان إرهابيتان خيتلفان
يف تكتيكاهتم وسياسياهتم ولكنهم يتفقون على األهداف ،اجملموعتني املتمردتني منفصلتني،
ولكن هذا قد ال يدوم .ويف الوقت نفسه ،أصبحت عمليات هذه اجلماعات املتشددة اإلفريقية
متطورة ،وذلك بفضل اخلرباء واملستشارين املرسلني من مموليهم وحلفائهم يف الشرق االوسط ،إن
توفر االنرتنت على نطاق واسع وسهولة السفر على حنو متزايد جعل هذا التواصل أبسط بكثري
مما كان عليه قبل عقد من الزمن .إن هتدم الدولة الليبية يف عام  ،2011وسيطرة اجملاميع التابعة
لتنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة على العديد من املدن الليبية وفر حصن قريب يسيطرون عليه.
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أعلنت بوكو حرام -اليت باإلمكان ترمجتها نصاً اىل “التعليم الغريب حرام” ،مؤخراً والئها
لتنظيم الدولة االسالمية وقد باشرت العمل هبذا اخلصوص ،كما ينقل مسؤولون غربيون وأفارقه.
كما وبدأت اجملموعة بتنقية فديوهاهتا الدعائية ،وشراء أسلحة جديدة ،وحتسني تقنيات التفجري
على جانب الطريق.
يقول اجلنرال جاكوب كودجي ،الذي يقود القوات الكامريونية يف حرهبم على بوكو حرام
يف اقصى البالد الذي دمرته احلروب “بإن التخطيط للعمليات اليت تقوم هبا بوكو حرام حيتاج
إىل أشخاص كفوئني خمابراتياً ،البد أن يستقبلوا خمططني وخرباء تفجريات .إن ما يريدوه هو
تنصيب اخلليفة واإلستيالء على جزء جيد من افريقيا”.
لقد تغذت هذه اآلمال على ثورة اجتماعية جتتاح الكثري من البلدان اإلفريقية ،ال سيما
يف منطقة الساحل الفقرية يف جنوب الصحراء ،وبينما فشلت الدول الضعيفة ،والعلمانية ،ودول
ما بعد اإلستعمار يف حتقيق الرخاء ،واخلدمات الرئيسية ،واحلكم الرشيد ،فإن هذه الدول فقدت
شرعيتها ،وظل مواطنيها احملبطني يبحثون عن أجوبة خبصوص اإلسالم ،ومن خالل القيام
بذلك ،فإهنم غالباً قد ختلوا عن املؤسسة الدينية التقليدية وإعتنقوا أفكارا متصلبة إستوردوها من
الشرق االوسط ،حيث كانت هنالك عملية مشاهبة مرت ألجيال يف وقت سابق.
“هؤالء الناس سوف يقولون “مشاكلك موجودة ،النك تتبع النظام االورويب وطاملا
وفعال ،وقد
إنك ال تتبع طريق اإلسالم العظيم ،هذه املشاكل ستبقى” هذا شرح بسيطّ ،
جنح” ،يقول موسى تشنجاري ،الذي يدير جمموعة خمتصة حبقوق اإلنسان تسمى فضاءات
املواطن البديلة يف النيجر ،البلد املسلم الذي ميتلك أعلى معدل والدة يف العامل وأقل معدالت
دخل للفرد الواحد“ .لفرتة من الزمن ،هؤالء الناس كانوا اقلية” ،يضيف السيد تشنجاري” ،
ولكن الننا فشلنا يف حتقيق دميقراطية حقيقية وإجياد حلول للمشاكل اإلجتماعية ،تطوروا واألن
إستطاعوا النجاح وفرض أنفسهم”.
يف النيجر والعديد من الدول اجملاورة هلا ،فإن وترية هذا النوع من االسالم كانت وال
تزال مشوشة .ايسوفو حيىي ،وهو مؤرخ من النيجر ،يقول أنه عندما درس يف جامعة نيامي يف
اواخر الثمانينيات ،مل يكن هناك مسجد واحد يف احلرم اجلامعي ،والذي ميتد من على طول
الضفة اجلنوبية اخلضراء الزمردية لنهر النيجر“ :اليوم ،أعداد املساجد هنا أكثر من أعداد قاعات
احملاضرات ”،قال الدكتور حيىي ،رئيس قسم التاريخ حاليا“ ،قد تغري الكثري خالل هذا الوقت
القصري”.
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خارج مكتبه يرتفع نصب صلب يلتف فيه علما النيجر و السعودية ،اململكة احملافظة جدا
واليت ساعدت محالهتا التبشريية املدعومة بأموال النفط على إنتشار التعصب اإلسالمي السين
يف أفريقيا ،يف اجلامع الرئيسي للجامعة ،جتذب خطب اجلمعة من قبل الشيخ بورميا عبده داودا،
الذي يشغل أيضا منصب رئيس رابطة علماء املسلمني والدعاة من بلدان الساحل ،عشرات
الالالف من املصلني.
“قبل ذلك ،كان الناس يلجئون إىل الدين عندما يصلون منتصف العمر ،وخاصة بعد
التقاعد ،ولكن األن معظمهم من الصغار” ،يقول الشيخ بورميا ،الذي يقضي معظم اوقاته ناشرا
رسالة دينه عرب تويرت والفيسبوك“ ،ما نراه هو إزدهار لإلسالم”.
ضهرت هذه الدرجة املدهشة من األسلمة يف النيجر ،واليت ال تزال دولة علمانية رمسيا،
للعنان قبل سنة ،بعد اهلجوم اجلهادي املميت يف باريس على اجمللة الساخرة تشاريل ايبدو ،هرع
رئيس النيجر ،مامادو ايسوفو ،املقرب جدا من الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند بالطريان إىل
فرنسا ليمشي مع زعماء العامل االخرين يف مسرية ضخمة ضد التطرف العنيف.
ولكن يف وطنه النيجر ،كان الكثري يرون بأن زيارة السيد ايسوفو تأييد للرسوم الكاريكاتريية
املسيئة لإلسالم والنيب حممد ،وجتمعت حشود غاضبة يف العاصمة نريويب ويف املدن الريفية
ليضرموا النار يف أكثر من  40كنيسة ويف املركز الثقايف الفرنسي ،وقد قتل  10أشخاص على
االقل يف اعمال الشغب اليت إستمرت اياما واقلقت بشدة األقلية املسيحية يف البالد.
و بالطبع ،اإلسالم ،وحىت اإلسالم املتطرف ،ليس باجلديد على صحراء أفريقيا ،حتولت
ممالك القرون الوسطى يف البالد واليت تسمى حاليا مايل ونيجرييا إىل اإلميان منذ قرون عديدة.
يف القرن التاسع عشر ،أعلن قادة مسلمني يف هذه املناطق والسودان اجلهاد ضد الكفار واحلكام
املسلمني الذين كانوا يعتقدون بأهنم ليسوا ورعني مبا يكفي ،ويف نفس الوقت ،أنشئ جتار العبيد
املسلمني مواقع على طول الطريق جنوبا حنو الكونغو ،إن ما يقارب من ثلث سكان صحراء
أفريقيا هم مسلمني.
إن وصول األوربيني املستعمرين واملبشرين املسحيني هو فقط من أوقف تقدم اإلسالم حنو
اجلنوب ،وهذا خلق إنقساما دينيا بني املسلمني واملسيحيني والذي ال زال يسيطر على سياسات
الكثري من الدول االفريقية كنيجرييا و ساحل العاج ،وأدى إىل إنقسام السودان يف .2011
بإستثناء القليل ،بقى اإلسالم األفريقي صوفيا وال يرتبط بالسياسة ،وقد ضمت الطرق
الصوفية مثل التيجانية و القادرية واليت ال تزال قوية يف العديد من البلدان األفريقية بعض
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العناصر من املعتقدات األفريقية قبل االسالم وكيفت ممارساهتم لطبيعة املنطقة املتعددة األعراق
واجملتمعات الدينية ،يف هذه الطرق ،تكون القيادة الدينية يف اجملتمعات احمللية عادة حبوزة مدرسني
مسلمني بالوراثة ورجال مقدسني معروفني باملرابطني ،الذين يُعتقد يف بعض األحيان ان لديهم
جل قبورهم.
قوى سحرية والذين �تُبَ ّ
يف عصر اإلمرباطوريات األوروبية والعقود األوىل من اإلستقالل ما بعد االستعمار ،هكذا
ممارسات توفيقية ظلت غري متأثرة بالتغريات السياسية والدينية اليت إجتاحت الشرق االوسط،
ولكن بعد الصعود العاملي لإلسالم السياسي والذي حصل بعد الثورة االسالمية يف إيران ،1979
أصبحت افريقيا متصلة بشكل أكرب مع العامل اإلسالمي األكرب ،وهومجت التقاليد الصوفية
األفريقية.
بالرغم من أن إيران الشيعية إستطاعت حتقيق بعض التقدم وخاصة يف نيجرييا ،حيث
حولت البعض اىل طائفتها ،إال أن القيادة كانت وال تزال بيد املؤسسة الدينية السنية املتشددة
التابعة للسعودية العربية .الزالت تعاليم حممد بن عبد الوهاب ،الواعظ املتزمت يف القرن الثامن
عشر ،أساس يف الدولة السعودية ،ويرى هذا الشيخ بأن الصوفية زندقة وأمر بتهدمي أضرحتهم
وقبورهم ،ولذلك قام رجال الدين السعوديني بالقضاء على مثل هذه “البدع” اإلحلادية والعودة
لإلسالم النقي الصارم الذي طبقه النيب حممد وجعلوه حمور التوعية الدينية يف مجيع أحناء العامل.
إن طرق التواصل احلديثة زادت من هذا اإلجتاه ،لتجلب اجملتمعات األفريقية اليت كانت
معزولة يف السابق لالضطرابات اليت جتتاح العامل االسالمي االوسع وإضعاف سلطة رجال الدين
التقليديني واحلكومة وغري املسلمني“ .االنرتنت و اهلواتف النقالة ،قد حولت احلقن البطئ إىل
إنبوب إطفاء احلريق” ،يقول بيرت فام ،مدير مركز اجمللس االطلسي األفريقي  ،وهو باحث يف
واشنطن ،وأضاف إن اإلسالم يف غرب أفريقيا يعتمد على املمارسات املختلفة عن االرثودوكسية
السنية ،فإعتمد على الشعائر وليس التعلم والبحث العلمي“ ،ولكن يف عامل ميكن ألي أحد
ان يقرأ عن علم األديان يف األنرتنت ،مل تعد هناك مصداقية ألي شيء”.
إن جهود التبشري من قبل اجلمعيات السعودية ،وبدرجة أقل املؤسسات القطرية والرتكية،
غمر أفريقيا باالموال ،وقد مت هتيئة االالف من طالب الدين الذين مت تدريبهم يف الشرق االوسط
يف العقود االخرية ،وبالذات يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة يف اململكة العربية السعودية،
ليعودوا يف أغلب االحيان كمدرسني أو أئمة يف املساجد املرتفة اليت بنتها السعودية يف أحناء
القارة.
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“ما اعدناه معنا هو اإلسالم الذي ال يأخذ باالعتبار واقع بلداننا” ،يقول علي عبد
رمحان هاجر ،رئيس جامعة جنامينا يف تشاد واملستشار السابق لرئيس البالد ،واضاف “ولكن
من السهل جتنيد الفقراء ،ألن الوهابيون أغنياء جدا” ،وبفضل معرفتهم الفائقة للنصوص الدينية
وإتقان اللغة العربية ،تنافس الكثري من اخلرجيني بنجاح مع علماء الصوفية التقليديني ،الذين
يعرفون التعليم البدائي فقط.
“كان االئمة التقليديون يُعتربون رجال نظام ،حيث أهنم يبشرون بالصرب وليس بالنضال،
ومبا أن النظام ال يعمل ،يتجه الكثري من الناس حنو االئمة الذين يعارضون ويتصارعون بدال
من أولئك الذين يشرعون ما حيصل” ،يقول السيد تشنجاري ،الناشط يف حقوق االنسان
النيجريي.
و لعل اقوى حركة للصحوة السعودية اهلوى هي مجعية ايزاال (املعروفة جبمعية نزع البدع
وإعادة انشاء السنة) ،واليت ظهرت يف مشال نيجرييا يف السبعينيات للقيام حبملة ضد املمارسات
الصوفية ،وقد إكتسبت مقبولية يف عدد من الدول اجملاورة.
جعفر ادمكان واحد من الشيوخ الرائدين املتأثرين باجلمعية وقد خترج من اجلامعة الغسالمية
يف املدينة املنورة وترأس مسجد شعيب يف مدينة كانو النيجريية ،كان أحد أفضل تالمذته حممد
يوسف ،املبشر الذي تطور ليؤسس بوكو حرام اليوم ،سرعان ما أصبح يوسف ،الذي سافر
مرارا اىل اململكة العربية السعودية ،أكثر راديكالية وتطرفا ،ليسعى إىل التدمري وليس تغيري الدول
االفريقية املوجودة كنيجرييا ،رافضا اي تدخل غريب يف العامل اإلسالمي .يف عام  ،2007بعد
أن أدان ادم طالبه السابق يف العلن ،أمر يوسف بإغتيال الباحث ،و بعد أن ولدت بوكو حرام،
أصبحت مجعية إيزاال واحدة من اهدافهم الرئيسية ،وقد إغتيل مجع من العلماء البارزين الذين
تدعمهم السعودية من ذلك احلني.
“إن هذا واحد من العواقب غري املقصودة .الناس تتبىن ايدولوجية السعودية و جيعلوهنا يف
جوهر حياهتم ،مث يدركون أن السعودية نفسها ال تلتزم بتلك االيدولوجية اليت تبشر هبا ،وبالتايل
تصبح عدوهتم” ،يقول جاكوب زين ،متخصص بأمن نيجرييا وافريقيا يف مؤسسة جاميستاون.
قتل يوسف من قبل الشرطة النيجريية يف عام  ،2009و حتت قيادة خليفته األكثر تطرفا،
ابو بكر شيكاو ،أصبحت بوكو حرام رمسيا “والية غرب افريقيا” التابعة للدولة االسالمية العام
الفائت ،لتتخلى عن بعض افكارها الفقهية وتعتنق فكر اخلليفة يف الدولة االسالمية و هو حاليا
ابو بكر البغدادي.
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دمرت بوكو حرام أجزاء كبرية من تشاد ،والنيجر ،والكامريون ،ونيجرييا ،لتشن هجمات
قد يشارك هبا االالف من املتشددين وكذلك بعض الدبابات اليت سرقوها من خمازن اجليش
النيجريي ،على االقل  17000شخص قد قتلوا يف هذا الصراع املستمر وهجر حوايل ستة ماليني
شخص من منازهلم ،يف األونة األخرية ،أصبح التكتيك املفضل لبوكو حرام هو أن يقوموا بإرسال
إنتحاريني ،ويف الغالب اطفال ،لقتل وتشويه املصلني يف املساجد الصوفية.
“يعتقد هؤالء الناس بأن كل اجملتمعات اإلسالمية اليت ال تشبههم كافرة ،هكذا يقومون
بغسل ادمغة االطفال” ،يقول الشيخ عبد الدامي عبد اهلل عثمان ،وهو رجل دين صويف يشرف
على اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف تشاد“ ،هلؤالء املتشددين ،اهلدف هو القوة و ليس
الدين”.
حىت السيد ترايب ،السياسي السوداين املعارض ،يقول أنه منزعج من مدى العنف الذي
أصبحت عليه الصحوة اإلسالمية األفريقية اليت كان يطالب هبا لعقود من الزمن ،وخباصة حالة
بوكو حرام“ ،إهنا هنضة ،ولكن عندما تواجهوا مع التحدي ،أصبحوا اكثر نشاطا وافرطوا
بالنشاط” ،قال السيد ترايب ،وأضاف “إهنم يريدون ان يضربوا ،ويناضلوا ،ويهدموا ،ولكنهم ال
يعرفون كيف يبنون شيئاً”.

املصدر:
http://www.wsj.com/articles/jihad-comes-to-africa-1454693025
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ليبيا المنقسمة تناضل ضد هجمات الدولة االسالمية
بينوا فايكون  - 1ثامر الغوباشي

2

2016/2/21

معرب مليته ليبيا ،حييط حائط طوله  9أقدام مبين من مزيج من الرمل والفوالذ الذي
ليكون حاجزاً ضد هجمات املتشددين،
بإمكانه حتمل السيارة املفخخة مبجمع النفط والغاز ّ
الذي يأمل الكثري يف ليبيا بأن يتحصنوا منهم بواسطة جيش قوي وبقيادة مركزية .قضت إثنني
من الفصائل املتناحرة سنوات من القتال ألجل السيطرة على ليبيا وهم األن يف معركة سياسية
لتشكيل حكومة موحدة قادرة على الدفاع عن بلدهم وصناعته النفطية ضد اهلجمات املتصاعدة
اليت يشنها تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقد أثارت االزمة السياسية خماوف الواليات املتحدة من أن تتحول ليبيا اىل مركز
لعمليات تنظيم الدولة اإلسالمية الدولية ،فقد إجتمع كبار مستشاري األمن القومي االسبوع
املاضي مع الرئيس أوباما ملناقشة وضع تنظيم الدولة االسالمية بعد ما أشار قادة عسكريون
بشكل متزايد للحاجة اىل تصعيد العمليات ضد التنظيم ،مبا يف ذلك يف ليبيا .أصدرت شركة
النفط الوطنية يف ليبيا ،احدى اخر املؤسسات اليت ال زالت متارس اعماهلا بعد سقوط الدكتاتور
معمر القذايف يف عام “ ،2011صرخة للمساعدة” الشهر املاضي يف ظل عمليات القتل،
وتفجري السيارات ،وختريب خطوط الغاز ،وحرق صهاريج خزن النفط بواسطة املتشددين ،ويبدو
أن اهلجمات تستهدف إضعاف عملية السالم والصناعة النفطية يف ليبيا ،اليت تشكل 95%
من ايرادات الدولة.
الدولة االسالمية “متأل الفراغ” الذي يرتكه إنعدام الدولة املوحدة ،يقول فتحي علي
املشرع اللييب الذي ساعد يف املفاوضات بني الفصيلني املتناحرين يف التوصل إتفاق
باشاغاّ ،
لتقاسم السلطة بواسطة االمم املتحدة ،وقد صار قتال املتشددين يف ليبيا غالباً يف أيدي
ميليشيات ذات والءات خمتلفة .اكتسبت حمادثات احلكومة ،اليت استمرت ألشهر طابعا ملحاً
جديداً يف ليبيا والغرب بعد تصاعد االعتداءات ،وصرحت الواليات املتحدة ،اليت اجرت
استطالعات بطائرات دون طيار االسبوع املاضي بأن جمموعة صغرية من االفراد العسكريني يف
ليبيا كانوا جيمعون معلومات استخباراتية ويوفرون املساعدة.
 .1بينوا فايكون ،صحفي يف الوول سرتيت جورنال.2.ثامر الغوباشي ،مراسل يف الوول سرتيت جورنال.
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لننتظر ونرتقب
اختذت حكومة اوباما ،اليت يرتاهبا القلق ألشهر من التهديد الذي يُشكله تنظيم الدولة
االسالمية يف ليبيا ،ومع احللفاء االوروبيني ،إجراءات االنتظار والرتقب يف الوقت الذي تنتظر
املشرع اللييب “يف الوقت الراهن ،ال توجد
فيه تشكيل حكومة موحدة .يقول السيد باشاغاّ ،
حكومة ميكن للمجتمع الدويل العمل معها ٬لدينا فقط هذا املفتاح ،وإن خسرنا هذا املفتاح،
سنخسر كل شيء” .وقد إختذ الربملان اللييب حديث السلطة خطوات بطيئة حنو السالم االسبوع
صوت على قبول تشكيل حكومة موحدة بوساطة من االمم املتحدة اليت جتمع بني
املاضي ،إذ ّ
املكون
الفصيلني املتناحرين الذين قسموا البالد ٬ولكن الربملان رفض ايضاً إنشاء جملس الوزراء ّ
املكون من عدد
من  32عضواً وحدد الرابع من شباط كحد اقصى للموافقة على جملس وزراء ّ
اقل من الوزراء .وقال مبعوث االمم املتحدة اىل ليبيا ،مارتن كوبلر ،يف االسبوع املاضي بأن من
املمكن ان حتصل تغيريات الجل الوصول اىل حل بني الطرفني.
وقال وزراء خارجية االحتاد االورويب خالل العام املاضي بأهنم قد يستهدفوا بالعقوبات
من يقف ضد االتفاق ،وميكن لألعضاء ال  28يف االحتاد االورويب التوصل اىل قرار بتجميد
املمتلكات ومنع السفر يوم االثنني ،وهذا القرار يستهدف أعضاء الفصيلني الذين لديهم صلة
بأعمال العنف او الذين يرفضون االنصياع التفاق االمم املتحدة .متتلك ليبيا  47بليون برميل
نفط خام من االحتياطي على احملك يف هذه الفرتة ،وتلك هي االكرب يف افريقيا ،وتشكل اكرب
مصدر لثروة البالد مجيعها .يقول مصطفى ساناال ،رئيس شركة النفط الوطنية الليبية “بإمكاننا
حتقيق االستقرار ،او ميكننا ان ننحدر اىل الفوضى”.
النقاط الساخنة
لشن اهلجمات
خالل العام املاضي ،كان تنظيم الدولة االسالمية يستخدم معقل سرت ّ
على املنشآت النفطية ٬تنظيم الدولة االسالمية كان وال يزال يشدد من قبضته على مدينة
سرت ،وهي معرب يربط ما يسمى هبالل النفط يف ليبيا على الساحل املركزي واالرض الوحيدة
اليت ميتلكها تنظيم الدولة االسالمية فيما عدا العراق وسوريا .يقول امساعيل شكري ،رئيس
االستخبارات العسكرية للمنطقه اليت تضم سرت ” ٬سوف يبحثون عن االستيالء على املزيد
هنا ،وسوف يبحثون عن طرق اكثر لتمويل عملياهتم ،واحلصول على موانئ النفط وحقول يف
شرق ليبيا ،هذا سيكون انتصاراً كبرياً هلم ،االنتصار الذي ال ميكننا ان نتحمله”.
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شن تنظيم الدولة االسالمية هجمات خالل الشهر املاضي على راس النوف ،اليت تبعد
 400ميل عن طرابلس ،ليحرقوا صهريج خازن للنفط ويقطعوا خط الغاز الذي يزود املدن يف
الغرب كما يقول مسؤول امين ٬يف مطلع الشهر ،إستخدم املهامجون املدافع الرشاشة والسيارات
املفخخة يف راس النوف وإس سدر املدينة الساحلية القريبة ٬قتلت اهلجمات ما يقارب من 10
حراس ،وحرقت  7صهاريج يف كال املنشأتني ،كما يدعي مسؤول امين .هجمات تنظيم الدولة
االسالمية اصبحت تعوق الصناعة النفطية املتدهورة فعليا قبل اهلجمات ،وليبيا تنتج حوايل
 400،000الف برميل كل يوم ،أي ربع او ما يقارب من سعة انتاجها.
املتشددين حثّوا اجملنّدين على القدوم اىل ليبيا ليساعدوا يف تشكيل قاعدة هلم وذلك لقرهبا
االسرتاتيجي من اوروبا ٬اذ ان ليبيا تشكل نقطة االنطالق للمهاجرين الذاهبني اىل ايطاليا،
وهذا يتيح لتنظيم الدولة االسالمية العمل على تشكيل شبكة هتريب البشر ،كما أن البلد نفسه
يزود ايطاليا بالغاز والنفط .إن اهلجمات على املنشآت النفطية ما هي إال اختبار لقدرة الدولة
ّ
االسالمية يف انتشارها خارج معقلها يف العراق وسوريا ،حيث شهدت انتكاساهتا االخرية.
يقول زعيم تنظيم الدولة االسالمية يف ليبيا ابو املغرية القحطاين ،يف جملة اجلماعة اخلريف
املاضي“ ،سيطرة الدولة االسالمية على هذه املنطقة سوف يُسبب اهنيارات اقتصادية خاصة
بالنسبة اليطاليا ودول اوروبية إخرى” ،وقد قُتل يف تشرين الثاين يف هجمة جوية للواليات
املتحدة االمريكية اليت يُعترب اول استهداف ناجح ضد التنظيم املتشدد خارج العراق وسوريا.
الصراع بني املليشيات املتناحرة ش ّكل ايضاً مشاكل يف انتاج النفط ،احلكومة ذات امليول
االسالمية قامت بالعمليات خارج طرابلس يف اجلزء الغريب من ليبيا ٬أما احلكومة املنافسة فإهنا
تقع يف املدينة الشرقية البيضاء ،اشتبك هذان الطرفان بعنف حىت تدخلت االمم املتحدة لتصل
اىل اتفاق يف كانون االول ،ويدعو اتفاق السالم اىل تشكيل جيش وطين كما جيب ان يكون
البنك املركزي والشركة الوطنية للنفط حتت سيطرة احلكومة املركزية اجلديدة.
الفرق املتنافسة
اجمللس هو مسؤول عن تشكيل جملس استشاري لتكوين جملس الوزراء املتكون من
وزير ولكن هذا االقرتاح رفض من قبل الربملان قبل اسبوع ،اجمللس املقرتح كان يتضمن العديد
من الوزراء املكررين ،وهذا يعكس صعوبة تشكيل حكومة شاملة تتضمن الفرق وامليليشيات
العسكرية الليبية املتناحرة.
32
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يف انعدام وجود قيادة عسكرية مركزية او قوة شرطة وطنية ،العديد من املنشآت النفطية
الليبية تقع حتت محاية حرس املنشآت النفطية ،وهي جمموعة حرة متماسكة حتت إشراف قادة
امليليشيات يف البالد .يقول حممد بوباغوشا ،مسؤول احلرس يف ميناء النفط شرق سرت “حنن
حباجة اىل مساعدة على االرض”.
اجلدار الذي طوله  9اقدام حييط مبجمع مليته للغاز والنفط ،على ساحل البحر االبيض
املتوسط يف الركن الشمايل الغريب يف ليبيا ،كبري مبا يكفي ليحيط سنرتال بارك يف نيويورك ،وقد
بُين الصيف املاضي عندما قام تنظيم الدولة االسالمية بفتح معسكرات تدريب على بعد حوايل
 12ميال اىل الشرق ،ويعتقد مسؤولون امنيون غربيون وليبيون ان تنظيم الدولة االسالمية خيطط
ملهامجة مليته من معيكر اليت تبعد حوايل  12ميال اىل الشرق يف بساتني النخيل يف صرباتة ،وقال
عمال يف جممع النفط والغاز ان املرفق مهيئ ألي هجوم ،قال معيوف ربيعة مدير أمن املنشأة
املرتامية االطراف “جيب علينا ان نكون مستعدين لألسوأ” وعلى بعد  90دقيقة بالسيارة للغرب
من طرابلس يف الطريق الذي يسيطر عليه امليليشيات ،وهناك ثالث قوارب مربوطة قريبا لنقل
املوظفني يف حال حصول اي اعتداء ،تنوي الشركة تنصيب ابراج مراقبة وكامريات عن بعد كما
ينقل مصطفى علي الفارد ،مدير اجملمع.
تزود احملطة  10٪من واردات الغاز الطبيعي يف ايطاليا عرب خط انابيب مير حتت البحر
االبيض املتوسط ،وتشرتك يف امتالكها الشركة الوطنية الليبية وأكرب شركة نفط يف ايطاليا (ايين
سبا) ،اليت رفضت التعليق على الرتتيبات االمنية يف احملطة .وناقش وزير الدفاع االيطايل روبريتا
بينويت هتديد تنظيم الدولة االسالمية لليبيا مع املسؤولني الفرنسيني والواليات املتحدة يف باريس
الشهر املاضي ،قائالً بأن اي تدخل عسكري خارجي يتطلب موافقة احلكومة املوحدة الليبية.
أزمة النفط اللييب
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االيرادات واالنتاج النفطي اللييب حتطم جراء تصاعد التحديات االمنية وهبوط اسعار النفط
املخاوف متتد اىل الصناعة النفطية يف ليبيا ،وفقاً ملقابالت على منت سفينة فروة لالنتاج،
وهي منشأة انتاج على البحر االبيض املتوسط على بعد  60كيلومرت عن الساحل ،ويطلب
مهاجرون متجهون اىل ايطاليا من ليبيا يف بعض االحيان مساعدات طبية وطعام وماء كما ينقل
بعض العمال املتخوفني من ان تكون اجملموعة القادمة هي من متشددي تنظيم الدولة االسالمية
ولكن متنكرين .قال أحد العمال ،مشرياً اىل تاريخ احداث باريس“ ،حنن خناف ان يفعلوا شيئا
مشاهباً ملا فعلوه يف  13تشرين األول” .ظهر تنظيم الدولة االسالمية قبل عام يف ليبيا مع اهلجوم
املميت على فندق فخم يف طرابلس ،وتالها قطع رؤوس  21من االقباط املصريني ،يف وقت
الحق ،قادت اجملموعة ،رافعني اعالمهم السوداء ،موكب من املقاتلني ومركبات حمملة باالسلحة
الثقيلة من خالل سرت واطلقوا اول اعتداء على حقول النفط ،طاردين معظم العمال االجانب
املغرتبني التابعني للشركات النفطية الدولية.
الزالت الصناعة النفطية صامدة ضد اهلجمات اىل االن ،وال زالت عائدات النفط
تنتقل اىل مجيع احناء البالد ،لتتيح بذلك دفع رواتب العمال يف القطاع العام .ال ميتلك تنظيم
الدولة االسالمية السيطرة على حقول النفط الليبية لتضعها يف طور االنتاج يف العراق وسوريا،
على العكس ،فاجملموعة وحلفائها احملليني يضخون النفط ويكرروه ليقوموا ببيعه لتجار اتراك
وللحكومة السورية يف دمشق.
يف الوقت الراهن ،تنظيم الدولة االسالمية تعمل على ختريب املنشآت النفطية يف ليبيا،
الذي بدوره يسبب املتاعب االقتصادية لليبيا ولبعض الدول االوروبية اليت الزالت تعتمد على
الطاقة يف ليبيا ٬وقال مسؤول لييب أن اجملموعة كانت على االرجح تستخدم اهلجمات لالستيالء
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على البنزين لبيعه خالل شبكات السوق السوداء اليت هتربه اىل تونس ومالطا.
اجملموعة تستخدم وسائل التواصل االجتماعي وجملتها لتجنيد املتشددين ذو اخلربة الفنية
اىل ليبيا ،كما ينقل السيد شكري ،مشرياً اىل اهنا جمرد مسألة وقت قبل ان يتمكن تنظيم الدولة
االسالمية من احلصول على املنشآت النفطية وتوظيفها لتغذية سوق النفط من خالل ميناء
سرت .عمال النفط الليبيون الذين هم على بعد شعرة من تنظيم الدولة االسالمية يقولون ان
التهديد ال يبتعد عن اذهاهنم.
أسرهتم يف احدى
منذ وقت ليس بالبعيد يف مليته ،اعضاء من موظفي احملطة هرعوا مع ّ
اللياىل على صوت عيارات نارية ،مما أثار املخاوف من احتمال وجود هجوم من تنظيم الدولة
االسالمية ٬هذه املنشأة هي عبارة عن متاهة من االنابيب واخلزانات احململة بالغاز الطبيعي
الذي يشتعل بسهولة ،وتبني فيما بعد ان هذه العيارات كانت تبادل إطالق النار بني جمموعتني
مسلحتني حملية على عملية خطف .قال احد العاملني ان اجمليء اىل العمل يتطلب عزمية
فوالذية ،يتسأل العامل “هل أبدو خائفا”؟

املصدر:
http://www.wsj.com/articles/a-divided-libya-struggles-against-islamicstate-attacks-1454552044

344

مقاالت مرتمجة

عودة مقاولي وزارة الدفاع األمريكية للعمل في العراق
ماركوس ويزجيربر *

2016/2/21

ارتفع عدد املتعاقدين من القطاع اخلاص الذين يعملون مع وزارة الدفاع األمريكية يف
العراق مثانية أضعاف خالل العام املاضي ،وهو معدل جتاوز بكثرة العدد املتزايد للقوات األمريكية
اليت تدرب وتقدم املشورة للجنود العراقيني الذين يقاتلون مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية.
إن الزيادة احلادة اليت ُكشف عنها يف تقرير البنتاغون األخري للكونغرس يؤكد إعتماد
اجليش على املدنيني حىت مع موجود بعثات من قوات صغرية نسبياً ٬وقال ريك برينان ،عامل
سياسي بارز يف مؤسسة راند وضابط جيش متقاعد“ :اذا نظرمت اىل حجم وتكوين القوات
اليت مت نشرها لدعم عملية العزم التام ،ستالحظون أنه تغري بشكل ملحوظ يف العام املاضي”.
اعتباراً من األول من كانون الثاين  ،2016هناك  2028مقاول يف العراق ،بعد أن كانوا
 250فقط قبل سنة واحدة ،وفقاً لبيانات وزارة الدفاع األمريكية ،وهناك ما يقرب من 3700
جندي أمريكي اآلن يف العراق ،مقارنة مع  2300يف كانون الثاين  .2015وميثل هذا العدد من
املتعاقدين العسكريني جزءاَ صغرياً فقط من املتعاقدين الذين وظفتهم الواليات املتحدة يف العراق،
باإلضافة إىل مقاويل وزارة الدفاع الذين يبلغ عددهم  ،2028يعمل  5800آخرين عن طريق
وكاالت أخرى مبا يف ذلك وزارة اخلارجية.
يف الثمانينيات ،قرر اجليش األمريكي توظيف املتعاقدين للعمل يف أدوار الدعم اليت مت
القيام هبا تارخيياً من قبل القوات العسكرية ،ويتضمن ذلك وظائف مثل اخلدمات الغذائية،
واحملافظة على الوحدات السكنية ،وتنقية املياه قال برينان “وكل تلك األشياء األخرى اليت تدخل
ضمن احملافظة على القوات يف امليدان لفرتة طويلة” باإلضافة اىل تفضيل العراق ملقاولني هبذه
األنواع من األدوار .واضاف “ما الذي حدث بعد ذلك هو مشابه ملا تقوم به عند نشر املزيد
من القوات على األرض ،عليك توفري املزيد من املقاولني”.
وقال أنه خالل حرب العراق ،كان هناك أكثر بقليل من نسبة واحد اىل واحد من
املقاولني للجنود ،أما اآلن فإن أكثر من  30يف املئة ( )618من املقاولني يعملون يف الصيانة
واخلدمات اللوجستية ،ووفقاً للبيانات فإن ما يقرب من  20يف املئة ( )381هم من املرتمجني و
* مراسل االعمال االقتصادية العاملية يف ديفنس ون.
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 13يف املئة ( )263يف مناصب دعم ،ويعمل املقاولون أيضاً يف األمن ،والنقل ،والبناء ،ودعم
االتصال ،والتدريب ،واإلدارة ،واألدوار اإلدارية.

إن ما يقرب من  70يف املئة من املقاولني هم مواطنني أمريكيني ،و  20يف املئة هم من
مواطين بلدان العامل الثالث والباقي هم من العراقيني احملليني ،إن عدد املقاولني الذين ميكن لوزارة
الدفاع األمريكية أن تستخدم يف العراق غري حمدد ،وفقا ملا قاله الكولونيل ستيف وارن ،املتحدث
باسم العزم التام .إن العديد من املقاولني يف العراق ودول اجلوار هم من شركات حرب معروفة
مثل كي يب آر ،وشركة دين كورب ،وشركة فلور ،والشركات الثالث الذين عينوا من قبل برنامج
اجليش اللوجسيت املدين أو  .LOGCAPيتعاقد البنتاغون ويوقع الصفقات مع هذه الشركات
يف كل مرة حيتاج فيها اىل دعم القوات يف اخلارج.
قال برينان “ان هذا جيعل الوحدات العسكرية أكثر إستجابة الحتياجات القائد لعدم
احلاجة اىل نقل الناس [مع ختصص التجارة] من املنشآت األخرى” .وقالت شركة كي يب آر
يف عرضها التقدميي يف تشرين الثاين للمستثمرين بأن خدماهتا يف  LOGCAPيف العراق “منت
يف الفرتة مع زيادة التزايد املمكن”.
إىل جانب مقاويل  ،LOGCAPمتنح وزارة الدفاع األمريكية عقود مستقلة ،وفقا ألندرو
هنرت ،املسؤول السابق يف البنتاغون وهو اآلن مدير جمموعة مبادرات الدفاع الصناعية يف مركز
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الدراسات االسرتاتيجية والدولية يف واشنطن ،يف بعض احلاالت ،تستأجر وزارة الدفاع األمريكية
املتعاقدين الذين يعملون بالفعل للحكومة من أجل تسريع العملية .على الرغم من أن القوات
األمريكية انسحبت متاماً من العراق يف عام  ،2011إال أن العديد من املقاولني بقوا يعملون يف
السفارة األمريكية أو يف األدوار اللوجستية يف صيانة املعدات العسكرية العراقية.
أمر الكونغرس وزارة الدفاع األمريكية بتقدمي معلومات مفصلة عن املتعاقدين يف ساحة
املعركة بعد احلادث الذي قام فيه متعاقدين عسكريني من القطاع اخلاص ويعملون لشركة بالك
ووتر األمريكية بقتل  17مدنياً عراقياً يف ساحة النسور يف بغداد يف أيلول .2007
ليس كل املقاولني يف مناطق القتال يعملون كحراس قواعد عسكرية أو عمال غسيل أو
طهاة ،وال تزال وكالة املخابرات املركزية ووكاالت املخابرات األخرى تقوم بإستخدام املقاولني مثل
بالك ووتر أو شركة داين كورب ذات  2.2مليار دوالر وغريها للقيام باخلدمات شبه العسكرية،
إن أعداد هؤالء املتعاقدين ،وبعض الذين هم أقرب إىل ساحة املعركة من املستشارين العسكريني،
سري للغاية وغري معروف للجمهور.
أرسلت القيادة املركزية األمريكية اليت تشرف على العمليات العسكرية يف الشرق األوسط،
حتديثات منتظمة للكونغرس عن عدد املتعاقدين الذين جيري إستخدامهم يف العراق وأفغانستان
منذ أب  ٬2008ويف متوز  2008بعد زيادة القوات عام  ،2007كان هناك  162.428مقاول
ممول من قبل البنتاغون يف العراق ،وفقا للبيانات.

املصدر:
http://www.thefiscaltimes.com/2016/02/23/Defense-Contractors-areBack-Business-Iraq
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