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عن املركز

عن المركز

بغداد.  الرئيس يف  مقرّه  رحبّي،  غرُي  مستقلٌّ،  مركز  والتخطيط  للدراسات  البيان  مركُز   
مهمته الرئيسة، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت 
أخرى،  قضايا  عن  فضاًل  عام،  بشكل  األوسط  الشرق  ومنطقة  خاٍص  بشكل  العراق  ختّص 
ويسعى إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي 

واألكادميي.

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

القرار عن املقرتبات الناجعة ملعاجلتها على املدى القصري والطويل. 

لقضايا  املوضوعية واألصالة واإلبداع،  قائمة على مبادئ  بتقدمي وجهات نظر  ويقوم   
الصراع عرب حتليالت، وأعمال ميدانية، وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط 
النفطية  العراق اليت ختص السياسة، واالقتصاد، واجملتمع، والسياسات  من أجل مقاربة قضايا 

والزراعية، والعالقات الدولية، والتعليم.

مهمة المركز

يسعى مركُز البيان للدراسات والتخطيط أن يكون مصدراً مهماً يف حتليل القضايا العراقية على   
حنو مستقّل، وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق واملنطقة، 
باإلضافة إىل أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي أيّاً كان موقُعه. 
البحثية والتعليمية، ومنظمات اجملتمع املدين، والدوائر احلكومية، من  ويتوّخى تقوية قدرات املؤسسات 

أجل خلق خرباء يف اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع.

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

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

صانعو  ومنهم  العراقي،  بالشأن  للخرباء  واحلقائق  املعلومات  على  املبين  احلوار  تشجيع   •
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 • 
القواني(.

اإلصالح اإلداري: يتضمن )منع الفساد، الروتي اإلداري والبريوقراطية، إعادة تنظيم وتأهيل • 
املؤسسات(.

جمال الرتبية والتعليم: ويشمل ) التوظيف، املناهج الدراسية، األبنية املدرسية، اجلامعات، • 
نسب اخلرجيي من اجلامعات، النظام التعليمي، اجلامعات األهلية(.

الطائفية، •  املواطنة،  النظافة،  اجملتمع،  يف  السلمي  التعايش  )العنف،  االجتماعية:  القضايا 
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 بي يدي القارئ اجلاد يف 
حقول معرفية متنوعة صاغها حمللون ودارسون وكّتاب ومرتمجون وفق منهجية علمية خلصت إىل 
نتائج سليمة بعد ان ترّست مقدمات أفصحت عن سالمة بنيتها التخطيطية وأهدافها الواضحة.

     إن املركز يظّن ظناً يكاد يصل اىل اليقي أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي حقه يف 
معانقة أيادي القراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست قصرية حبكم الزمن، مما 
يؤدي اىل اعادة الصحبة بي الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا يشكل تالمحاً بينهما سواًء أكان 
ذلك يف اعادة قراءة بعض الصفحات أم يف اضافة هوامش على بعض املتون، أم يف مراجعة 
االصول دون ارهاق، وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسي ) وخرُي جليًس يف الزمان كتاب( حكمة 

دالة على أمهية هذه الرفقة.    

 

مركز البيان للدراسات والتخطيط





مقاالت

اوراق حبثية

معايري االحتاد األورويب وانضمام تركيا
13أمحد حسن علي

دور مراكز الفكر والرأي يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي
27امين عبد الكرمي حسي

تقييم السياسة اخلارجية واملواقف احملتملة هليالري كلينتون ودونالد ترامب جتاه العراق
39 جوزيف بريفيل

رؤية يف االصالح احلكومي 
47أوس جميد غالب العوادي 

دعاة أم دبلوماسيون
57 عبد اهلل عبد األمري

اخلطوات املتخذة يف عملية ترصني التعليم العايل يف العراق
113أ.د. عبـد الـرزاق عبد اجلليل العيســى 

مستقبل انشاء حمطات توليد الطاقة الكهربائية يف العراق
131د. كرمي وحيد حسن

إصالح الرعاية الصحية يف العراق .. التحديات والفرص
145د. فائز عبد الشهيد كاظم

انشاء خط لنقل الغاز الطبيعي من ايران اىل العراق
169د. كرمي وحيد حسن 

هل فشلت عملية إحالل الدميقراطية يف العراق ؟
75محزة حداد

الفهرست



مقاالت مرتمجة

دراسات مرتمجة

االكتشافات النفطية ترتاجع إىل أدىن مستوى هلا  منذ 60 عامًا
181إد كروكس

ملك تركيا : إردوغان بعد داود أوغلو
183سونر جاغابتاي

يف حالة النهاية املفاجئة للدولة اإلسالمية
187بريان مايكل جنكينز- كولن كالرك

العراق يكافح جملاراة إنتاجه النفطي القياسي لشهر كانون الثاين
193أجنلي رافال 

معركة الطريق السريع احلادي عشر يف الفلوجة

االمني العام لألمم املتحدة يظهر حدود سلطته بعد احلديث عن التهديد السعودي

بريطانيا تصّوت على مغادرة االحتاد األورويب وكامريون يعلن استقالته

إدارة معلومات الطاقة األمريكية حتليل موجز للعراق

جتربة احلكومة الكندية يف القضاء على العجز، 1994 – 1999 دراسة حالة

بول مكلريي

سوميين سينغوبتا 

ستيفن ايرلنجر

جوسلي بوركون

195

199

203

211

241
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2016 / 5 /11 

بغض النظر عن كون تركيا من أكرب الدول اإلسالمية مما قد يعتربه الكثريون السبب األساسي يف 
رفض االحتاد األورويب لطلب االنضمام حلد اآلن، لكن االحتاد األورويب يعمل كمؤسسة ذات 
معايري خاصة وهي تطلب من أي دولة تقع يف القارة األوروبية وتريد االنضمام أن تلتزم هبذه 

املعايري، وحسب تقييمها فإن تركيا ما زالت متاخرة عن االلتزام هبذه املعايري.

االحتاد األورويب
االحتاد األورويب هو احتاد كونفدرايل سياسي واقتصادي مكون من 2٨ دولة ذات سيادة قامت 
كل منها بتفويض بعض الصالحيات إىل هيئات مشرتكة تعمل وفق جمموعة معاهدات اتفقت 
عليها هذه الدول ابتداًء من معاهدة روما االقتصادية لعام 1٩5٧ ومعاهدة االندماج يف 1٩6٧ 
أمسرتدام يف  ومعاهدة  ماسرتخيت يف 1٩٩2  لعام 1٩٨6ومعاهدة  املوحد  األورويب  والقانون 
1٩٩٧ ومعاهدة نيس يف 2002 ومعاهدة لشبونة يف 200٩. ولالحتاد األورويب أربعة أهداف 
رئيسية هي )أوال حتقيق معايري املواطنة األوروبية ويعين محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، 
وثانيا ضمان احلرية واألمن والعدالة ويعين التعاون يف جمال القضاء والشؤون الداخلية، وثالثا تعزيز 
التقدم االقتصادي واالجتماعي ويعين سوق واحدة، واليورو، ومحاية البيئة والتنمية االجتماعية 
واإلقليمية، ورابعا الدور األورويب يف العامل(. ويعمل االحتاد األورويب من خالل مخسة مؤسسات 
رئيسية هي )1- الربملان األورويب، و2- جملس االحتاد األورويب، و٣- املفوضية األوروبية، و٤- 

حمكمة العدل، و5- ديوان احملاسبة(.

ويعترب الربملان األورويب املؤسسة اليت متثل مواطين دول األعضاء البالغ عددهم حوايل 50٣ مليون 
بفرنسا.  ولوكسمبورغ وسرتاسبورغ  بروكسل  نائب جيتمعون يف  ممثلي يف ٧66  أورويب  مواطن 
الرقابة  املالية، وسلطة  التشريعية، والسلطة  الربملان ثالث سلطات رئيسية هي )السلطة  ولدى 
الدميقراطية(. وتشرتك السلطتان التشريعية واملالية مع جملس االحتاد االوريب يف معظم احلاالت 

معايير االتحاد األوروبي وانضمام تركيا
أحمد حسن علي*

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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بتين القرارات. أما سلطة الرقابة الدميقراطية فتشرف على مسائل حتقيق الدميقراطية ومتابعتها. 
وللربملان عرب سلطاته الثالثة احلق يف تقرير توسيع االحتاد االوريب ومراقبة مفاوضات انضمام دولة 

جديدة أو متديد املفاوضات.

جملس االحتاد األورويب هو صاحب القرار الرئيسي يف االحتاد األورويب ويتكون من وزير واحد 
من كل حكومة دولة من الدول األعضاء، ويقوم اجمللس بثالث وظائف أساسية هي )السلطة 
التشريعية، وتنسيق السياسات االقتصادية للدول األعضاء، وسلطة املوافقة على ميزانية االحتاد 
األورويب(. ويف معظم احلاالت تشارك السلطة التشريعية يف اجمللس مع الربملان األورويب بإصدار 
مقرتحات  معا  يستلمان  والربملان  اجمللس  مشرتك.  قرار  إصدار  طريق  عن  األوروبية  القواني 
لتشريعات تأيت من املفوضية األوروبية، وميكن للمجلس والربملان اجراء تعديالت على التشريعات 
يف إطار هذا اإلجراء. أما إدارة تنسيق السياسات االقتصادية للدول األعضاء فتقوم يف كل عام 
بتوجيه السياسات االقتصادية للدول األعضاء عرب توصيات ترفع إىل اجمللس. وتشرتك سلطة 
املوافقة على ميزانية االحتاد األورويب مع الربملان يف االشراف على اإلنفاق يف االحتاد األورويب 
على  اإلنفاق  حتديد  يف  األخرية  الكلمة  املوافقة’’  ولـ‘‘سلطة  لالحتاد،  السنوية  امليزانية  وتبين 
الصندوق األورويب للتنمية اإلقليمية، والصندوق االجتماعي األورويب، والربامج الثقافية والتعليمية 
واملساعدات االنسانية وبرامج الالجئي، واإلنفاق على الزراعة، واإلنفاق على االتفاقات الدولية.

ويتخذ اجمللس قراراته بطرق خمتلفة، بعض القرارات جيب أن يتم اختاذها باإلمجاع مثل القرارات 
املتعلقة بالدفاع والضرائب وإذا مل يكن هناك توافق يف اآلراء فتتخذ القرارات يف معظم اجملاالت 
بتصويت األغلبية بعد االلتزام بالشرطي التاليي )االول موافقة 55٪ من الدول األعضاء وهو 
ما ال يقل عن 16دولة، ثانيا املؤيدون للقرار جيب ان ميثلوا 65٪ من سكان االحتاد األورويب 
أي ٣2٩ مليون من 50٣(، وإذا كان هناك أقل من أربع دول تعارض األغلبية فإن تصويت 
األغلبية يعد نافذا. يف بعض احلاالت، بعض الدول األعضاء تشارك يف القرارات دون اجلميع 
مثل الدول اليت تبنت اليورو تتخذ قرارات تتعلق باليورو أو الدول األعضاء يف منطقة شنغن 
ايضا تتخذ قرارات معينة حول موضوع شنغن وعليه تطبق النسب املئوية للدول املشاركة فقط. 
ويف حالة اختاذ قرار القرتاح مقدم من غري املفوضية فيجب حتقيق شرطي مها )موافقة ٧2٪ من 
الدول االعضاء ويعين ما ال يقل عن 21 دولة من الـ 2٨، وأن يكون املوافقون ميثلون ٪65 
من سكان االحتاد االوريب(. وإذا كانت املشاركة لبعض دول االعضاء دون اجلميع فإن الشرطي 
السابقي يطبقان على املشاركي، ولتحقيق الثلث املعطل فيجب أن ال تقل نسبة سكان الدول 

املشاركة عن ٣5٪ من سكان االحتاد.
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وتقع مقر املفوضية األوروبية يف بروكسل يف بلجيكا وهي مكونة من 2٨ مفوض بواقع واحد 
مقرتحات  )تقدمي  وهي  الوظائف  من  بعدد  املفوضية  وتقوم  األعضاء،  الدول  من  دولة  لكل 
القواني األوروبية وإرساهلا إىل الربملان وجملس االحتاد االوريب للموافقة عليها أو التعديل، وتعمل 
السياسات  وإدارة  األعضاء،  الدول  بي  األورويب  االحتاد  تشريعات  لتطبيق  املفوضية كضامنة 
وامليزانية السنوية، ومتثل املفوضية االحتاد األورويب على الساحة الدولية وتتفاوض لعقد اتفاقيات 
التجارة والتعاون مع الدول خارج االحتاد األورويب(. وتعترب حمكمة العدل األوروبية واليت مقرها 
النزاعات بي األطراف  يف لوكسمربغ املؤسسة القضائية يف االحتاد األورويب حيث تتعامل مع 
ولديها وظيفة تفسري القانون األورويب وتطبيقه وتـأييد املعاهدات، وتتكون من 2٨ قاضيا بواقع 
قاض عن كل دولة من الدول األعضاء. أما ديوان احملاسبة ومقره يف لوكسمبورغ ايضا ويتكون 
من 2٨ عضوا )واحد لكل دولة من الدول األعضاء( وأعضاءه مستقلون ولديهم اخلربة يف جمال 
التدقيق املايل العام. املهمة الرئيسية لديوان احملاسبة هي تدقيق احلسابات واإلشراف على تنفيذ 
ميزانيات مؤسسات االحتاد األورويب، ويسعى الديوان إىل حتسي اإلدارة املالية لالحتاد األورويب 
وتقدمي تقرير إىل مواطين االحتاد عن كيفية إنفاق أموال االحتاد األورويب ضمن تقرير سنوي يف 

هناية كل سنة مالية.

أهم عوائق قبول عضوية تركيا
االقتصاد

حسب وكالة اإلحصاء الرتكية الرسية فقد منا االقتصاد الرتكي بنسبة ٤٪ يف عام 2015 متجاوزا 
السياسية  الرغم من االضطرابات  العامل على  أداًء يف  الناشئة  التوقعات كأفضل األسواق  كل 
والتهديدات األمنية، حيث ارتفع إمجايل الناتج احمللي الرتكي عام 2015 إىل ٧20 مليار دوالر. 
الرتكي صعوبات كبرية يف حتقيق نفس  لكن مع هناية 2015 وبداية 2016 واجه االقتصاد 
مستوى النمو للعام املاضي وأبرز هذه الصعوبات هي االزمة االقتصادية مع روسيا والعلميات 
االنتحارية بسبب عودة احلرب االهلية يف جنوب شرق تركيا واخنفاض عدد السياح القادمي إىل 
تركيا، مما شكل قلقا للمستثمرين االجانب واالتراك حيث أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة 
السياحة الرتكية أن عدد السياح االجانب اخنفض يف عام 2015 بنسبة كبرية عن عام 201٤، 
وتساهم السياحة بعائدات تصل إىل ٣0 مليار دوالر يف السنة لتشكل ٤٪ من االقتصاد الرتكي. 
وحسب اخلرباء االقتصاديي يف االحتاد االوريب فإن العمليات االنتحارية واحلرب االهلية الرتكية 
الكردية ستكلف االقتصاد الرتكي كثريا على مستوى االستثمار والسياحة وملدى طويل، باملقابل 
تسعى تركيا لتعويض خسائرها يف قطاع السياحة بزيادة آفاق التجارة مع إيران واالحتاد األورويب 
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مستفيدة من رفع العقوبات الغربية عن إيران.

وعلى الرغم من النمو الكبري ال يزال االقتصاد الرتكي يف نظر االحتاد االوريب اقتصاد متدين املعايري 
وهو مشابه حلد ما منوذج االقتصاد الصيين. آرثر لويس، وهو عامل اقتصادي )فاز جبائزة نوبل يف 
االقتصاد عام 1٩٧٩( وضع نظرية ’’منوذج القطاعات املزدوجة‘‘ أو ’’منوذج لويس‘‘ يف عام 
1٩5٤ موضحا كيفية بقاء األجور يف مستويات منخفضة يف االقتصادات الزراعية اليت ختضع 
للتصنيع السريع. ذلك النموذج استفادت منه دول آسيوية مثل كوريا وتايوان والصي. يف منوذج 
لويس عندما يبدأ التصنيع تتم إعادة توزيع اليد العاملة من املزارعي ذوي اإلنتاج املنخفض إىل 
القطاع الصناعي احلضري ليقود إىل منو سريع، لكن مثار هذا النمو السريع تنتهي بشكل غري 
عادل عند أصحاب رؤوس املال ألن العمالة الريفية الفائضة تضمن بقاء األجور يف مستويات 
منخفضة، وبالتايل يزداد أصحاب رؤوس املال ثراء وتبقى اليد العاملة على أجورها املنخفضة. 
هذه الديناميكية االقتصادية تولد معدالت عالية للغاية من االدخار واالستثمار ومها السمتان 
املميزتان لالقتصاد الرتكي اآلن. والسبب االساسي أن أصحاب املصانع والشركات يعلمون أن 
مبقدورهم العثور على يد عاملة جديدة بسهولة لذا يعملون مبثابرة على توسيع اعماهلم وزيادة 
أرباحهم مبزيد من االستثمارات، مما يعين مزيد من االدخار واالستثمار. اليد العاملة الرخيصة 

وارتفاع معدالت االدخار ينتجان فوائض جتارية واحتياطيات نقد أجنيب كبرية ويرفعان العملة.

لذا فإن دخول بلد فقري وهبذا احلجم الكبري من شأنه أن يضع ضغوطا ال حتتمل على املوارد املالية 
الفقراء االتراك سيتوجهون  لالحتاد األورويب، ويعتقد اخلرباء االوربيون أن جيشا من املهاجرين 
إىل أوربا، وعلى الرغم من أن تركيا جنت من األزمة االقتصادية العاملية إال أهنا فشلت يف تطبيق 
اإلصالحات الالزمة اليت ستؤدي إىل تراجع النمو االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة. لكن 
االتراك يعتقدون أن املوقع اجلغرايف لرتكيا على مفرتق الطرق بي أوروبا والشرق وتارخيها منذ عهد 
كمال أتاتورك كدولة علمانية حديثة تتيح هلا توفري جسر االتصال بي الغرب والدول اإلسالمية، 
وهي أيضا الدولة اليت ميكن استخدام اراضيها ملد خطوط األنابيب النفط والغاز من آسيا إىل 
النمو ويعمل على توفري أسواق  الناشئ ميكن أن يستمر يف  الرتكي  أوروبا، كما أن االقتصاد 

جديدة ألوروبا مع استثمارات تركية حمتملة يف أوروبا.

مؤسسات غربية تعىن بدراسات املخاطر االقتصادية والسياسية لدول العامل قدمت حتليالت عن 
املخاطر اليت تواجه تركيا، إحدى هذه املؤسسات تدعى كونرتول ريسكز )مراقبة املخاطر( قالت 
إن تركيا من بي  مخسة بلدان ذات ‘‘األسواق الناشئة اهلشة’’ وتتأثر بتدفقات االستثمارات 
األجنبية، االقتصاد الرتكي يعاين من عجز 5٪ يف الناتج احمللي اإلمجايل الذي حيتاج إىل متويل 
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خارجي كبري. منذ عام 2012 شهدت تركيا منوا أقل من املتوسط وصار الناتج احمللي اإلمجايل 
عند ما يقارب من 10 أالف دوالر أمريكي للفرد الواحد، وبذلك سقطت يف ‘‘فخ الدخل 
املتوسط’’ وأصبحت غري قادرة على اللحاق بركب الدول املتقدمة ومنها دول االحتاد االوريب. 
وال تقتصر مشاكل تركيا باألرقام، فمجتمع األعمال الرتكي قلق إزاء عدم وجود خرجيي مؤهلي 
طاقتها  تفوق  بأعباء  مثقلة  القضائية  املؤسسات  التعليمي.  النظام  البنيوية يف  املشاكل  بسبب 
وبطيئة وكثريا ما يشكك يف نزاهتها، والبيئة األمنية جلاراهتا يف العراق وسوريا مضطربة، ومتوترة 
مع جارهتا االخرى روسيا بعد أن قام اجليش الرتكي بإسقاط طائرة عسكرية روسية. والنتائج 
كما يقول التقرير ‘‘برميل بارود حيتوي على بيئة استثمارية صعبة واإلدمان على الديون اخلارجية 
البنك املركزي’’. وميضي  الوحيد املفقود هو شرارة من  وجغرافيا سياسية غري مستقرة، الشيء 
التقرير قائال، أنه يف الوقت الذي أطلقت فيه مؤسسة مورغان ستانلي االمريكية املتخصصة يف 
االدارة املالية يف منتصف عام 201٣ مصطلح ‘‘االسواق اخلمسة اهلشة’’ ، دخلت السياسة 
الرتكية يف مرحلة طويلة من التوتر بي املؤيدين واملعارضي حلزب العدالة والتنمية احلاكم، وانتهى 
هذا التوتر باحتجاجات مناهضة للحكومة على نطاق واسع يف آيار 201٣ مث ظهرت قضايا 
الفساد يف كانون األول من العام نفسه واستمرت خالل االنتخابات األربعة، هذه الصراعات 
التوترات ومل جتلب املواجهات االجتماعية فقط بل حولت  السياسية واالنتخابات استقطبت 
االنتباه عن املشاكل االقتصادية. هناك قرارات صعبة تلوح يف األفق، مبا يف ذلك خفض النفقات 
وترك البنك املركزي لريفع أسعار الفائدة وهو ما يرفضه السيد إردوغان حىت اآلن، وبدون مثل 
هذه القرارات فإن السؤال الذي يٌطرح هل ستواجه تركيا فرتة أخرى من التوترات السياسية يف 

حي يرتنح االقتصاد يف أزمة على املدى القصري وركود على املدى الطويل.

وبفرضية إنضمام تركيا لالحتاد األورويب فإن ذلك سيرتك أثرا كبريا على ميزانية االحتاد، وتقسم 
وبلغت  وادارية(،  ودولية  وقضائية  وزراعية  )اقتصادية  أقسام  إىل مخسة  السنوية  االحتاد  ميزانية 
ضمن  )مدفوعات(  يورو  و1٤٤مليار  مالية(  )التزامات  يورو  155مليار  بقيمة   2016 عام 
امليزانية  نصف  من  يقرب  ما  أي  يورو  مليار   6٩ منها  سنوات،  سبع  مدى  على  مايل  إطار 
السنوية يف التزامات لتحفيز النمو االقتصادي والعمالة والقدرة التنافسية، والتزامات أخرى لفتح 
االستثمارات يف أوروبا. بعض االلتزامات املالية ختصص لدعم قطاع الزراعة والصناعة يف دول 
االحتاد وبفرض إنضمام تركيا فإن على دول االحتاد ارسال جزء غري قليل من خمصصات امليزانية 
إىل قطاعات زراعية وصناعية تركية مما يعين سحب جزء من هذه املخصصات من دول زراعية 
كربى كفرنسا وايطاليا واسبانيا اليت يشتكي مزارعوها دوما من قلة انفاق االحتاد االوريب على 
مزارعهم. ويتوقع اخلرباء االوربيون أن انضمام تركيا لالحتاد سوف يدفع بعدد كبري من األتراك 
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املتحدة  أملانيا وفرنسا واململكة  العمل واهلجرة إىل بعض دول االحتاد مثل  للبحث عن فرص 
وغريها، وتعترب العمالة الرتكية من العمالة ’’الرخيصة‘‘ مما يعمل على ختفيض األجور يف هذه 
الدول وزيادة معدالت البطالة. باالضافة لذلك ستنتشر البضائع الرتكية الرخيصة يف دول االحتاد 
ما سيؤثر على أسعار الصناعة احمللية وعلى مستوى اجلودة. ومن جانب آخر سيتيح انضمام 
تركيا للمستثمرين األوربيي القيام باستثمارات يف تركيا اليت تعترب سوقا كبرية وتوفري فرص عمل 
لألتراك بدال عن االيدي العاملة ‘‘املرتفعة االجور‘‘ يف أسواق أوروبا اليت سيتحول جزء من 
االستثمارات عنها إىل تركيا. كما أن أنضمام تركيا يتطلب اجراء استفتاء عام يف بعض الدول 
االوربية وشعوب تلك الدول ترى أن تركيا دولة كبرية وفقرية وستثقل ميزانية االحتاد بنفقات كثرية، 
لكن االتراك يردون أن تركيا مل تعد ’’ رجل أوربا املريض‘‘ واهنا حققت قفزات كبرية يف النمو 

االقتصادي.

 الدين وعدد السكان
استنادا إىل أحدث تقديرات األمم املتحدة يف نيسان 2016 فإن عدد السكان احلايل يف تركيا 
يناهز الـ ٧٩ مليون نسمة وهو ما يعين ثقل كبري جدا لرتكيا على الصعيد البشري ضمن دول 
االحتاد )50٣ مليون( اليت تعاين أصال من مشكلة الرتاجع يف منو السكان. اجتماعيا سيحصل 
تغيري يف املعادلة الدميوغرافية يف أوربا، واقتصاديا سيسيطر االتراك على سوق العمالة وسياسيا 
سيحدث خلل يف عملية التصويت داخل مؤسسات االحتاد األوريب الن تركيا ستكون باملرتبة 
الثانية بعد أملانيا يف عدد األعضاء بالربملان األوريب وتتحول فرنسا إىل املرتبة الثالثة، واذا ما أخذنا 
بنظر االعتبار النمو السكاين يف تركيا مقارنة بأملانيا فإن عدد سكان تركيا سيفوق أملانيا يف عام 
2020 حسب الدراسات االوربية وحيتل ٩6 مقعد يف الربملان كحد أقصى وتكون قادرة على 
املسلمون ٩٩٪ من سكان  االوريب. ويشكل  واالقتصادي  السياسي  القرار  التأثري يف صناعة 
تركيا وهو ما ختشاه الدول االوربية يف ظل النمو السكاين املرتاجع يف دول االحتاد وتقدم النمو 
السكاين لرتكيا اليت بانضمامها إىل االحتاد األورويب سيصل عدد املسلمي يف أوروبا إىل 100 

مليون.

ايران بعنوان  وكانت جملة إيكونيميست الربيطانية نشرت تقريرا مطوال يف 201٤/11/1 عن 
“انتهت الثورة” تطرقت فيه اىل ذكر تركيا وحتدثت عن آثار التغريات االجتماعية والتحوالت 
الدميوغرافية خالل السنوات املاضية يف كل من ايران وتركيا، واوضحت ان تركيا تتحول بسرعة 
مذهلة إىل بلد هائل العدد بالسكان فبعد الطفرة االقتصادية منذ عام 2002 ارتفعت معدالت 
املواليد وتضاعف حجم السكان، وأكرب الفئات العمرية االن تبلغ )من حديثي الوالدة اىل ٣5( 
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عام. غالبية االتراك من املسلمي السنة يبدون اهتماما بالدين مع تركيز أقل على العبادة مقارنة 
بالسنة العرب وان كانت املساجد مشغولة بصالة اجلمعة! فان خطباء املساجد يتبعون للدولة 
املوعظة  إللقاء  هي  األحيان  من  اجلمعة يف كثري  والتنمية وصالة  العدالة  اليت حيكمها حزب 
األيديولوجية من قبل رجال الدين ولكن يف احملافظات االمر خمتلف حيث حيضرون يف املسجد 
الرئيسي بشكل متواصل. وكان لكل هذه التغريات االجتماعية تأثري واضح على السياسة الرتكية 
ُتظهر  األفضل، وهنا  املرشح  النقاش حول  وتركز معظم  الرئاسية عام 201٤  االنتخابات  يف 
األيديولوجية الدينية قوهتا يف السياسة الداخلية ويتم تعبئة االتراك مجاهرييا وتلقينهم مذهبيا رغم 
رفض االقليات الدينية والعلمانيي لذلك. أما احلجاب فيزداد يف تركيا كل يوم والشباب املتدين 
يزدادون ايضا رمبا من تأثري زيادة عدد رجال الدين املتخرجي من املدارس الدينية وكليات الشريعة 
االسالمية حيث ازداد عدد رجال الدين يف تركيا من عام 2002 بشكل ملفت لالنتباه يف شكل 

تنافسي مع إيران واململكة العربية السعودية ومصر.

كما أن دول االحتاد ختشى من مشكلة تنامي ظاهرة التطرف اإلسالمي بي فئات من الشعب 
الرتكي بسبب الصراع السياسي داخل وخارج تركيا، حيث تناقلت وسائل االعالم االوربية ما 
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نشره مركز دراسات تركي يف 12 كانون الثاين 2016 عن نتائج مسح اجتماعي داخل تركيا 
أظهر أن ٩.٣ ٪ من املشاركي باملسح قالوا إن داعش ليس تنظيما إرهابيا بينما قال 5.٤٪ 
إهنم يؤيدوهنا، وقال 21٪ يف املئة إن التنظيم ميثل اإلسالم بينما قال ٨.٩ ٪ إهنم يرون التنظيم 
سيقلق  حتما  أمر  داعش  تنظيم  مع  تركيا  سكان  من   ٪10 يقارب  ما  تعاطف  إن  كدولة. 
االحتاد األوريب الذي يعاين من هجمات إرهابية طالت عدة دول من اعضائه، وإذا كان من 
نفذ العمليات اإلرهابية ضد األهداف االوربية هم جمموعات صغرية ضمن األقليات املسلمة 
يف أوربا فكيف احلال عندما يصبح يف أوربا 100 مليون مسلم منهم 10٪ متعاطفون مع من 

يقتل مواطين دول االحتاد.

قربص واليونان
االتراك  بي  توافقية  اطاح حبكومة  الذي  عام 1٩٧٤  العسكري يف قربص يف  االنقالب  بعد 
واليونانيي، غزا اجليش الرتكي مشال قربص وقام بتقسيم اجلزيرة بي االتراك القبارصة )املسلمي( 
يف الشمال واليونانيي القبارصة )املسيحيي( يف اجلنوب بعد مواجهات دامية بي الطرفي أخذت 
بعدا دينيا وقوميا، استعان فيها القبارصة املسيحيون باليونان اليت أرسلت إليهم دعما عسكريا 
’’غري رسي‘‘ من متطوعي وأسلحة واحلقوا بالقبارصة االتراك خسائر كبرية الذين كانوا وما زالوا 
يشكلون أقل من ثلث سكان قربص، وعندما تدخل اجليش الرتكي واحتل مشال قربص أعلن 
ما ُعرف بـ’’يوم التبادل‘‘ حيث طلب من مجيع القبارصة االتراك  وسط وجنوب قربص اهلجرة 
إىل الشمال وطلب أيضا من القبارصة اليونانيي يف الشمال اهلجرة إىل اجلنوب، وفيما بعد اعلن 
القبارصة االتراك عن مجهورية قربص الشمالية اليت مل يعرتف هبا أحد سوى تركيا اليت حولت 
قضية قربص إىل مسألة قومية وإحدى ثوابت الكرامة الرتكية ضد أوربا واليونان يف سلسلة عداء 
تارخيي ميتد منذ ما قبل العهد العثماين، وأنشأت قاعدة عسكرية تركية يف مشال قربص. دول 
االحتاد االوريب اعرتفت بدولة قربص اجلنوبية فقط واعتربهتا الدولة الوحيدة يف جزيرة قربص اليت 
انضمت لالحتاد االوريب يف 200٤ وصارت إحدى أهم الدول املعارضة النضمام تركيا لالحتاد.

القيادة اجلديدة يف قربص الشمالية قيادة يسارية بنت سياستها االنتخابية على االنفتاح على 
قربص اجلنوبية اوال مث العمل على توحيد اجلزيرة يف دولة واحدة فيدرالية من فيدراليتي مشالية 
وجنوبية لتكون قربص الشمالية ضمن دولة من دول االحتاد االوريب، كما أن سياسة الرئيس 
احملور  تبين سياسة قربصية ذات سيادة خارج  إىل  تدعو  أكينجي  الشمايل مصطفى  القربصي 
الرئيس  على  هجــوماً  يشن  أردوغان  الرئيس  السياسي جعلت  النهج  هذا  اليوناين،  أو  الرتكي 
القربصي مشريا إىل أن تركيا تساهم سنوياً مببلغ مليار دوالر يف موازنة مشال قربص وأن الشعب 
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الرتكي دفع مثنا غالياً يف مواجهة اليونان وأوروبا. لكن القبارصة االتراك ورغم كل الدعم الرتكي 
املايل والسياسي ما زالوا فقراء مقارنة بقربص اجلنوبية ومعزولي دوليا. وبسبب عدم اعرتاف أي 
دولة باستقالل قربص الشمالية وبسبب العقوبات االقتصادية فإن تركيا هي من يتحكم بعالقات 
قربص الشمالية اخلارجية، ويرتبط اقتصاد قربص باقتصاد تركيا بشكل كلي حيث تستخدم قربص 
الشمالية اللرية الرتكية كعملة رسية هلا، وتشارك الدولة الرتكية يف ثلث ميزانية قربص الشمالية 
بالعامل  الرتكية  يربط قربص  الذي  الوحيد  التحتية، واخلط اجلوي  للبنية  ومتول معظم مشاريعها 
اخلارجي مير عرب مطار إسطنبول فضال عن وجود خط حبري بي ميناء كاريينا القربصي الرتكي 
اجلنوبية  قربص  وطرح  املتوسط  البحر  يف  والنفط  الغاز  اكتشاف  ومع  تركيا.  يف  أضنه  ومدينة 
مشاريع مشرتكة مع اليونان ومصر وإسرائيل وجدت قربص الرتكية أن قطاع الطاقة قد ينقلها إىل 
وضع اقتصادي جديد بعيدا عن هيمنة تركيا اليت تستخدمها كورقة يف صراعها مع اليونان ويف 

مفاوضاهتا مع االحتاد األورويب.

مثال  العسكرية،  العمليات  أنواع  قاعدة جلميع  تركيا يف كوهنا  إىل  بالنسبة  أمهية قربص  تكمن 
البلقان يف أوربا ’’اليت لرتكيا فيها مصاحل ‘‘ قد يسهل  أن أي عمل عسكري يتم يف منطقة 
الوصول إىل حبر إجية املهمة اسرتاتيجيا لرتكيا، وأيضا جلزيرة قربص أمهية دفاعية عسكرية وجتارية 
يف منطقة شرق املتوسط وقناة السويس ومنطقة البحر األبيض املتوسط، وبعد إكتشاف الغاز 
والنفط بكميات كبرية يف منطقة جنوب قربص رأت تركيا أن من حقها االستفادة من مصادر 
الطاقة هذه خصوصا وأهنا تستورد الغاز والنفط من روسيا وإيران والعراق وغريهم. وتبقى العقلية 
الرتكية ترى أنه ال ميكن تصور تركيا بدون قربص‘‘ إىل درجة أن بعض االتراك وصفوا ’’تركيا بال 
قربص كرتكيا بال إسطنبول‘‘. لكن حسب املفهوم االوريب أن مشكلة تركيا االساسية مع قربص 
واليونان أهنا حتتل أراضي  دولة من دول االحتاد االوريب وال تعرتف هبذه الدولة وال تتعامل معها 
املعزولة  الرتكية  اوربا لقربص  اقتصاديا عليها ردا منها على حصار  سياسيا بل فرضت حصارا 
دوليا، ويف خضم هذا االجراءات ترغب تركيا يف االنضمام هلذا االحتاد دون أن تسحب قواهتا 
من مشال قربص أو أن تتصاحل مع قربص اليونانية. ويف مناسبات عديدة قال املسؤولون االوربيون 
أمامها، ووضعوا شرطا  أن على تركيا االعرتاف بدولة قربص اجلنوبية، وفتح مطاراهتا وموانئها 

أساسيا على تركيا ’’لكي تكون عضوا يف أسرة، جيب أن تعرتف جبميع أفراد هذه األسرة‘‘.

االعرتاف باإلبادة األرمنية
يف الذكرى السنوية املائة للمسألة االرمنية أقر الربملان االرويب أن ما حصل لالرمن إبادة مجاعية 
وأن على تركيا االعرتاف بذلك، لكن تركيارفضت القرار وقالت أنه ال ميتلك أية صفة قانونية. 
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اجلدل القائم بي تركيا واالحتاد االوريب هو: هل أن عدد األرمن الذين قتلوا بي 1٩15 و1٩1٧ 
هم ٣00 ألف أم مليون ونصف املليون؟ وهل كانت إبادة أم ال؟. يقول األرمن إن ما يصل إىل  
مليون ونصف املليون أرمين قتلوا خالل سقوط الدولة العثمانية وأن ما حصل إبادة مجاعية وعلى 
اجملتمع الدويل االعرتاف بذلك، لكن تركيا كانت دائما وما تزال ترفض تلك املطالبات األرمنية 
وتقول أن ٣00 ألف إىل 500 ألف من األرمن واألتراك واالكراد قتلوا يف احلرب األهلية الرتكية 
االرمنية بسبب انتفاضة االرمن ضد العثمانيي ووقفوهم مع اجليش الروسي الذي كان يف حرب 
مع الدولة العثمانية لسنوات طويلة وأن ما جرى مل يكن إبادة بل أعمال قتل وقعت بسبب 
ظروف احلرب العاملية األوىل وبداية إهنيار الدول العثمانية وخروج االمور عن سيطرة احلكومة 
العثمانية وأن الضحايا مل يكونوا من األرمن فقط بل من األتراك واألكراد أيضا، وإن محالت 
الرتحيل اليت جرت  حبق االرمن إىل الصحراء السورية وغريها مل تكن هبدف القتل بل كانت 
حلمايتهم بعد أنتشار القتل على اهلوية يف الدولة العثمانية واعتبار كل ارمين خائن  وعميل للروس 

وهدف للقتل.

املراكز واهليئات الدولية املعنية تقدر عدد الضحايا بنحو مليون أرمين وبعض الدول واملنظمات 
الدولية اعرتفت بان ما جرى حبق االرمن هو ابادة مجاعية، ومن بينها االحتاد االورويب واالمم 
املتحدة إضافة إىل )فرنسا وسويسرا والنمسا واملانيا وبلجيكا وهولندا والسويد وايطاليا وقربص 
واليونان والفاتيكان وبولندا، ومن أمريكا اجلنوبية فنزويال واالرجنتي وتشيلي وبوليفيا واالوروغواي 
ومن الدول العربية لبنان(. بعض هذه الدول مل تكتف باالعرتاف بل سنت قواني جترم انكار 
االبادة. والسؤال املطروح: ملاذا ال تعرتف تركيا بأن ما حصل لالرمن إبادة ! احلقيقة أنه إذا كان 
األمر بالنسبة لألرمن قضية وطنية مقدسة فإهنا بالنسبة لرتكيا ذات ابعاد سياسية واقتصادية وأن 
هناك تبعات فيما إذا أقرت تركيا واعرتفت بإدة األرمن حيث سيطالب االرمن بأراض ورموز دينية 
وتعويضات مالية مبا ميس وحدة تركيا وسيادهتا، كما أن اآلشوريي والسريان والكلدان واليونانيي 
ممن كانوا يف يعيشون يف اراضي الدولة العثمانية الذين تعرضوا أيضا ملالحقات وقتلوا وُهجروا 

سيطالبوا حبقوقهم، وهو ما يصعب على تركيا القبول به.

املادة 301 من القانون الرتكي
املادة ٣01 من قانون العقوبات الرتكي يعترب إن إهانة تركيا أو الشعب الرتكي أو مؤسسات 
املادة  هذه  سنتي.  ولغاية  أشهر   6 من  بالسجن  القانون  عليها  الرتكية جرمية حياسب  الدولة 
القانونية استخدمت ملالحقة االعالميي والصحفيي والُكّتاب الذين ينتقدون الدولة العلمانية 
اليت بناها كمال آتاتورك أو رئيس اجلمهورية أو مؤسسة اجليش أو القضاء، حيث قدم االحتاد 
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االوريب قائمة بإساء الصحفيي والكتاب االتراك املالحقي قضائيا النتقادات وجهوها ملؤسسات 
الدولة الرتكية. منظمة العفو الدولية تعترب أن املادة ٣01 تشكل هتديدا مباشرا حلرية التعبري مقارنة 
باملادة 10 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. يف عام 2011، 
قررت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن ’’نطاق الشروط املنصوص عليها يف املادة ٣01 
من القانون اجلنائي، واسع جدا وغامض وبالتايل يشكل هتديدا مستمرا ملمارسة احلق يف حرية 
التعبري‘‘، ويرى االحتاد االوريب أن هذه املادة القانونية ال تصل إىل مستوى قواني االحتاد اليت 

تكفل حرية التعبري.

االكادمييي  من  الرتكية جملموعة  السلطات  اعتقال  السنة  هذه  بداية  االوريب يف  االحتاد  وانتقد 
التدخل  بعد  الرتكي  واجليش  اجلمهورية  لرئيس  انتقادهم  بسبب   ٣01 بقانون  عمال  االتراك 
العسكري ضد حزب العمال الكردستاين، وكان اكثر من ألف اكادميي تركي وقعوا على عريضة 
طالبوا فيها احلكومة بوقف العمليات العسكرية جنوب شرق تركيا. وانتقد االحتاد االوريب ايضا 
متتع  احملاكم الرتكية حبقوق واسعة للتدخل يف ما يعترب أمورا سياسية حبتة وطالب االحتاد بإلغاء 
املادة ٣01 والسماح بتوجيه انتقاد لكل مؤسسات الدولة. وقد بلغ عدد الدعاوى اليت تقدم 
هبا الرئيس أردوغان إىل القضاء بتهمة ’’حتقري‘‘ رئيس اجلمهورية ما يقارب من الفي دعوى 
معظمها وجهت ضد اعالميي وصحفيي وضد مواطني عاديي قاموا بشتم الرئيس أو انتقدوا 
سياساته، ومل يسبق لرئيس تركي أن وجهه هذا الكم من الدعاوى القضائية ضد منتقديه، بل إن 

االمر وصل إىل اهتام اردوغان لبعضهم بالتجسس واخليانة.

رغم رغبة تركيا باالنضمام إىل االحتاد االورويب إال أهنا تقيد حرية التعبري يف قضايا تعتربها هتديدا 
للجمهورية العلمانية، فمثال قضايا تتعلق حبقوق األقلية الكردية أو مذابح االرمن تعترب هتديد 
االتراك  القوميي  مع  املعلن  غري  للتحالف  اردوغان  الرئيس  توجه  ومع  الرتكي.  القومي  لالمن 
الذين حكموا تركيا منذ سقوط الدولة العثمانية، بات واضحا أن الدولة الرتكية ال تقبل بطرح 
شؤون حساسة للنقاش االعالمي مثل الشأن الفيدرايل الكردي أو املذحبة االرمنية، ويتعرض من 
يتحدث عنها للمسآءلة القانونية وفق قانون ٣01 وفق ظروف مشاهبه ملا تعرض له كل من 
الكاتب الرتكي أورهان باموك احلاصل على جائزة نوبل والصحفي االرمين الرتكي هرانت دينك 

الذي كان حيمل اجلنسية األمريكية وقتل فيما بعد على يد قومي تركي.

حقوق املرأة
مع أن تركيا شهدت إصالحا منوذجيا يف جمال حقوق املرأة فقد وجه االحتاد االوريب يف مناسبات 
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عديدة انتقادات إىل النظام القانوين الرتكي الذي يتكفل باحلماية ضد العنف األسري قائال انه 
يرتك النساء دون محاية من قبل األزواج وأفراد األسرة رغم وجود قواني تركية قوية يف هذا الصدد. 
تقدمت هبا  الشرطة والقضاء واستهزائهم بشكاوى  االوربية حتدثت عن جتاهل  التقارير  بعض 
نساء ضد ازواجهن واجربوهن على العودة إىل بيوهتن دون توفري املساعدة أو احلماية وأن طالبات 
احلماية من العنف ال ميلكن أدلة واضحة ضد العنف مما يسبب جتاهل القضاء والشرطة، ويف 
حاالت متعددة تعرضت النساء لالساءة العنيفة من قبل الشرطة مما جعلهن يفضلن العودة إىل 
أزواجهن. ورغم وجود قانون تركي يقضي بتوفري مأوى للنساء واالطفال ممن يتعرضون للعنف 
االسري إال أن املآوى املوجودة يف أوضاع سيئة وبإجراءات امنية غري جدية كأن يسمح القائمون 
على املأوى بدخول الزوج املعتدي على زوجته اهلاربة منه رغم عدم رضاها بنية عقد صلح بي 

الطرفي وفق شروط الزوج.

ويرى االحتاد االوريب أن على تركيا تطبيق املعايري االوربية حلقوق املرأة وتطوير النظام القضائي 
واالمين  الرتكي مبا يتناسب مع حقوق املرأة ضد العنف االسري اليت تشمل حسب القانون 
االوريب )استخدام القوة البدنية أو التهديد باستخدام القوة اجلسدية أو سوء املعاملة العاطفية، 
وتدمري املمتلكات، وفرض االنعزال عن األصدقاء والعائلة، واملطاردة، والسيطرة على األموال أو 
احلسابات الشخصية للمرأة ووسائط النقل واهلاتف(، ومبوجب هذا التعريف القانوين يف االحتاد 
االوريب فإن جهاز الشرطة  يقوم باعتقال وحماكمة الزوج أو املعتدي داخل أفراد األسرة  مث يقوم 
بتوفري احلماية  بعد احلصول على أمر قضائي  حيظر على الشخص العنيف املزيد من العنف 
أو التهديد بالعنف، ويف البداية  قد ال يلزم الشخص العنيف مغادرة منزل العائلة، لكن ميكن 
للقاضي اصدار أمر مبغادرة هذا الشخص العنيف بيت األسرة وحيظر عليه االقرتاب من املنزل 

ملدة قد تصل إىل سنوات.

تقييم املفوضية االوربية إلنضمام تركيا
صادق الربملان األورويب باألغلبية يف 1٤ نيسان 2016 على التقرير اخلاص برتكيا الصادر من 
املفوضية االوربية الذي يقّيم مدى توافق تركيا مع معايري االحتاد األورويب يف كافة اجملاالت لعام 
2015. تقرير املفوضية االوربية لعام 2015 بعنوان ‘‘تقرير التقدم’’ الذي تقّيم فيه املفوضية 
اوضاع الدول املرشحة لالنضمام إىل االحتاد االوريب ومطابقتها ملعايري دول االحتاد، قالت فيها 
إن انتكاسات خطرية حصلت يف حرية التعبري خالل العامي األخريين يف تركيا، وتراجع استقالل 
القضاء وسن القواني دون معايري االحتاد األورويب. التقرير مل يذكر أساء لكنه ملح إىل السيد 
أردوغان يف انتقاداته للرتاجع يف حرية التعبري، وذكر التقرير إن من القضايا املقلقة يف تركيا اليت 
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تعد ابتعادا عن املعايري االوربية إقدام السلطات على تقويض حرية الصحافة مبالحقة الصحفيي 
بشأن  الرتكية  القواني  وتغيري  اإلعالم،  وسائل  وختويف  جنائية  بقضايا  واالعالميي  والكتاب 
االنرتنت، مبا يسمح للسلطات بغلق املواقع دون أمر قضائي. ودعا التقرير إىل فتح الفصل 2٣ 
املتعلق بالقضاء واحلقوق األساسية والفصل 2٤ املتعلق بالعدالة واحلرية واألمن يف املفاوضات 

مع تركيا لتشجيع عملية اإلصالح وإطالق سراح الصحفيي املعتقلي

النظام  لتغيري  ارودغان  الرئيس  يبذهلا  اليت  اجلهود  من  االوريب  االحتاد  قلق  التقرير عن  وحتدث 
السياسي يف تركيا من نيايب إىل رئاسي وحصر أغلب الصالحيات بيده، وأن على تركيا القيام 
التقرير إىل ضرورة استئناف حمادثات السالم مع حزب  الفساد. وأشار  خبطوات جادة حملاربة 
العمال الكردستاين )املصنف ارهابيا يف تركيا( بعد تدهور الوضع األمين، وأكد التقرير أن حل 
املسألة الكردية لن يكون من خالل العنف وحظر التجوال املفروض يف بعض املناطق جنوب 
االشتباكات، وطلب  بسبب  منازهلم  ألف شخص عن  نزوح ٤00  الذي سبب  تركيا  شرقي 
التقرير إزالة حزب العمال الكردستاين من قائمة االحتاد االوريب اخلاص باملنظمات االرهابية. 
قانونية  نواقص  لوجود  للقلق  مثريا  واعتربته  املرأة  له  تتعرض  الذي  العنف  عن  التقرير  وحتدث 
االرمنية  املسألة  التقرير  ووصف  املرأة.  حقوق  يف  االوربية  التشريعات  مع  تتوافق  ال  وتشريعية 
بـ‘‘االبادة اجلماعية’’ وهي ما ترفض تركيا االعرتاف به. وقدم التقرير توصية بإبطاء مفاوضات 

عضوية تركيا أو تعليقها وبقطع التمويل املخصص لرتكيا طيلة مرحلة املفاوضات.

خالصة القول
تنص معاهدة دول االحتاد األورويب على أنه ميكن ألي دولة أوروبية أن تنضم لالحتاد األورويب 
تكفل  مستقرة  مؤسسات  هلا  )سياسياً:  واليت هي  لعام 1٩٩٣  مبعايري كوبنهاغن  التزمت  إذا 
الدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، اقتصاديا: لديها اقتصاد سوق فاعل ومعايري السوق 
األهداف  خصوصا  األورويب  االحتاد  وممارسات  قواني  تقبل  قانونيا:  األورويب،  االحتاد  داخل 
الرئيسية للوحدة السياسية واالقتصادية والنقدية(، وما زال أمام تركيا الكثري لتطبيق تلك املعايري.

 بعض الدول األوروبية ويف مقدمتها النمسا وقربص قالت أن عضوية تركيا يف االحتاد األورويب 
ستخضع لالستفتاء الشعيب. ويف ظل استطالعات الرأي العام األوروبية فإن العضوية الرتكية غري 
مرغوبة شعبيا، إلن هناك ختوف شعيب أوريب من عشرات املاليي االتراك املسلمي الذين إن 
أصبحوا مواطني أوربيي قد يتوجهوا للسكن والعيش يف دول االحتاد مما يشكل تغيريا دميوغرافيا 
للثقافة االوربية، إضافة خلشية دخول متطرفي إسالميي جدد كمواطني داخل اوربا. ولعل ابلغ 



26

حصاد البيان

وصف النضمام تركيا لالحتاد األوريب جاء يف حديث للرئيس الفرنسي األسبق جيسكار ديستان 
)1٩٧٤-1٩٨1( عندما قال يف حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية يف ٨ شباط 200٣ ’’إن 
انضمام تركيا إىل االحتاد األورويب يعين هناية أوروبا فعاصمتها ليست يف أوروبا و٩5 يف املائة من 
سكاهنا يعيشون خارج أوروبا، هلا ثقافة خمتلفة وحياة خمتلفة. إهنا ليست دولة أوروبية. وتارخييا 

ال تنتمي للحضارة األوروبية‘‘.

ولكن ملاذا ترغب تركيا مبواصلة املفاوضات لالنضمام وهي تعلم اهنا لن حتصل على العضوية، 
يبدو أن القادة االتراك يضربون بسقف مطالب سياسية واقتصادية عالية تتمثل بالعضوية االوربية 
ليحصلوا على مكاسب كبرية يف اتفاقات سياسية واقتصادية مع دول االحتاد األوريب بي احلي 
واألخر كتعويض للمماطلة االوربية يف القبول. كما أن دول االحتاد ال تريد رفض عضوية تركيا 
بشكل هنائي خوفا من حتوهلا إىل بلد خارج مصاحل السرب األوريب ولعل يف قضية الالجئي 

السوريي خري مثال عندما فتحت تركيا أبواهبا هلجرة الالجئي إىل أوربا.
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2016 / 5 /15 

مقدمة:
إن خصوصية ودور صناع القرار يشكل عاماًل مؤثراً يف العالقات الدولية وبدون شك 
إن رجال الدولة -هم قبل كل شيء- مقررون، وبالنتيجة العبون يف املسرح الدويل، ولكنهم 
يعملون بأسم وملصلحة الدولة1، مبعىن ان موضوع تأثري مراكز الفكر والرأي على عملية صنع 
القرار السياسي اخلارجي هو موضوع مهم على املستوى الدويل او احمللي، وجاء ذلك نتيجة 
تطور العالقات الدولية والسياسة اخلارجية للدول، فضاًل عن ظهور مؤسسات وفاعلي دوليي 

جدد يف املسرح الدويل.

وانطالقاً من تأثري تلك املراكز على صناع القرار، جاءت هذه الدراسة لتبي اهم العوامل 
اليت ميكن لتلك املراكز ان تستخدمها للتأثري على صانع القرار، اضافة اىل ايضاح اهم املراكز 
العاملية اليت هلا دور فعال يف صناعة القرار السياسي اخلارجي، فضاًل عن املقارنة بي الدول من 

حيث اعداد تلك املراكز ومدى تقدمها وطبيعة دراساهتا وارتباطها.

Think Tank: مفهوم مراكز الفكر والرأي
»ان مؤسسات الفكر والرأي هي منظمات تقوم باجراء حتليل ومشاركة يف البحث يف 
تتعلق  العامة  السياسة  توجهها  ونصائح  وحتاليل  ظهور حبوث  اىل  تؤدي  اليت  العامة  السياسة 
بقضايا دولية وحملية، وهبذا يتم متكي صانعي السياسات العامة وعامة الناس من اختاذ قرارات 
مستنرية حول السياسة العامة، قد تنتمي مؤسسات الفكر والرأي اىل مؤسسات اخرى، وقد 

تكون مستقلة ومنظمة بشكل هيئات دائمية، وليس هيئات الغراض خاصة2«.

1 - سعد حقي توفيق، مبادئ العالقات الدولية، املكتبة القانونية، الطبعة 5، بغداد، 2010، ص 1٨5. 
2 - تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام 2015، مرتجم، مركز البيان للدراسات والتخطيط،

 http ://www.bayancenter.org /2016/04/1936 :10-٤-2016، ص ٤-5، للمزيد انظر 

دور مراكز الفكر والرأي في عملية صنع القرار السياسي الخارجي
ايمن عبد الكريم حسين *

* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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فضاًل عن ذلك تعرف مراكز الفكر والرأي بأهنا “مؤسسات تقوم بالدراسات والبحوث 
املوجهة لصانعي القرار، واليت تتضمن توجيهات أو توصيات معينة حول القضايا احمللية والدولية 
، هبدف متكي صانعي القرار السياسي اخلارجي لصياغة سياسات حول قضايا السياسة العامة..

) كما تعرف بأهنا ( مراكز إنتاج أو إدارة املعرفة البحثية، وتتخصص يف جماالت أو قضايا معينة 
أو  القرارات  ترشيد  أو  العامة  السياسات  أو صنع  أو فكرية، ومبا خيدم تطوير وحتسي  علمية 
بناء الرؤى املستقبلية للمجتمع أو الدولة” كما تعرف هذه املراكز بأهنا:” جتمع وتنظيم لنخبة 
أو  استشارات  لتقدم  تعكف على دراسة معمقة ومستفيضة  الباحثي  متميزة ومتخصصة من 
سيناريوهات مستقبلية ميكن أن تساعد أصحاب القرارات يف تعديل أو رسم سياستهم بناًء على 

هذه املقرتحات يف جماالت خمتلفة٣ .

وهناك من حياول التمييز يف التعريف بي مراكز الفكر ومراكز األحباث والدراسات استناداً 
إىل اعتقاده بأن مراكز األحباث والدراسات” ال ترمي إىل ابعد من الغايات األكادميية واحلياد 
من  إسرتاتيجية حمددة  غايات  فتستهدف  التفكري  أو  الفكر  مراكز  أما   .. الصرف  املوضوعي 

خالل سعيها إىل االخنراط يف صنع القرار السياسي العام٤.

وتعمل يف غالب االحيان هذه املؤسسات عمل اجلسر الرابط ما بي اجملتمعات االكادميية 
وراسي السياسة العامة، وبي الدول واملنظمات املدنية اليت تقدم خدمة للصاحل العام باعتبارها 
لغة مفهومة وموثوقة ومتاحة لصناع  التطبيقية واالساسية اىل  البحوث  اصوات مستقلة ترتجم 

السياسات العامة وعامة الناس5.

نشأة مراكز الفكر والرأي:
مراكز  اىل ظهور  احلديثة  الصناعية  الثورة  نتاجات  احد  اليت كانت  العلمية  الثورة  أدت 
األحباث والدراسات، وارتبطت هذه املراكز يف بداية نشأهتا مبراكز املؤسسات العلمية واجلامعات، 
ومتثل هذه املراكز الدعامة االسرتاتيجية اليت تسند خطوات البحث العلمي واكتشاف اجتاهات 
اجملتمع يف القضايا الرئيسة واحلساسة اليت هتم هذا اجملتمع هلذا أطلق على هذه املراكز ” خزانات 
التفكري Think Tanks”. ويعتمد صناع القرار على خمتلف مستوياهتم على تلك املراكز اليت 
تشكل مصدرا أساسيا للمعلومات والتوصيات خصوصا يف الدول املتقدمة، اذ أن تعدد مراكز 
٣ - خالد عليوي العرداوي، تفعيل دور مراكز األحباث يف صنع القرار السياسي العراقي، مركز الفرات للتنمية والدراسات 

االسرتاتيجية، 1٣-5-201٣، ص2.
٤ - املصدر نفسه.

5 - تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام 2015، مصدر سبق ذكره، ص5.
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األحباث والدراسات يفتح اجملال أمام تنوع اآلراء والطروحات اليت تعاجل املشاكل اليت مير هبا 
اجملتمع ومؤسساته مبختلف مستوياهتا6. 

كما “ميكن ظهور مؤسسات الفكر والرأي نتيجة ألحداث مصريية يف تاريخ بلد ما، أو 
كنتيجة لقضايا قومية ملحة تقود إىل البحث عن حلول سياسية أفضل، وأهنا تكون، يف العديد 
من احلاالت، واحدة من بنات أفكار فرد أو جمموعة من أصحاب الرؤية البعيدة٧، وتقسم مراحل 

تطور مراكز األحباث والدراسات اىل مخسة مراحل هي٨:

املرحلة األوىل: تبدأ من عام 1٩10 وهو العام الذي شهد ظهور أول املراكز البحثية يف 
الواليات املتحدة اىل عام 1٩٣0 وهي املرحلة اليت تلت احلرب العاملية األوىل، فقد ظهر أول 
مركز أحباث بشكله احلديث، يف الواليات املتحدة؛ وذلك من خالل تأسيس معهد كارنيغي 
للسالم يف عام Carnegie Endowment for International Peace 1٩10.  وتال 
 Hoover1٩16، مث معهد هوفرBrookings Institute ذلك إنشاء معهد بروكينغز يف عام

Institute  يف عام 1٩1٨، ومؤسسة القرن Century Foundation يف عام 1٩1٩.

املرحلة الثانية: تنحصر بي عامي 1٩٣0 وعام 1٩51 وهي حقبة احلرب العاملية الثانية 
األمريكي  أنرتبرايز  معهد  تأسس  العاملية، كما  املنظمات  وبعض  املتحدة  األمم  منظمة  وظهور 
ألحباث السياسات العامة AEI يف عام 1٩٤٣، مث معهد دراسات الشرق األوسط يف أمريكا يف 

عام 1٩٤٨، وأُنشئت مؤسسة راند  Rand Corporationيف عام 1٩٤٨.

الثالثة: بدأت عام 1٩51 ويف تلك الفرتة تشكلت حوايل )٩1٪( من مراكز  املرحلة 
البحوث يف أوربا وأمريكا علما بأن حوايل )5٨٪( منها تشكل يف العقدين السابع والثامن من 
القرن العشرين، اذ تأسس املعهد الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية IISS  يف لندن يف عام 1٩5٨، 
ومعهد ستوكهومل ألحباث  عام 1٩5٩،  ميتشغان يف  النزاعات يف جامعة  أحباث فض  ومركز 

السالم يف السويد SIPRI يف عام 1٩66.

6 - عدنان فرحان اجلوارين، حنو دور مؤثر ملراكز األحباث والدراسات العربية والعراقية، شبكة االقتصاديي العراقيي، بغداد، 
 .2016-2-٧

٧ - إميي كوغنور بيتنكورت، حوار قومي حول إنشاء مؤسسة للفكر والرأي، جملة املتابع االسرتاتيجي، العدد ٩-1، مركز 
الكاشف للدراسات االسرتاتيجية، 2005، ص ٤٤. 

٨ - عدنان فرحان اجلوارين، حنو دور مؤثر ملراكز األحباث والدراسات العربية والعراقية، شبكة االقتصاديي العراقيي، مصدر 
سبق ذكره.
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املرحلة الرابعة : متتد من عام 1٩٨٩ وهو العام الذي شهد هناية احلرب الباردة بي االحتاد 
السوفييت السابق والواليات املتحدة، اىل عام 2000 وهو عام بداية عصر العوملة.

املرحلة اخلامسة: بدأت من عام 2001 وهي مستمرة اىل وقتنا احلايل، وهي املرحلة اليت 
أطلق عليها احلرب العاملية على اإلرهاب، وتكريس اعتبارات األمن القومي األمريكي على اعتبار 

أن مسألة األمن القومي واحلرب على االرهاب أصبحا الشغل الشاغل للواليات املتحدة.

فضاًل عن ذلك تتنوع مراكز الفكر والرأي يف جماالت عديدة تعمل منها ضمن نطاق   
جغرايف حملي، واالخر على نطاق عاملي عابر للحدود، وقد اهتمت اوروبا والواليات املتحدة 
وبريطانيا هبذا النوع من املراكز، اضافة اىل ذلك ختتلف اختصاصات هذه املراكز فمنها السياسي 
املراكز  واالقتصادي والثقايف واألمين واالسرتاتيجي والتكنولوجي والتعليمي...اخل كما ان هذه 
تكون يف العادة عبارة عن مؤسسات مستقلة بذاهتا او تتبع اىل جهات حكومية، كما ميكن ان 
تكون تابعة اىل اشخاص واصحاب نفوذ سياسي داخل الدولة او اهنا متثل احزاباً سياسية يف 

بعض االحيان، وميكن ان نبي ذلك من خالل اجلدول ادناه الذي يوضح انواع تلك املراكز:

جدول رقم )1( : جدول يوضح انتماء وارتباط مراكز الفكر والرأي

التعريفالفئة

استقاللية ملحوظة عن اي مجموعة ذات مصالح، او جهة مانحة وقائمة بذاتها من حيث قائمة بذاتها ومستقلة
عملياتها، وتمويلها من الحكومة

قائمة بذاتها عن الحكومة، لكن تسيطر عليها مجموعة ذات مصالح او جهة مانحة او وكالة شبه مستقلة 
ي

أ
ثير واضح على عمليات مؤسسة الفكر والرا

أ
تعاقد توفر معظم التمويل، ولها تا

جزء من الهيكلية الرسمية للحكومةمنتمية إلى الحكومة

 من الهيكلية الرسمية للحكومةشبه حكومية
ً
 من المنح الحكومية، لكنها ليست جزءا

ً
يكون تمويلها حصرا

مركز بحوث السياسة العامة في احدى الجامعاتمنتمية إلى احدى الجامعات

حزاب السياسيةمنتمية إلى حزب سياسي
أ
حد ال

أ
ذات انتماء رسمي ل

منظمة بحثية ربحية في السياسة العامة منتمية إلى شبكة او انها تعمل لمجرد الربح فقطشركة ربحية

املصدر: تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام 2015
 http://www.bayancenter.org/2016/04/1936    



31

مقاالت

توزيع مؤسسات الفكر والرأي حسب الدولة 

جدول رقم 2 )يشمل جنوب الصحراء الكربى االفريقية، آسيا، أوروبا الوسطى والشرقية، 
أوروبا الغربية(

املصدر: تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام 2015، مركز البيان 
للدراسات والتخطيط
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جدول رقم ٣ ) يشمل امريكا الوسطى واجلنوبية، الشرق األوسط ومشال افريقيا، أمريكا 
الشمالية، أوقيانوسيا(

املصدر: تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام 2015، مركز البيان للدراسات والتخطيط
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أمهية مراكز الفكر والرأي يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي

تسهم مراكز الفكر والرأي بشكل مباشر او غري مباشر يف رفد صانع القرار السياسي 
اخلارجي بأهم املعلومات والدراسات واالحباث اليت تتعلق بقضية ما، حيُث يكون تأثري هذه 
املراكز من خالل تلك االحباث اليت تسهم يف صناعة قرار سياسي خارجي مؤثر وفعال، تعمل 
هذه املراكز إلعداد دراسات تتعلق مبجاالت خمتلفة، السياسية، االقتصادية، الثقافية العسكرية، 
التكنولوجية وغريها من الدراسات، اليت من شأهنا ان تولد بدياًل مناسباً لصاحب القرار ألختاذه، 
فعلى سبيل املثال، جند ان يف الواليات املتحدة االمريكية »يوجد 1٩٨٤ مركزاً للفكر والرأي، 
بالتقارير  العاصمة واشنطن« ٩، تعمل مجيعها اىل رفد املؤسسات  يوجد يف  وان ٣٧٤ مركزاً 

والدراسات الرصينة اليت من شأهنا ان ترشد صانع القرار السياسي اخلارجي بأكثر من بديل.

شكل رقم )1(

املصدر: تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام 2015، مركز البيان 
للدراسات والتخطيط 

ومتارس هذه املراكز دورها يف رسم السياسة العامة يف بعض الدول، الهنا تعد الدراسات 
واالحصاءات اليت تكون اقرب إىل الواقع، وبالتايل تقدم هذه املراكز النتائج اليت توصلت اليها 

اىل صاحب القرار ليجد نفسه امام خيارات عديدة يعمل على اختيار افضل تلك اخليارات. 

٩ - صباح عبد الرزاق كبة، مراكز األحباث األمريكية ودورها يف عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية، االمحدي للطباعة، 
الطبعة االوىل، بغداد، 2015، ص 2٩.
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ومتثل امهية مراكز الفكر والرأي يف اهنا تكون مبثابة اخلزان املعلومايت احليوي والفعال يف 
كتابة الدراسات والبحوث، سواء كانت تلك املؤسسات قائمة ومستقلة حبد ذاهتا او اهنا تكون 
تابعة جلامعة او مؤسسة معينة، مبعىن ان صانع القرار السياسي اخلارجي حيتاج اىل قرار سليم 
وصائب يعتمد على تقٍص للحقائق ومجٍع للبيانات وكتابة التقارير هلا لتكون ناضجة وواضحة 

امامه.

شكل رقم )2(

املصدر: تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام 2015، مركز البيان للدراسات 
والتخطيط

ومما يالحظ ان هذه املراكز بدأت باالتساع داخل البلد الواحد او يف الدول بشكل عام 
كما هو مبي من اخلارطة اعاله، وهذا يدل على ان هلذه املراكز دوراً حيوياً وفعااًل يف عملية 
رسم السياسة العامة بصورة عامة واملسامهة يف صنع القرار السياسي اخلارجي بصورة خاصة، 
فضاًل عن املؤمترات والندوات وورش العمل اليت تقيمها هذه املؤسسات للتعريف بعملها وكيف 

ميكنها من املسامهة يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي. 
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دور مراكز الفكر والرأي يف التأثري على عملية صنع القرار السياسي اخلارجي:

عملية صنع القرار ال تقوم على قواعد نظرية وحسابات منطقية فقط حىت يكون االلتزام 
متكاماًل يعتمد عليه عند صنع القرار، فما زال  للنجاح، وليس هناك إطاراً مرجعياً  هبا طريقاً 
الغموض ونقص املعلومات هو املسيطر على الكثري من القرارات اهلامة واملصريية اليت عصفت 
بالساحة الدولية خالل القرن األخري، والذين حياولون دراسة عملية صنع القرار، وحىت بعض 
اليت  املظلمة  املعقدة واملراحل  قرارات هامة سابقاً خفيت عليهم بعض احللقات  املشاركي يف 
مر هبا القرار10، فكان لدور مراكز الفكر والرأي دوراً بارزاً يف معرفة احلقائق والتوصل اىل نتائج 
واقعية عن طريق الدراسات واالحباث اليت جتريها، كما عملت هذه املراكز يف ظل التغيري الدويل 
ان تكون الركن االساس لدى صانع القرار السياسي اخلارجي يف استقاء معلوماته، هذا ال يعين 

ان املؤسسات االخرى ليس لديها دور يف ذلك، لكن كان هلذه املراكز الدور االهم. 

ان االستشارة يف عملية اختاذ القرار ليس هلا حدود ثابتة تقف عندها، أو دوائر حمددة 
املعلومات، كانت  مصادر  وتنوعت  االستشارة  خطوط  تعددت  فكلما  ختطيها،  مينع  محراء 
القرارات سليمة والثغرات قليلة العيوب وصغرية، والنجاحات مؤكدة، والعكس صحيح، وبعض 
القرارات اهلامة واملصريية يؤكد قبل إصداراها، الرجوع هبا إىل الدوائر األوسع واألكثر مشولية من 
تلك اليت تعتمد عليها مؤسسة صنع القرار11، ومن بي هذه الدوائر هي مراكز الفكر والرأي اليت 
ظهرت يف وقت قريب بعد التغيري الذي حصل يف النظام الدويل، فأصبحت هذه املراكز خمازن 

للمعلومات اليت ميكن ان يركن اليها صانع القرار يف اختاذ بعض قرارته.

ولعَل التأثري على صانع القرار السياسي اخلارجي ينتج من هذه املراكز عندما يكون مركز 
التفكري والرأي ممول من مؤسسة حكومية او منظمة او شركة رحبية، فيسعى هذا املركز الصدار 
دراسات واحباث من شأهنا اعانة صانع القرار السياسي اخلارجي يف اختاذ قراراته اليت تصب يف 

مصلحة تلك املؤسسة او املنظمة اليت تدعم صانع القرار.

ويف ظل التغيري الدويل سعى بعض صناع القرار يف العديد من الدول اىل تبين او انشاء 
مؤسسات حبثية او مراكز الفكر والرأي اليت من شأهنا تُعي صاحب القرار يف مهامه، فضاًل عن 
“ان هذه املراكز عادًة ما تواجه ازمات مالية او قانونية فأن شخص صانع القرار او املؤسسة اليت 

يديرها تكون داعماً هلذا املركز او ذاك عندما يعمل دعم صانع القرار مبهامه12” . 
10 - علي عبد الرضا، من يصنع القرار، جملة النبأ، شبكة النبأ املعلوماتية، العدد ٣0 .٣1، 1٩٩٩.

11 - املصدر نفسه. 
12 - مقابلة شخصية للباحث مع نائب رئيس معهد الشرق االوسط )بول سامل(، مسامهة مراكز الدراسات واالحباث يف رسم 
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مالحظات:
لغرض دعم مؤسسات صانع القرار، ينبغي اعادة النظر مبراكز الفكر والرأي والتعاون معها 

من اجل اتباع سياسة خارجية ناجحة.

ان اكثر ما تعانيه مراكز الفكر والرأي هو صعوبة احلصول على املعلومة، لذا من اجلدير 
ان يكون هناك حلقة تواصل بي هذه املراكز واملؤسسات الرسية احلكومية من اجل الوصول 
اىل دراسات واحباث رصينة بفضل املعلومات اليت حتصل عليها، سواء كان ذلك يف العراق او 

يف دولة اخرى.

العمل على خلق ثقافة دعم مراكز الفكر والرأي بشيء يسري من قبل املواطني على غرار 
ما موجود يف الواليات املتحدة االمريكية.

اخلامتة:
إن من الصعوبة مبكان االملام بكل ما من شأنه ان يؤثر على صانع القرار السياسي   
اخلارجي، مبعىن انه ال ميكن اجلزم او احلصر اجتاه عوامل او متغريات حمددة اليت ميكن من خالهلا 

القول بأهنا املؤثر الوحيد على صانع القرار يف عملية اختاذ القرار السياسي اخلارجي.

ان واحدة من هذه العوامل او املتغريات هي مراكز الفكر والرأي، حيث جاءت هذه   
الدراسة كجزء يوضح اهم العوامل املؤثرة على صانع القرار يف اختاذ قراره.

فضاًل عن ان هذه الدراسة توصلت اىل تأثري مراكز الفكر والرأي على صانع القرار،   
اضافة اىل دور هذه املراكز يف ظل التغيري الدويل على مؤسسات صنع القرار السياسي اخلارجي.

ان انتهاج سياسًة خارجية ناحجة حتقق اهدافها يعتمد على مدى معرفة صانع القرار   
السياسي اخلارجي بالبدائل املطروحة امامه، وان مؤسسات التفكري والرأي تعطي صانع القرار 

السياسي اخلارجي بعض املعلومات واخليارات والبدائل يف عملية صنع القرار.

اخرياً، يف ظل التغيريات الدولية والتغيريات يف العالقات الدولية ستكون ملراكز الفكر   
والرأي مكانة بارزة يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي ملا هلا من دوٍر مهٍم يف اعداد ومجع 
وحتليل للمعلومات واالوضاع الدولية املستقبلية وذلك يعتمد على طبيعة النظام السياسي داخل 

الدولة.
 /http://www.bayancenter.org/2016/01/1502 : السياسة العامة، بغداد 2٨-1-2016، للمزيد انظر
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املصادر:
1 - سعد حقي توفيق، مبادئ العالقات الدولية، املكتبة القانونية، الطبعة 5، بغداد، 

.2010

2- تقرير مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام 2015، مرتجم، مركز البيان 
للدراسات والتخطيط، 10-٤-2016

 ٣ - خالد عليوي العرداوي، تفعيل دور مراكز األحباث يف صنع القرار السياسي العراقي، 
مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية، 5-1٣-201٣.

٤- عدنان فرحان اجلوارين، حنو دور مؤثر ملراكز األحباث والدراسات العربية والعراقية، 
شبكة االقتصاديي العراقيي، بغداد، ٧-2016-2.

5 - إميي كوغنور بيتنكورت، حوار قومي حول إنشاء مؤسسة للفكر والرأي، جملة املتابع 
االسرتاتيجي، العدد ٩-1، مركز الكاشف للدراسات االسرتاتيجية، 2005.

6 - صباح عبد الرزاق كبة، مراكز األحباث األمريكية ودورها يف عملية صنع القرار يف 
السياسة اخلارجية، االمحدي للطباعة، الطبعة االوىل، بغداد، 2015.

٧ - علي عبد الرضا، من يصنع القرار، جملة النبأ، شبكة النبأ املعلوماتية، العدد ٣1.٣0، 
.1٩٩٩

سامل(،  )بول  االوسط  الشرق  معهد  رئيس  نائب  مع  للباحث  شخصية  مقابلة   -  ٨
مسامهة مراكز الدراسات واالحباث يف رسم السياسة العامة، بغداد 2016-1-2٨.
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2016 / 5 / 16 

من  األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  تقرتب  واملقابالت،  واحلمالت  املناقشات  من  شهور  بعد 
اجلمهوري،  املرشح  ترامب،  ودونالد  الدميقراطية،  املرشحة  هيالري كلينتون،  ان  يبدو  النهاية، 
قد تغلبوا على ما يبدو على عشرات املرشحي اآلخرين، ويظهرون على اهنم مستعدين ليوم 
االنتخابات يف الثامن من تشرين الثاين، ولكن يف حي أن العامل الذي يدخلونه واضح لكل 
ذي عيني، السؤال هو أي نوع من العامل سيرتكونه وراءهم؟ وبشكل أكثر حتديدا، كيف ستبدو 
سياستهم اخلارجية، ال سيما بالنسبة للعراق، الدولة ذات التاريخ العاصف مع الواليات املتحدة؟

هيالري كلينتون
يف الوقت الذي خاطبت فيه هيالري كلنتون جمموعة من قدامى احملاربي اإلناث يف عام 1٩٩٤، 
حتدثت عن فشلها يف االنضمام للجيش االمريكي، وقد ادعت انه عند وصوهلا إىل مكتب اجليش 
يف أركنساس يف عام 1٩٧5، بعد بضع سنوات من خترجها من كلية احلقوق يف جامعة ييل، بأنه 
مبجرد ان رآها ضابط التجنيد يف البحرية، رفضها وقال: “انت كبرية جدا، وال ميكنك الرؤية، 
وانت امرأة “]1[، وعلى الرغم من صحة ادعاءاهتا، اال ان هيالري كلينتون شخصية وطنية، بعد 
أن خدمت يف مناصب متنوعة األدوار، والذي مت تصنيفها كأحد “الصقور”]2[ الذين يدعون 
إىل سياسة خارجية عدوانية، وبعد ترددها بي كل من احلزب اجلمهوري والدميقراطي يف أيامها 
األوىل، اال اهنا وباستمرار وضعت سياسيا على اجلانب األمين للرئيس أوباما فيما يتعلق بالسياسة 

اخلارجية.

تلقت خالله مراجعات خمتلفه،  اليت  للخارجية،  وقد كان هذا واضحا خالل خدمتها كوزيرة 
القنوات  وتنظيم  روسيا]٣[،  مع  العالقات  ضبط”  “إعادة  زر  على  الضغط  من  الرغم  وعلى 
الدبلوماسية اإلقليمية ملواجهة العدوان يف حبر الصي اجلنويب، وفتح احملادثات مع إيران هبدوء، 

تقييم السياسة الخارجية والمواقف المحتملة لهيالري 
كلينتون ودونالد ترامب تجاه العراق

 جوزيف بريفيل 

مقاالت
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اليت من شأهنا أن تشكل أصول االتفاق النووي الذي وقع العام املاضي، إال ان لديها العديد 
من البقع علي السرية الذاتية السياسة اخلارجية، وعلى األخص قراراهتا بدعم احلرب على العراق 
يف عام 200٣، والتدخل عسكريا يف ليبيا حتت سلطتها كوزيرة للخارجية، مما ساهم يف الفشل 
الكامل للدولة الليبية، ولكن هذا يشكل جزءا من سياستها التدخلية من خالل توسيع نفوذ 
الواليات املتحدة يف العامل، وقال فايل نصر، اسرتاتيجي يف السياسة اخلارجية الذي قدم النصح 
اىل كلينتون حول أفغانستان وباكستان عندما كانت وزيرة اخلارجية]٤[، بأهنا “عضو يف مؤسسة 
السياسة اخلارجية األمريكية التقليدية، إهنا تؤمن، مثل الرؤساء ريغان أو كينيدي، بأمهية اجليش 

يف حل اإلرهاب ويف تأكيد النفوذ األمريكي”.

ومع ذلك ميكن القول إن أكرب وصمة عار يف تاريخ التدخل لكلينتون هو دعم غزو العراق يف 
عام 200٣، وحىت قبل ذلك، عندما سئلت يف عام 2002 عن دعمها لقانون حترير العراق 
عام 1٩٩٨ لبيل كلينتون- قيل يف بيان الكونغرس يف الواليات املتحدة انه “ينبغي أن تكون 
سياسة الواليات املتحدة هي دعم اجلهود الرامية إىل إزالة النظام الذي يرتأسه صدام حسي من 
السلطة يف العراق”]5[–  اذ قالت “اتفقت مع ذلك يف عام 1٩٩٨، وأنا أتفق معه يف عام 
2002”]6[، مصممة وحريصة على توسيع نفوذ أمريكا، ريتشارد هولربوك، املبعوث السابق لبيل 
كلينتون، يقول “أهنا قد تكون أكثر حزما وعلى استعداد الستخدام القوة اكثر من زوجها”]٧[، 
وقد ظهر هذا من دعمها لغزو العراق يف عام 200٣، اذ قالت: “لقد توصلت بعد دراسة 
متأنية وجادة أن التصويت لصاحل القرار خيدم أمن أمتنا … لشن حرب أمريكية ضد اإلرهابيي 
وأسلحة الدمار الشامل”]٨[، ان استمرارها يف دعم هذه احلرب يعيقها اليوم، اذ يواصل بريين 
ساندرز، منافسها يف ترشيح احلزب الدميقراطي، انتقاد بُعد نظرها السياسي، وخصوصا يف ردوده 
احلذر يف عام 1٩٩1 خالل حرب اخلليج األوىل ومعارضته الشديدة لغزو العراق عام 200٣]٩[.

ولذلك فإن الفشل يف اخلروج قليال من هذا اإلطار العسكري قوض اول جتربة مباشرة هلا يف 
السياسة اخلارجية، واليت هي اوسع وتفوق خربة أي من املرشحي اآلخرين، ولكن حقيقة ان 
كلينتون مل تذهب إىل الكابيتول هيل لقراءة التقرير السري حول العراق قبل اختاذ قرارها حول 
الغزو ال يساعدها]10[، على الرغم من ادعائها يف عام 200٨ بأهنا كانت “قد اطلعت على 
األخرى يف  العار  ذلك، كانت وصمة  ومع  الذين كتبوه”]11[،  االشخاص  من خالل  التقرير 
عملية صنع القرار حول العراق  هي صد سكوت ريرت، مفتش األسلحة لألمم املتحدة يف العراق 
1٩٩1-1٩٩٨، الذي حاول أن يراها قبل أن تتخذ قرارها، وقالت هيالري يف كتاهبا خيارات 
صعبة عن تصويتها حول العراق يف عام 2002 “اعتقدت أنين قد تصرفت حبسن نية وقدمت 
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أفضل قرار ميكن أن أقوله باملعلومات اليت كانت لدي”، وهو التعليق الذي اهلب ريرت، الذي ال 
يزال غاضباً ألنه مل ميتلك الفرصة لنقل خربته حول أسلحة الدمار الشامل العراقية لكلينتون]12[.

واحلقيقة هي أهنا تشك قليال يف املؤسسات العسكرية ومؤسسات السياسة اخلارجية العتقادها 
بأن الواليات املتحدة جيب أن تواصل قيادة العامل، ان فكرها العسكري، وال سيما فيما يتعلق 
بالعراق، يتأثر بشكل كبري من قبل اجلنرال املتقاعد جاك كي، أحد مهندسي زيادة القوات يف 
العراق، ووفقا ملارك الندر يف النيويورك تاميز “فإنه ميثل التأثري األكرب على طريقة تفكري هيالري 
كلينتون يف القضايا العسكرية “]1٣[، وباعتباره جنراال متقاعدا بأربعة جنوم، انتقد كي باستمرار 
أوباما لعدم تكثيف اهلجمات يف العراق وسوريا، وهذا شيء يتسرب ظاهريا يف االسرتاتيجية 
العسكرية لكلينتون مع تقارير الندر بأنه وخالل مداوالت اإلدارة األمريكية الداخلية حول العراق 

وسوريا، فإهنا تؤيد باستمرار خيار التدخل االكثر حضورا على الطاولة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه املطالبات ذات النزعة العسكرية، وخاصة فيما يتعلق بالعراق، 
اال ان كلينتون تشري وببساطة بأن لديها “تارخياً أطول بكثري من صوت واحد، ان ما قلته كان 
خطأ بسبب الطريقة اليت مت القيام هبا والكيفية اليت تعاملت معها ادارة بوش”]1٤[، ولكن إذا 
أصبحت هيالري كلينتون الرئيسة القادمة للواليات املتحدة، فإن املستنقع الشهرية الذي واجهه 
أوباما وبوش قبل توليهم منصب الرئيس، وهو “ما هو دور أمريكا يف العامل يف القرن احلادي 
والعشرين”، سيكون قد مت الرد عليه بالفعل، اذ سيكون هناك قدراً أكرب من النفوذ األمريكي يف 

مجيع أحناء العامل وخاصة يف منطقة الشرق األوسط والعراق.

دونالد ترامب
باملقارنة مع هيالري كلينتون، فإن السياسة اخلارجية لدونالد ترامب ستكون صعبة التوقع، إن 
التطور السياسي للملياردير جدير باملالحظة، بعد ان كانت لدية فرصة ضئيلة لتحقيق الفوز 
برتشيح احلزب اجلمهوري، ناهيك من أن يصبح رئيسا، اذ يشتهر رجل األعمال السياسي هذا 

خبطابه الالذع، والذي يبدو انه يالئم شرحية كبرية من الشعب األمريكي.

سياسته  ستكون  نفهم كيف  أن  جدا  الصعب  من  جتعل  الشعبوية  طبيعته  ان  ذلك،  ومع 
حظرا  سيفرض  انه  فيه  قال  بيانا  أصدر  برناردينو،  سان  يف  القتل  عمليات  وبعد  اخلارجية، 
على مجيع املسلمي من دخول البالد]15[، وهو موقف قد خفف منه مؤخرا قائال “بأنه كان 
بالغرق” و  أنه “سيعيد اإليهام  اقرتاح”]16[، وخالل مناظرة للجمهوريي، ادعى ترامب  جمرد 
“سيستهدف أسر اإلرهابيي”]1٧[، لكنه قال مؤخرا بانه لن جيرب قادة اجليش األمريكي على 
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كسر القانون الدويل]1٨[. )من غري القانوين مبوجب اتفاقية جنيف استهداف املدنيي حىت ولو 
كانوا عوائل إرهابيي(، وأشار إىل أن اليابان قد تضطر إىل احلصول على أسلحة نووية حلماية 
نفسها اذا ما خفضت أمريكا من نفوذها يف الشرق، على الرغم من تأكيده بأنه “عامل نووي 

خميف جدا]1٩[”.

باإلضافة إىل طبيعته الشعبوية، تضيف عدم خربته يف السياسة اخلارجية طبقة أخرى من االرتباك 
لنواياه العاملية احلقيقية، وعندما سئل عن افتقاره للخربة يف السياسة اخلارجية، وحتديدا معرفته 
حول روسيا، ادعى بأنه “يعرف روسيا بشكل جيد للغاية” اذ “كان له حدث كبري يف روسيا 
الذي كان حدثاً كبريا كبريا ال   ، الكون  ملكة مجال  مسابقة  سنوات،  ثالث  أو  سنتي  قبل 
يصدق”]20[، ويدعي ترامب أيضا انه ميتلك بصرية مثالية من خالل الزعم يف كتابه أن أسامة 
بن الدن كان “مقرفا” وجيب “التخلص منه”]21[، وكذلك التنبؤ بتزعزع االستقرار يف الشرق 

االوسط بسبب احلرب على العراق.

ومع ذلك، فإن وجهات نظره بشأن العراق ترتك الكثري مما هو مرغوب فيه، ففي خالل مناظرة 
للجمهوريي، ادعى ترامب بأنه “وقف ضد احلرب مع العراق بقوة”]22[، ولكن يف مقابلة يوم 
11 أيلول عام 2002، سأل هوارد سترين ترامب إذا كان يؤيد غزو العراق ورد ترامب “نعم 
أعتقد ذلك … وأمتىن للمرة األوىل ان يتم القيام به بشكل صحيح”]2٣[، وعندما سئل عن 
هذه املقابلة يف قاعة CNN  اليت احتضنت املناظرة اجلمهورية، تراجع ترامب قائال: “ميكن 
أنين قد قالت ذلك، مل أكن سياسيا، ورمبا كانت تلك املرة األوىل اليت يسألين أحد فيها هذا 
السؤال، وحبلول الوقت الذي بدأت فيه احلرب، كنت ضدها، وبعد ذلك بوقت قصري، كنت 
حقا ضدها”]2٤[، لكن تراجع ترامب وعدم يقينه يعكس موقف سياسته اخلارجية العام، سياسة 

تغوص يف اجملهول، وتتغري ويتالعب هبا مع مرور الوقت.

الرئيسي ملواجهة  العراق عدم مراعته للبلد، ان اقرتاح ترامب  تثبت نظرة ترامب الواسعة حول 
داعش هو بتفجري إمدادات النفط العراقية “ألن ميتلكون النفط” وهذا يدل على عدم وجود 
فكر ثاقب وفهم للتعقيدات االسرتاتيجية الكامنة يف البالد )ويف جارهتا سوريا(، يف اخلطاب 
نفسه، واصل ترامب القول بإن “ما يسمى باحلكومة يف العراق ذهبت إىل إيران ملقابلة إيران، 
وإن ايران تسري لالستيالء على العراق … ال هتمين احلكومة العراقية، الهنم فاسدون متاما، من 
يهتم؟” وهذا يلقي املزيد من الضوء على تبسيطه وغري اكرتاثه باألحداث يف الشرق األوسط]25[.

إن عدم امتالك دونالد ترامب للخربة السياسية سيجعله يعتمد بشكل كبري على خرباء السياسة 
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اخلارجية اخلاصي به، ومع ذلك، اال ان النقاد متحريين حول بعض مستشاريه البارزين]26[ – 
بابا دوبولوس، ووليد فارس – ال  بيج، وجورج  جوزيف مشيتز، واجلنرال كيث كيلوج، وكارتر 
سيما وأهنم، مع استثناء األخري، غري معروفي نسبيا، ومع ذلك، فقد اهتم وليد فارس من قبل 
مجاعات احلقوق املدنية املسلمة بأهنا يكره اإلسالم بعد تصرحيه بأن “اجلهاديي داخل الغرب 
يظهرون كدعاة للحقوق املدنية”]2٧[، ومن املستغرب، نظرا لألراء السلبية الصادرة عن ترامب 
حنو أولئك الذين أيدوا احلرب على العراق، ان توظيف فارس، وهو الرجل الذي كتب افتتاحية 
تقارن الناس الذين يعارضون حرب العراق مع الناس يف القسطنطينية عام 1٤5٣ والذين كانوا 

يناقشون التهديد الذي تتعرض له املدينة من قبل العثمانيي.

مع هيالري كلينتون، من املرجح أن تكون السياسة اخلارجية مدفوعة برغبة اهليمنة والدعم حللفاء 
الواليات املتحدة يف املنطقة، اما اخلطاب املتباهي لرتامب الذي يتغري يومياً من املرجح أن نرى 
استمرار يف دعم إسرائيل كحليف ألمريكا، ولكنه يسلط الضوء على حالة عدم اليقي اليت ال 
ميكن التنبؤ هبا بشأن عالقة الواليات املتحدة مع حلفائها اآلخرين، على أي حال، يبدو ان 
ترامب اقل عرضة للتدخل يف شؤون العراق، دون اهتمام يذكر بإنفاق املزيد من املال يف البالد 
اليت “كلفت 2 تريليون دوالر” واليت جيب على الواليات املتحدة ان “يؤخذ ما قيمته 1.5 
العراق لدفع تكاليف احلرب”]2٨[، وعلى أي حال، كما قالت  النفط من  تريليون دوالر من 
تولسي غابارد اثناء االستقالة من منصب نائبة رئيس اللجنة الوطنية الدميقراطية قبل دعمها لبريين 
ساندرز بأنه من األمهية مبكان “أن يكون القائد العام للقوات املسلحة شخصاً ميتلك البصرية، 
الذي ميارس احلكم الصاحل … الذي ينظر يف العواقب املرتتبة على اإلجراءات اليت هي على 
استعداد ألخذها قبل القيام بتلك اإلجراءات لكي ال جند أنفسنا نعيش هذه اإلخفاقات اليت 
أدت إىل حالة الفوضى يف الشرق األوسط وفقدان الكثري من احلياة “]2٩[، ويف يوم االنتخابات، 
سيكون هناك إما قائداً عاماً للقوات املسلحة واليت ستحتاج إىل حتليل إخفاقات قراراهتا السابقة، 
الرؤساء  فيها  اليت وقع  نفسها  األخطاء  الوقوع يف  لتجنب  يتعلم بسرعة  أن  أو شخصاً جيب 

السابقون.
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2016 / 5 / 2٣ 

مقدمة 
بدأت كلمة االصالح احلكومي  ترتدد يف االونة االخرية من على منابر االعالم و يف اروقة الساسة و 
صناع القرار  و تشغل حيزا واسعا يف ذهنية املواطن العراقي و تضيف اىل مهومهم مها اخر بضرورة نقل 
هذا املصطلح من واقع النظرية اىل التطبيق.. من االصالح لقطاع معي يف الدولة اىل االصالح مبعناه 
الشمويل الذي يتضمن القطاعات السياسية واالمنية واالقتصادية واخلدمية كافة. وال خيفى على املتابع ان 
عملية االصالح جيب ان تكون مسؤولية وطنية تضامنية يسعى اجلميع اىل حتقيقها وتطبيقها كُل حسب 
موقعه لوضع البلد على املسار الصحيح يف خطوات عملية يتم حتديدها من قبل صناع القرار السياسي او 

الشعب باعتباره املعين االول او مجاعات الضغط اليت تدفع هبذا االجتاه .

ان ما مير به البلد من واقع امين مرتدي واهنيار يف البىن التحتية الذي ادى اىل سوء اخلدمات املقدمة، والرتهل 
االقتصادي،  واالنكماش  السياسي،  القرار  انسجام صناع  وعدم  احلكومي،  التنسيق  اإلداري، وضعف 
وغياب التشريعات والقواني، و تراجع التعليم، و تفشي الفساد يف مرافق الدولة كافة، واقصاء اخلربات 
الوطنية كل ذلك ادى اىل االهنيار وبوترية متسارعة يف اركان الدولة كافة، وانعكس سلباً على املواطني 
بالدرجة االوىل. على هذا االساس نرى ان عملية االصالح جيب ان تكون مشولية ال تقتصر على اجلانب 
السياسي فقط، بل تتعداه اىل اجلوانب االدارية والقانونية واالقتصادية والرتبوية والثقافية، وان يشمل االمر 

كل انواع اخلدمات اليت تقدم للمواطني.

كما ان دراسة امكانية االصالح جيب ان متر عن طريق وضع اليات عمل جديدة وفق رؤى جديدة تقوم 
على اساس تشريعي رصي بعيد عن البريوقراطية االدارية والتعقيدات والروتي، قائم على اساس تسهيل 
االجراءات االدارية من خالل االستفادة من التطور التكنولوجي يف قطاعي املعلومات واالتصاالت، وهذا 
يقع على عاتق السلطة التشريعية املتمثلة مبجلس النواب، ان املشهد السياسي العراقي حباجة اىل حزمة من 
االصالحات املهمة تاخذ طريقها اىل ارض الواقع فتغري االمور حنو االحسن، وتضع كل شيء يف موقعه 

رؤية في االصالح الحكومي 
أوس مجيد غالب العوادي *

* هندسة اتصاالت جامعة بغداد / هيئة االتصاالت واالعالم
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الصحيح واليايت ذلك اال من خالل مرتكزات اساسية تتمثل مبا يلي :

الرؤية 
التشريع 

املؤسسات 
صانع القرار 

تعريف االصالح
هو عملية تعديل و تطوير جذرية يف شكل نظام احلكم وبالوسائل اليت يتيحها ذلك النظام و مبعىن اخر 
هو تطوير كفاءة و فعالية النظام السياسي يف بيئته احمليطة داخليا و اقليميا و دوليا كونه حركة تنبع من 
داخل النظام السياسي تتسم بالشمولية و الواقعية و تسلك منحى الشفافية و التدرج و تركز على املضمون 

و تبتعد عن الشكليات 

اهلدف من االصالح
ان اهلدف من االصالح يتمحور حول ريادة كفاءة االجهزة احلكومية من وزارات و دوائر و مؤسسات 
عامة، وختفيض نفقاهتا، وحتسي نوعية اخلدمة املقدمة للمواطن، وزيادة االنتاج وذلك من خالل احداث 
التنظيمي للحكومة و اساليب االدارة و سلوكيات العاملي، علما ان هذه  تغريات جوهرية يف اهليكل 
املتبع يف تلك  العامة والنظام االداري  لنظام احلكم والسياسة  تبعاً  التغريات ختتلف من دولة اىل اخرى 

الدول.

الركيزة االوىل 
الرؤية االصالحية 

ان عملية االصالح تتطلب قبل كل شيء وجود رؤية لتطبيق هذا العنوان العام، ان امتالك رؤية واالميان هبا 
يعد من اوىل اخلطوات العملية للقيام بعملية اإلصالح، وذلك لغرض حتديد و حصر املسؤوليات بالتنسيق 
مع بقية االطراف اليت تؤمن بضرورة عملية االصالح اليت يتبناها صانع القراراملتمثلة بتشخيص مكامن 
اخللل، سواًء كان على مستوى النظام السياسي او النظام االداري او النظام االقتصادي يف البنية املؤسسية 
للدولة، واعادة النظر يف هيكلتها من جديد، وحماولة تغيري فلسفة ودور الدولة لتكون جهة خادمة للمواطن 
ال خمدومة، وذلك من خالل مد جسور التعاون مع املؤسسات واملراكز البحثية واجلامعات، فضاًل عن مد 
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أواصر التعاون بي صانع القرار من جهة و منفذ القرار من جهة أخرى، هذا كله يصب بصورة اجيابية يف 
عملية االصالح الشامل للدولة.  

وتبتىن الرؤية  االصالحية على حمورين اساسيني :-   
تأمي املورد البشري الذي يتبىن عملية االصالح على ارض الواقع و الذي  يقع على عاتقه مهمة تشريع 

القواني و االنظمة االدارية اليت تساعد يف اجراء عملية االصالح. 

هتيئة البيئة و املناخ املالئم للقيام هبذه العملية، اليت تتضمن بلورة الرأي العام من خالل  االعالم و تثقيف 
اجلمهور خللق البيئة واملناخ املالئم والوقت املناسب لعملية االصالح . 

ان التعرف على مستويات االداء يف اجهزة الدولة عامة، ومعدالت النمو االقتصادي، ومتوسط انتاجية 
قطاعاً  سواًء كانت  املؤسسات  خمتلف  تقدمها  اليت  اخلدمات  مستوى جودة  التدين يف  وعوامل  الفرد، 
خاصاً او عاماً او مشرتكاً له االثر يف تكوين خلفية معرفية ورؤية متكاملة الجراء عملية االصلح اجلزئي 
وارقام  وبيانات،  القطاعات،  لكافة  متكاملة  اىل دراسات  فنحن حباجة  وبالتايل  الدولة،  الشامل يف  او 
دقيقة، واستبيانات واستطالعات للرأي لغرض تكوين رؤية متكاملة عن حجم االهنيار و الفساد املنتشر 

يف قطاعات الدولة املختلفة.

ان الرؤية والشعور باحلاجة اىل االصالح بنظر خرباء السياسية جيب ان متر بعدة مراحل و هي كما يلي :- 

جيب ان ينمو االحساس باحلاجة لإلصالح يف إطار النظام السياسي الواعي واملتطور بشكل مبكر. 

 ينتقل هذا االحساس عرب االقنية السياسية للجماهري اىل القيادة السياسية العليا للدولة اليت تدرس وتتبىن 
فكرة االصالح.  

 تنتقل مفاهيم واهداف القيادة السياسية بالنسبة لالصالح اىل املؤسسات واملعاهد واجلامعات واملراكز 
املعنية بالتطوير، اليت حتدد االجتاهات والصيغ الرئيسة لعملية االصالح بالتعاون مع االدارات املتخصصة. 

اخلطوات االسرتاتيجية يف عملية االصالح 
هناك عدة خطوات لغرض تكوين رؤية واسرتاتيجية لعملية االصالح وهي كما يلي 

أوال: - ضرورة وجود اسرتاتيجية مالئمة لإلصالح االداري ، وهذا يعين حتديد االهداف والغايات املطلوب 
بلوغها ووسائل وطرق تنفيذها بأعلى كفاءة ممكنة. ان حتديد اهداف وغايات االصالح قد تكون صعبة 
للغاية نظرا لوجود اطراف متعددة يف اجملتمع العراقي تتمثل بالقوى السياسية واالحزاب الدينية، العشائر، 

مقاالت
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املرجعيات الدينية،  كون ان هذه القوى  قد تكون متباينة يف اهدافها  ولغرض احلصول على اسرتاتيجية 
حمايدة تضمن وجود نظام يضمن حقوق افراد الدولة كافة ويقف مبسافة واحدة من مجيع املكونات نرتك 
هذه املهمة على عاتق املراكز واملعاهد واجلامعات واملراكز البحثية  املتخصصة يف االصالح والتنمية االدارية 
اليت يفرتض ان تقوم بدراسة شاملة ملواطن اخللل كافة واجياد احللول املناسبة  ذلك من خالل ما يلي:- 

إحداث تغيريات جوهرية يف مفهوم اخلدمة املدنية وحتديد دورها ومهام مؤسساهتا وعالقاهتا مع املؤسسات 
االخرى االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف إطار النظام السياسي.  

حتقيق املزيد من املساءلة واملراقبة يف اجلهاز اإلداري، وتقوية نظام االتصاالت وتبادل ونشر املعلومات 
بشفافية.  

حتقيق املزيد من الالمركزية بالنسبة للمسؤوليات والسلطات االدارية.  

 الغاء االسراف املايل وضغط النفقات.

 تنمية املورد البشري والرتكيز على زيادة انتاجيته يف القطاعات العامة واخلاصة كافة.    

ثانياً :- حتديد اجلهاز املسؤول عن االصالح الشامل وتعد هذه اخلطوة من اهم اخلطوات، حيث   ان 
االجهزة و صناع القرار املسؤولي عن برامج االصالح جيب ان تسخر كل امكاناهتا من اجل حتويل خطط 
االصالح اىل واقع حي وملموس، من خالل اختاذ سلسلة من القرارات اهلامة ذات الصلة هبذا الشأن ، و 
اليت تسعى جاهدة من اجل  تقوية مركزية  جلهاز االصالح االداري وتدعيم الثقة به وتعزيز التنسيق بي 

عناصره سواء كانت وحدات ادارية او استشارية او تنفيذية 

ثالثاً :-  تعيي وسائل تنفيذ عملية االصالح اليت يقودها املتخصصون  :  

االعتماد بشكل رئيسي على التنظيمات السياسية واجهزهتا املختلفة وخاصة االعالمية منها، حيث تلجأ 
السلطات السياسية عرب قرارات مدروسة اىل احداث صدمة اصالحية ادارية عن طريق تطهري وختليص 

االجهزة االدارية من بعض الشخصيات العامة وعزهلا عن مواقعها العليا ألهنا تعارض عملية االصالح 

متكي اجهزة االدارة العامة من ممارسة صالحياهتا ومسؤولياهتا بعيدا عن املركزية والبريوقراطية املعرقلة حلركة 
التطور الفين والتقين، اليت التستجيب ملعطيات البيئة احمليطة، اضافة اىل اجراء تعديالت دورية يف املواقع 

القيادية واالعتماد على االجهزة االستشارية ودعمها يف صنع القرار.  

اليت حتكم حركة  التشريعات والقواني  او ببعض  النظر بكل  اعادة  التشريعية يف  السلطة  االعتماد على 
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النظام االداري للدولة.  

 تغيري االجتاهات السلوكية للعاملي يف اجلهاز االداري من خالل اشاعة مفاهيم اخالقية وتدريب االفراد 
على االحساس العايل باملسؤولية العامة وعلى استخدام السلطة خالل فرتة وجودهم يف احلياة العملية.  

يُعد توقيت التنفيذ يف غاية االمهية لنجاح برامج اإلصالح، وحيتاج االمر عادة اىل متهيد سياسي على 
الذي  اجلهاز  هتيئة  لعملية اإلصالح، كذلك البد من  االداري  العام واجلهاز  الرأي  لتهيئة  نطاق واسع 
سيتوىل القيام بتنفيذ عملية االصالح من حيث اخلربات والوسائل واالدوات املساعدة لبدء العمل بكفاءة 

رابعا :-  يف عملية االصالح اإلداري جيب  تقومي و تقييم عملية االصالح، أي  قياس النتائج املتحققة 
ومقارنتها مع املؤشرات املخططة واملعتمدة يف الربنامج اإلصالحي، من حيث الكفاءة يف تنفيذ الربنامج 
من ناحية الزمن واجلودة، ومن حيث االثار االجيابية اليت يرتكها برنامج االصالح على النظام السياسي، 

اي حتقيق الرضى العام للقطاع االعظم من املواطني املتعاملي مع اجهزة الدولة بصورة عامة  . 

خطوات مهمة على طريق االصالح 
 القضاء على األسباب كافة اليت تقود لالحنراف والفساد االداري بأشكاله كافة عرب اعادة النظر مبعايري 
املساءلة االدارية والقانونية، حيث ان تطبيق مضامي هذه  وانظمة ومقاييس األداء، وتكريس موضوع 

الفكرة يستدعي اعادة النظر مبسألة الرواتب واالجور وخاصة بالنسبة لشاغلي املواقع االدارية املتقدمة. 

 حصر اجلهة الرقابية جبهاز واحد قادر على ممارسة هذا الدور البالغ االمهية واحلساسية يف سياق االنظمة 
والقواني النافذة ومبا حيقق املصلحة الوطنية العليا.

السعي الجياد السبل الكفيلة خبلق احلوافز املادية واملعنوية من اجل تنفيذ سياسات وبرامج بناء وتطوير 
الدراسات  اىل  استناداً  الدولة كافة  اجهزة  مستويات  على  واملعلومات  البيانات  بقواعد  اخلاصة  النظم 

والبحوث العلمية ومصادر املعلومات اخلارجية.  

الركيزة الثانية 
البنية التشريعية 

تشكل القواني والتشريعات إحدى وسائل التنظيم األساسية ألعمال السلطة )اإلدارة العامة( للدولة يف 
العصر احلديث، وقد ازدادت أمهية القانون وتعددت قواعده نتيجة لتشعب املهام والوظائف اليت أصبحت 
الدولة تسعى من خالل تطبيقها حتقيق ما يصبو إليه املواطنون يف شىت مناحي احلياة . لذا تعمل السلطات 

مقاالت
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التشريعية  جاهده لتحقيق إغراضها تلك بوسائل متعددة من خالل: تشريع القواني املختلفة لضمان 
القانونية واملادية والبشرية، وتنظيماهتا املختلفة، والمهية  حتقيق انسيابية يف النشاطات اإلدارية ووسائلها 
التشريعات يف بناء اهليكل التنظيمي واالداري يف الدولة العراقية حيث تعترب ركيزة مهمة جند من الضروري 
ان تشمل عملية االصالح التشريعات بصورة عامة سواء كانت تشريعات دستورية او تشريعات قواني 

عامة بقطاعاهتا كافة او تشريعات النظم اإلدارية.

التشريعات الدستورية 
ال شك ان الدستور هو اهم وثيقة يف حياة الشعوب، فهو القانون االساس وقاعدة التشريعات وهو العقد 
االساس بي السلطة و الشعب حيث ال خيفى ان الدستور العراقي قد كتب على عجالة بعد اقل من 
عامي على سقوط نظام البعث. ان هذه العجالة يف كتابة الدستور ووجود تأثريات خارجية و عدم وجود 
اخلربة الكافية يف حينه ادى اىل ظهور الكثري من املشاكل و العراقيل ادت اىل عرقلة الكثري من القواني 
املهمة و التشريعات اليت انعكس تأخريها سلبا على الشارع العراقي بصورة عامة، وعلى مؤسسات الدولة 
بصورة خاصة، والجراء عملية اصالح يف قاعدة التشريعات )الدستور( اصبح لزاما اجراء عملية تعديل 
دستوري حتدد فيه الكثري من املعامل االساسية للدولة اليت تتوافق مع عملية االصالح الشامل حيث نقرتح 

ما يلي :- 

تشكيل جلنة من فقهاء  القانون مهمتها مراجعة الدستور، واعادة كتابته مبا يتوافق مع الوضع احلايل و ذلك 
من خالل االستفادة من االزمات اليت تزامنت يف الفرتة السابقة من عمر احلكومة.

التشريعات العامة 
وتتمثل بالتشريعات كافة اليت تصدرها السلطة التشريعية، لغرض اجياد البيئة املناسبة والقاعدة التشريعية 
تنظم  او  الدول  من  غريها  مع  العراقية  الدولة  عالقة  تنظم  بقواني  واملتمثلة  الدولة كافة،  اجهزة  لعمل 
مسؤوليات مؤسسات الدولة بصورة عامة، والرتابط العضوي والوظيفي فيما بي تلك املؤسسات او قواني 
تنظم االستفادة من موراد الدولة الطبيعية و حتديد املسؤوليات و املهام لكل قطاع من قطاعاهتا املختلفة او 
القواني اخلاصة بالسلطة القضائية ان عملية االصالح يف هذه املرحلة حتتاج اىل ارادة سياسية لغرض اقرار 
القواني املعطلة املهمة واصدار تشريعات بعيدة عن البريوقراطية االدارية تتناسب مع التطورات احلاصلة يف 
اجملال التقين والتكنلوجي لغرض تيسري االجراءات، اليت اهلدف منها حفظ كرامة املواطن و توفري ابسط 

مقومات العيش الكرمي له. 
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 تشريعات النظم االدارية 
يف النظم االدارية العاملية توجد طريقتان لالصالح االداري 

طريقة االصالح اجلذري و تتضمن ما يلي 

ادخال تغريات شاملة على طريقة عمل مؤسسات اجلهاز احلكومي و تنظيم اهدافها .

اعادة اهليكلة  بادخال تغريات تتضمن نقل عدد من النشاطات احلكومية اىل القطاع اخلاص 

اختاذ  القرار يف عملية  االدارية مبستويات حيددها صانع  املؤسسة  العاملي يف  املوظفي  متكي و اشراك 
القرار . 

 االعتماد بصورة كبرية على احلوكمة االلكرتونية ومبا يتناسب مع التطور التكنولوجي والتقين وثورة املعلومات 
اليت تكتسح العامل حيث اثبتت التجربة العاملية ان االعتماد على االنظمة االكرتونية له االثر الكبري والبالغ 

يف احلد من حاالت الفساد املايل واالداري يف اجهزة الدولة املختلفة.

طريقية االصالح اجلزئي وتتضمن ادخال تغريات واصالحات حمدودة يتم الرتكيز فيها على نواح حمددة يف 
عمل املؤسسة وتتمثل مبعاجلة جزئيات معينة وتتضمن ما يلي :-  

متديد صالحية اخلدمات احلكومية اليت هلا االثر البالغ من احلد من الضغط املتولد من حتديد مدة  مراجعة 
املواطني مبدة زمنية قصرية وبالتايل زيادة كفاءة املؤسسة االدارية و ختفيف الضغط عنها. 

تبسيط االجراءات و يتضمن اختصار اجراءات اكمال املعامالت الرسية اخلاصة باملواطني واعادة ترتيبها 
او تسلسلها ويعترب من اكثر االساليب حتقيقاً للنجاح على مستوى االصالح اإلداري.

 اعتماد نظام الالمركزية االدارية  يف اختاذ القرارت 

الركيزة الثالثة 
املؤسسات احلكومية 

تعد املؤسسات احلكومية سواء كانت وزارة او جهات غري مرتبطة  بوزارة او شركات و مصانع تابعة لتلك 
الوزارات البنية االساسية اليت ترتكز عليها الدولة العراقية، ونتيجة العتماد هذه املؤسسات على نظام اداري 
قدمي، والرتهل الوظيفي، والفساد املايل واإلداري، والبريوقراطية اإلدارية، وعدم ادارهتا من قبل اشخاص 

مقاالت
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يف  والتشابه  االلكرتونية،  احلوكمة  ونظم  احلديثة،  االنظمة  اعتماد  وعدم  واالختصاص  اخلربة  ذوي  من 
االختصاصات واملسؤوليات واالمهال احلاصل يف اغلب قطاعتها وخصوصاً املعامل واملصانع، نتيجة لعدم 
حتديد الدولة لنظامها االقتصادي سواء كان اشرتاكي او رأس مايل او نظام يعتمد الدمج بي النظامي، 

ادى هذا كله اىل اهنيار يف هذه البنية بصورة عامة.

ولغرض اجراء اصالح شامل و جذري جيب اعتماد االسس االتية:

فحص اهلية املوظفي يف املؤسسة احلكومية، وذلك من خالل اعادة هيكلة اجلهاز الوظيفي واستبدال 
املسؤولي الفاسدين او معاقبتهم.

املتشابه من حيث  املؤسسات  تقومي شاملة و دمج  اجراء عملية  املؤسسات احلكومية و  اعادة هيكلة 
االختصاص.

اصالح النظام القانوين والتشريعي واالداري اخلاص باملؤسسة احلكومية ومت شرحة تفصيلياً.

انشاء جهاز رقايب مهين لضمان حماسبة املقصرين والفاسدين. 

التطوير والتدريب للكوادر االدارية و الفنية. 

تعزيز الالمركزية االدارية وتوزيع املهام على احملافظات لغرض تسهيل انسيابية توفري اخلدمة العامة للمواطني.

اعتماد االنظمة احلديثة يف املعامالت االدارية كاحلوكمة االلكرتونية.

حتديث االدارة املالية  ونظام احلوافر واملكافئات للمؤسسات االنتاجية اليت تضمن زيادة االنتاج من خالل 
حتفيز العاملي يف تلك املؤسسات. 

اعتماد نظام اخلصخصة الذكية للشركات واملصانع اليت تعاين من اإلفالس، او اليت قاربت على اإلفالس.

انشاء مراكز حبثية متخصصة مهمتها البحث و التطوير و اقرتاح مشاريع و دراسات ملواكبة التطور احلاصل 
يف النظم االدارية يف العامل 

اعادة النظر مبفهوم و فلسفة و اهداف اخلدمات احلكومية اليت تؤديها االجهزة احلكومية و توجيهها جنو 
ارضاء املستفيدين منها 

وضع مقاييس عملية لالنتاجية وخطط تنفيذ يشارك املوظفون يف وضعها وتصميمها اىل جانب القيادات 
واملشرفي واختاذها اساساً للمساءلة واملكافأة والرتقية يف اجلهاز الوظيفي.
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الركيزة الرابعة 
صانع القرار 

تعد عملية صناعة القرار السياسي من أبرز وأخطر املهام اليت يقوم هبا أي نظام سياسي، على اساس اهنا 
حصيلة انصهار كثري من تفاعالت أركان النظام السياسي بأكمله. وال يقتصر صناعة القرار على السلطة 
التنفيذية فقط، وامنا ضروري جدا فسح اجملال للمؤسسات وأطياف اجملتمع املدين ووسائل االعالم كافة 
على أساس اهنا قنوات معربة عن الرأي العام. ان صناعة القرار السياسي تساهم بالشكل املناسب يف 

إحداث نقلة نوعية وموضوعية واضحة يف تطوير البلد. 

وهنا اشري اىل ان صناعة القرار يف العراق بعضه تأثر بعوامل االضطراب والطائفية والتدخالت اخلارجية، 
باإلضافة إىل دور القبيلة واملؤسسة العسكرية، ويعود بروز هذه املؤثرات غري املؤسسية إىل ضعف املؤسسات 
املسؤولة وإىل النظام الدميقراطي املستورد من انظمة اوربية وحماولة تطبيقه يف واقع متخلف مع غياب الرؤية 
السياسية الناضجة، يف ظل هذه التحديات يربز دور القائد وصانع القرار يف عملية االصالح الشامل كونه 

االداة اليت من خالهلا ميكن مترير وتنفيذ اإلصالحات كافة اليت مت شرحها سابقاً . 

دور صانع القرار يف عملية االصالح 

يُعد صانع القرار الركيزة التنفيذية لعملية االصالح يتوجب عليه القيام باخلطوات التالية :-

ضرورة حتديد اطار واضح يف تكوين جهاز اداري ذي كفاءة عالية.

االعتماد على اخلربات والكفاءات واعطاء كل ذي اختصاص اختصاصه.

االعتماد يف عملية صنع القرار على جمموعة من املستشارين من ذوي اخلربة واالختصاص يف اجملاالت 
املالية واالقتصادية. 

حتديد السياسة املالية للبلد والنظام االقتصادي من خالل رؤية مدروسة دراسة علمية دقيقة.

حتديد التوجهات االساسية للسياسة العراقية وحماولة تفعيلها مبا يضمن حترك ديناميكي ملفاصل صنع القرار 
يف الدولة العراقية كافة.

حتديد معايري اختيار الشخصيات القيادية.

القانونية  الدستورية   باختصاصاهتا  للقيام  التنفيذية  لالجهزة  فرصة  واعطاء  والتشريعات  االنظمة  تفعيل 
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واشراك املؤسسات كافة يف عملية صنع القرار. 

بناء منظومة امنية رصينه.

تفعيل االجهزة الرقابية يف الدولة.

املصادر 
حنو اصالح اداري ناجح /  تغريد الكشك 

حنو اداء افضل يف القطاع احلكومي / الدكتور عبد الرمحن عبد اهلل 

دور نظام املعلومات يف اختاذ القرارت / الدكتور امحد صاحل اهلزامية

واقع القواني االدارية د  عبد العظيم  نصار 

االطار النظري لصنع القرار السياسي / الدكتور ناظم الزهران 

اليات االنظمة السياسية يف صنع القرار السياسي / قتيبة خملف السامرائي 

حماولة يف تأصيل مفهوم االصالح السياسي / مسلم بابا عريب 

اإلصالح اإلداري يف األردن دراسة استطالعية / دكتور فوزي عبداهلل العكش 
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كيف تستفيد العربية السعودية من البعد الديين يف سياستها اخلارجية
يف شهر أيار/ مايو من عام 200٣ اقدمت السلطات األمنية األمريكية على اعتقال ومن مث إبعاد فهد 
الثمريي، الدبلوماسي يف القنصلية السعودية يف مدينة لوس أجنيليس ومنعه من دخول أراضي الواليات 
املتحدة. الذي تبي فيما بعد أنه امللحق الديين يف القنصلية )العنوان الرسي الذي كان حيمله هو دبلوماسي 
يعمل يف قسم العالقات االسالمية والثقافية وإمام مسجد امللك فهد يف كالفر سييت(.]1[ ويعد املسجد 

واحداً من أكرب املساجد يف والية كاليفورنيا، وقد مت انشاؤه بتمويل حكومي سعودي.

وذكرت صحيفة نيويورك تاميز األمريكية أن الشيخ الثمريي كانت له صالت مع اثني من خمتطفي الطائرات 
السعوديي الذين قاموا بتنفيذ اعتداءات نيويورك عام 2001، وتتوفر لدى أجهزة األمن األمريكية أدلة 
حول استقباله للمختطفي يف مسجد امللك فهد وأن أي عالقة بي احلكومة السعودية وقضية تفجريات 
٩/11 فإهنا كانت متر عرب الشيخ الثمريي الذي تتهمه أجهزة األمن األمريكية بالكذب بشأن صالته 

خباطفي الطائرات السعوديي على الرغم مواجهته بتسجيالت هاتفية بينه وبينهم.]2[

لقد أثار إبعاد الشيخ فهد الثمريي من الواليات املتحدة تساؤالت عن حقيقة الدور الذي يضطلع به 
مبا يطلق عليهم “امللحقون الدينيون”، وامللحقيات الدينية السعودية العاملة يف السفارات السعودية يف 
عواصم العامل املختلفة. وعن ماهية الدوافع اليت ينشط على أساسها هؤالء، واجلهات اليت يرتبطون هبا، 
سواء على املستوى الرسي أو غري الرسي يف العربية السعودية، وطبيعة تداخل النشاط الديين السعودي 

مع الدبلوماسية السعودية.

وقد ألقت بعض وثائق وزارة اخلارجية السعودية اليت سربتها ويكيليكس الضوء على جزء من نشاطات 
املؤسسة الدينية السعودية يف اخلارج، ودور امللحقي الدينيي العاملي يف السفارات السعودية يف تلك 

النشاطات.

دعاة أم دبلوماسيون
 عبد اهلل عبد األمير *

*باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط

مقاالت
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النشاط الديين السعودي يف اخلارج
متتلك العربية السعودية جهازاً كبرياً يعىن بإدارة النشاطات الدينية هلا حول العامل. حيث يقوم هذا اجلهاز 
بتشكيل وإدارة شبكة عاملية من الذين يرتبطون باملؤسسة الدينية السعودية، اليت توفر متوياًل لبناء مساجد 
ومراكز دينية ومدارس، وبتدريب وتنشئة رجال دين يعملون لنشر العقيدة الوهابية يف العامل. رسياً فإن 
ما يطلق عليهم “امللحقون الدينيون” هم من يديرون هذا النشاط الديين السعودي يف اخلارج. وحيمل 
هؤالء الصفة الديبلوماسية، ولكنهم يرتبطون رسياً بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
اإلشراف  مسؤولية  اإلسالمية،  للشؤون  الوزارة  وكيل  ويتوىل  الشيخ.  آل  عبدالعزيز  صاحل  يرتأسها  اليت 
والتوجيه لعمل امللحقي الدينيي السعوديي يف اخلارج. ويشري موقع وزارة الشؤون االسالمية واألوقاف 
والدعوة واإلرشاد السعودي إىل أن اهلدف العام للوكالة يتمثل يف “نشر الدعوة اإلسالمية، وتصحيح 
املفاهيم باملعتقدات، وإبراز مكانة اململكة وجهودها يف جمال العمل اإلسالمي، ودعم املسلمي يف اخلارج 
لتمكينهم من ممارسة شعائر اإلسالم وبقية حقوقهم األخرى، والعناية باألقليات واجلاليات املسلمة يف 
واملساعدة  اإلسالمية،  هويتهم  وتأكيد  اخلارج،  يف  للمسلمي  والعلمي  الفكري  املستوى  ورفع  العامل، 
يف املشروعات واملناشط اإلسالمية يف اخلارج.”]٣[ )املناشط تعبري رسي سعودي عن النشاطات(. أما 

اختصاصات الوكالة فيما خيص عملها يف اخلارج، وحسب املوقع الرسي ذاته فهي،

التعرف على اجلهات املهتمة بالعمل االسالمي )أفراداً ومؤسسات( وتدعيم العالقات معها.

إعداد قاعدة بيانات عن الشخصيات واجلهات ذات االهتمام بالعمل اإلسالمي، وحتديثها أواًل فأواًل 
لضمان استخدامها بكفاية.

دعم املناشط اإلسالمية املوجودة حالياً على الساحة اإلسالمية، ومساندهتا والتأكد من سالمة توجهها.

االستفادة من إمكانات مجيع وسائل اإلعالم )املسموعة واملرئية واملقروءة( إليضاح ما تقوم به اململكة من 
أعمال جليلة على مستوى العامل اإلسالمي، ودعم الوسائل اإلسالمية منها.

يف  أخرى  إنشاء كراس  على  والتعاون  اجلامعات،  بعض  يف  القائمة  اإلسالمية  الدراسات  دعم كراسي 
اجلامعات العاملية العريقة املعروفة.

التنسيق مع اجلهات والوزارات والشخصيات ذات االهتمام بالشؤون اإلسالمية فيما خيدم العمل اإلسالمي.

بالكتب  وتزويدها  اإلسالمية،  واملعاهد  واملراكز  واملساجد  اإلسالمية  البالد  يف  عامة  مكتبات  إنشاء 
اإلسالمية.
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ومع  التخصصات  خمتلف  يف  الصحيحة  والعقيدة  السليم  االجتاه  ذوي  املسلمي  العلماء  مع  التعاون 
اجلامعات واملراكز املتخصصة.

التوصية بتقدمي منح دراسية ألبناء املسلمي، والتنسق مع وزارة التعليم العايل يف ذلك.

دراسة املشكالت اليت تواجهها الدعوة اإلسالمية يف اخلارج، والعمل على حلها.

مجع املعلومات املتعلقة بالدعوة اإلسالمية يف اخلارج وحتليلها.

حتديد األهداف السنوية لنشر الدعوة اإلسالمية يف اخلارج، ووضع اخلطط الالزمة لذلك، والعمل على 
تنفيذها بعد إقرارها.

ويشري اهليكل التنظيمي لوكالة الوزارة للشؤون اإلسالمية ، نقاًل عن املوقع الرسي لوزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد، إىل أن الوكالة تضم باإلضافة إىل مكتب التنسيق واملتابعة، اإلدارة العامة 
للدعوة يف اخلارج، ومكاتب الدعوة يف اخلارج. حيث تتحرك مكاتب الدعوة يف اخلارج يف أفق “نشر 
العقيدة الصحيحة املستمدة من الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصاحل، وترسيخها يف نفوس الناس 
العربية  اململكة  منهج  وبيان  اهلل،  اىل  الدعوة  الصاحل يف  السلف  منهج  ونشر  واخلرافات،  البدع  وحماربة 

السعودية يف الدعوة اىل اهلل، املستمد من كتاب اهلل وسنة نبيه، وسرية صحابته والسلف الصاحل.”]٤[

ويبدو من خالل قراءة األهداف واالختصاصات من خالل الوثائق الرسية السعودية، فإن عمل امللحقي 
الدينيي يف السفارات السعودية يتعلق بنشر املذهب الوهايب يف العامل، وتشكيل شبكة دولية للمذهب 
الوهايب ترتبط باملؤسسة الدينية اليت تتبع حكومة العربية السعودية، ومواجهة أية اجتاهات دينية يف العامل 

ال تنسجم مع الفكر الديين الذي تتبناه املؤسسة الدينية الرسية.

وبناء على التقرير السنوي لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد الصادر عام 200٨، فإن 
لدى العربية السعودية 2٨ مكتب دعوة يف اخلارج، وقد وصل عديد العاملي فيها 115٣ داعية. وقامت 
تلك املكاتب بتنظيم نشاطات دينية متنوعة وصل عددها إىل ما يقارب املليوين نشاط ما بي دورات 
ودروس وحماضرات وخطب دينية وملتقيات وندوات للدعاة يف اخلارج، وهنالك نشاطات مستمرة يف عدد 
من املراكز اليت أقامتها أو اليت تدعمها العربية السعودية يف عدد من بلدان العامل، كاملركز الثقايف اإلسالمي 
يف لندن، ومركز خادم احلرمي يف ياوندي يف الكامريون، وقف بالزا امللك فهد يف أوغندا، ومركز خادم 

احلرمي يف األرجنتي والبوسنة واهلرسك.]5[

وحسب تصريح لصاحل آل الشيخ، وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، فإن لدى الوزارة 

مقاالت
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1٧0 ألفاً من أئمة املساجد واملؤذني واخلطباء والدعاة داخل العربية السعودية وخارجها، وان مكاتب 
اخلارج تشمل مكاتب ملحقي دينيي، ومستشارين شرعيي يف السفارات، ومراكز إسالمية يف أماكن 

خمتلفة يف العامل تديرها الوزارة.]6[

ولكن يبدو أن وراء االستخدام اللغوي ذي الطبيعة الرسية والبالغ احلذر يف وصف عمل املؤسسة الدينية 
السعودية يف اخلارج جوانب أكثر خطورة وتعقيداً. فالدعوة واإلرشاد ونشر الدين اإلسالمي وفق الرؤية 
تلك  ومسارات  اخلارجية،  السعودية  السياسة  ومتغريات  ثوابت  مع  متزامن  ايقاع  يف  تتحرك  السعودية 

السياسة وتأثرياهتا يف الداخل السعودي من جهة، واملنطقة والعامل من جهة أخرى.

تغطي حتركات املؤسسة الدينية الرسية السعودية أغلب بلدان العامل، وتنشط يف بلدان جنوب شرق آسيا، 
وافريقيا، وبعض البلدان األوروبية، ومناطق حمددة يف األمريكيتي. ويتبي أن املناطق اليت يسكنها املسلمون 
واملكتظة سكانياً، اليت تعاين من أوضاع اقتصادية صعبة، أو ضعفاً يف النظام السياسي فيها، أو تلك اليت 
تستفيد من االسرتاتيجية السعودية، أو تلك اليت يوجد لديها هامش حرية، هي املناطق األكثر جذباً 
لنشاطات وعمل املؤسسة الدينية السعودية. وتعد أندونيسيا واحدة من أهم البلدان –فيما يبدو- اليت 

ترتكز فيها تلك النشاطات.

يذكر أن الرئيس األمريكي باراك أوباما كان قد ذكر يف مقابالت له مع صحيفة االنتالنتيك بأن “السعوديي 
يف تسعينيات القرن املاضي كانوا قد قاموا بشكل مكّثف بتمويل انشاء مدارس ونشاطات لنشر املذهب 
الوهايب يف أندونيسيا، وأن االسالم يف أندونيسيا أصبح )عربياً/ سعودياً( أكثر مما كان عليه عندما كان 

هو يعيش هناك.”]٧[

ويبدو من خالل وثائق ويكيليكس السعودية املسربة وجود نشاطات دينية سعودية مكثفة وغري معهودة 
يف أندونيسيا، تستحق أن تكون وحدها مادة لدراسة املهتمي.

وال ختفي وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بأهنا تسعى إىل ما تسميه “بيان منهج 
اململكة العربية السعودية يف الدعوة اىل اهلل، املستمد من كتاب اهلل وسنة نبيه، وسرية صحابته والسلف 

الصاحل”، وهو تعبري  تستخدمه املؤسسة الرسية السعودية لإلشارة إىل “املذهب الوهايب.”

وتغطي النشاطات الدينية السعودية مساحة كبرية يف تنوعها تسعى لوضعها حتت املظلة السعودية، لتشمل 
أغلب نواحي احلياة الدينية للمسلمي يف العامل، سواء كانت مساجد، أو مجعيات نفع عام، أو ممارسات 
ثقافية، أو أغاثية، أو تعليمية. ويبدو أن اجلامعات اليت يرتادها املسلمون تقع حتت دائرة االستهداف 
الديين يف  امللحق  السعودي مبعية  الدين  القرين، رجل  الشيخ عايض  اغتيال  أيضاً. وقد سلطت حماولة 
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السفارة السعودية يف مانيال عاصمة الفلبي أثناء توجهه اللقاء خطبة يف جامعة يف مدينة رامبوانغا الفلبينية 
يف شهر آذار/ مارس 2016 الضوء على جماالت وتعقيدات التحرك الديين السعودي يف تلك األصقاع. 
ويبدو أن طبيعة عمل النشاط الديين السعودي يستهدف يف جزء منه الشباب املسلمي من فئة الطالب.

االسرتاتيجية الدينية السعودية يف اخلارج
تنهج العربية السعودية اسرتاتيجية اقتحامية يف اجملال الديين يف اخلارج، وهو أمر ال ختفيه. إذ أن العربية 
السعودية تعمل على ترسيخ قناعة يف العامل اإلسالمي جتعلها يف وضع الزعامة له، مستفيدة من وقوع 
املناطق االسالمية املقدسة حتت سيادة الدولة السعودية، واملوارد املالية الكبرية اليت متتلكها العربية السعودية 
اليت تستطيع تغطية مثل هذا اجلهد الضخم، يضاف إىل ذلك سيطرة االيديولوجيا الدينية وفق املذهب 
الوهايب على مفاصل املؤسسات الدينية السعودية، الذي يتعامل بشكل غري متسامح مع من يراه منافساً 
له. ومع التكلفة الكبرية هلذه االسرتاتيجية حيث التمويل، و اجلهود واإلدارة والتوجيه والسيطرة. فإن هذه 
االسرتاتيجية اليت تأخذ من الدين اإلسالمي غطاء هلا تبقى واحدة من أهم االسرتتيجيات اليت تتبناها 
العربية السعودية يف مد تأثريها يف بلدان العامل املختلفة، وأيضاً يف إدارة حرب خفية على أسس دينية 

وطائفية ضد من تراهم العربية السعودية اعداء هلا على املستويات احلكومية والشعبية.

وهنا ميكن مالحظة تداخل ما يطلق عليه النشاط “الدعوي” احلثيث مع السياسة اخلارجية السعودية، 
مبا ميكن عده أداة من أدواهتا، حيث يوفر للسياسة اخلارجية السعودية أوضاعاً وأجواء مناسبة تستطيع 
من خالهلا مد قنوات التأثري والنفوذ يف تلك البلدان. وتتكامل النشاطات الدينية السعودية مع النشاط 
للتغلغل  الدينية بواجهاهتا املختلفة غطاء مناسباً  النشاطات  االستخباري السعودي يف اخلارج. إذ توفر 
واحلماية جيعله يوفر كماً وفرياً من املعلومات حول اجلهات، وبيئة مناسبة للتاثري ضد الطوائف والبلدان 
السعودية يف  الدينية  العداء والتنافس. وقد جنحت االسرتاتيجية  بنظرة  السعودية  العربية  اليها  تنظر  اليت 
ربط اشخاص، ومجعيات جمتمع مدين، ومؤسسات دينية واجتماعية خمتلفة باحلكومة السعودية بشكل 
مباشر. وتقوم املؤسسة الدينية السعودية بتوظيف عدد كبري من املواطني واملقيمي يف البلدان اليت تنشط 
فيها على هيئة “دعاة”، وتقوم بتسليمهم رواتب من احلكومة السعودية. وحسب خالد السويلم، املدير 
العام لإلدارة العامة للدعوة باخلارج يف وزارة الشؤون االسالمية والدعوة واإلرشاد، فإن العاهل السعودي، 
امللك سلمان بن عبدالعزيز يتوىل بشكل شخصي دعم عمل مكاتب الدعوة واملراكز اإلسالمية يف اخلارج 

بشكل ال حمدود.]٨[

النشاط الديين السعودي يف اخلارج كأداة من أدوات السياسة اخلارجية السعودية
تشري وثيقة رسية حتت عنوان “مناذج مجع معلومات ومرئيات، الدور املتوقع من وزارة اخلارجية يف تنفيذ 
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اسرتاتيجيات ومهام وخطط الشركاء فيما يتعلق بالعمل اخلارجي” وفق اخلطة اخلمسية للفرتة 2015-
201٩ صادرة عن وزارة اخلارجية السعودية سرهبا موقع ويكيليكس إىل دور “الدعوة الدينية” كمحور 
مهم ومندمج يف السياسة اخلارجية السعودية. وتطرح الوثيقة بشيء من التفصيل دور وزارة اخلارجية يف 
الدينية للعربية السعودية يف اخلارج، على شكل أهداف ومؤشرات ونشاطات قابلة للقياس  النشاطات 
واملتابعة. وعلى الرغم من اللغة املستخدمة واليت تركز على اجلانب الديين الصرف، إال أن القارئ يستطيع 
أن يفهم حمورية “الدعوة الدينية” يف السياسة اخلارجية السعودية يف املناطق اليت يتواجد فيها املسلمون، 
وحسب أهدافها وغاياهتا، وأهنا ذات جانب سياسي حبت يتحرك وفق مصاحل حكومة العربية السعودية 

قبل أن تكون ذات جانب ديين.

وتشري الوثيقة إىل اخلطة االسرتاتيجية اليت ترتكز على أربعة حماور هي،

يقنع  العصرية وتقنية االتصال ودعمها على مجيع احملاور مبا  الوسائل  العقيدة اإلسالمية بكل  1( نشر 
املسلمي قيادات وشعوباً ويوحدهم على املنهج الصحيح.

2( أن يكون العمل الدعوي منظماً ذا رؤية شاملة، بوسائل عصرية ودعاة مؤهلي.

رؤية  وفق  احلكومية  وغري  احلكومية  املؤسسات  بي  والتكامل  والتطوير  التخطيط  منهجية  اعتماد   )٣
اسرتاتيجية ومرجعية واحدة مبا يسهم يف تفعيل دورها وحتقيق رسالتها يف العمل اإلسالمي وينسجم مع 

املتغريات اإلقليمية والعاملية.

٤( استقطاب قيادات اجملتمع املسلمة وبناء قيادات أخرى والتمكي هلم يف جمتمعهم.

لتحقيق  اخلارج  يف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  عمل  تسهيل  السعودية  اخلارجية  وزارة  عمل  ويتضمن 
اإلسالمية  الشؤون  وزارة  وإمداد  اإلسالمي  للعمل  شاملة  رؤية  لصياغة  معها  والتنسيق  االسرتاتيجية، 
باملتغريات اليت حتصل يف الدول املختلفة فيما خيص العمل اإلسالمي وما له عالقة به، و دعم جهود وزارة 
الفاعلة يف جمتمعاهتا.   النخب اإلسالمية  التواصل مع  الشؤون اإلسالمية وملحقياهتا ومراكزها يف زيادة 
وتستفيد السياسة اخلارجية السعودية، بل تعتمد يف جزء مهم منها على عمل ونشاطات املؤسسة الدينية 
السعودية، بل ويالحظ تنوع وتغري النشاطات الدينية السعودية يف اخلارج تبعاً ملتغريات وتوجهات السياسة 
اخلارجية السعودية. ففي بعض املناطق تأخذ صفة املساعدات اإلنسانية واملراكز الثقافية، ويف مناسبات 
أخرى تتحرك بناء على أسس طائفية، ويف بعض األحيان تركز على النخب واجلامعات.  وبشكل خمتصر 
فإن النشاطات الدينية السعودية يف اخلارج هي جزء ال يتجزء من السياسة السعودية اخلارجية، تتنوع، 
وتتغري، وتتصاعد حسب ما تراه تلك السياسة، وهي عنوان أو واجهة تستطيع أن تعمل دون قيود العمل 
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الدبلوماسي، وإن أدت إىل بعض األزمات والتعقيدات، فإن وزارة اخلارجية تتكفل حبلها وتضمن استمرار 
عمل تلك النشاطات من حيث الكم والنوع، واالتساع والعمق. فاملؤسسة الدينية متثل جزء متعاضداً 

ومندجماً مه السياسة اخلارجية السعودية بأغلب تفاصيلها.

الدولية من “الدعاة” ال  العامل وعرب شبكتها  الدينية يف بلدان  ويبدو أن نشاطات احلكومة السعودية 
بعض  تصطدم يف  ونراها  بل  البلدان،  تلك  وبي حكومات  بينها  واضحة  تفامهات  وفق  دائماً  تتحرك 
األحيان مبصاحل تلك الدول وشؤوهنا الداخلية. كما يالحظ يوجد تعارض يف طرق العمل وجتاوزاً للخطوط 
العمل  بتسهيل  السعودية  اخلارجية  وتقوم  اخلارج.  يف  السعودية  الدينية  املؤسسة  عمل  يف  الدبلوماسية 

“الدعوي” السعودي يف اخلارج، وحل املشاكل اليت تعرتيه عرب وسائلها الدبلوماسية املختلفة.

الشؤون  جماالت  التنفيذ يف  موضع  ثنائية  تعاون  اتفاقيات  لوضع  حثيثة  مساع  السعودية  العربية  وتبذل 
اإلسالمية واألوقاف مع البلدان اليت تنشط فيها دينياً ، وتسهل هذه االتفاقيات النشاط الديين السعودي 
يف تلك البلدان. ويبدو أن العربية السعودية مل تنجح سوى بتوقيع اتفاقية واحدة يف اجملاالت الدينية مع 
اجلزائر عام 2002، بينما تبقى أطر تعاوهنا الديين غري حمسومة وتتحرك وفق مذكرات تفاهم. حيث للعربية 
السعودية 5 مذكرات تفاهم دخلت حيز التنفيذ مع اليمن، املغرب، تونس وقطر. فيما متت املصادقة على 
٣ مذكرات تفاهم مع الكويت، السودان وبنغالديش. ومت التوقيع على مذكريت تفاهم مع البحرين وجزر 

القمر. بينما تتفاوض العربية السعودية مع أذربيجان، باكستان، أندونيسيا، الصي وجزر املالديف.]٩[

اخلارجية  السياسة  أهداف  حتقيق  سبيل  يف  تعمل  السعودية  الدينية  النشاطات  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
السعودية، وهي من بي أمور أخرى، ترسيخ الدور السعودي يف العامل، وخلق مساحات تأثري ونفوذ للعربية 

السعودية يف تلك املناطق، ومواجهة البلدان واجلهات املنافسة يف عواصم العامل املختلفة.

وتعمل املؤسسة الدينية السعودية على سبيل املثال على مواجهة اجلهات اليت حتمل صبغة دينية معينة، أو 
البلدان اليت تنظر إليها العربية السعودية بعي العداء واملنافسة. إذ تذكر برقية بتوقيع وكيل وزارة اخلارجية 
احلكومة  تبادر  أن  أمهية  إىل   2012 يناير  الثاين/  شهر كانون  يف  مؤرخة  الثنائية  للعالقات  السعودية 
السعودية إىل وضع خطة ملعاجلة الفراغ الذي أحدثه اهنيار النظام اللييب على مؤسسات دينية وأشخاص 
يعملون يف اجملال الديين كانوا يرتبطون به يف الفلبي. وتتحدث الربقية عن أمهية “تكليف امللحق الديين 
بالسفارة السعودية يف مانيال بعد دعمه بالكوادر والكفاءات املتميزة ملتابعة هذا األمر” وتضيف الربقية 
“ضرورة اإلسراع يف احتواء الدعاة الذين كانت تتعهدهم ليبيا القذايف بالرعاية وقطع الطريق على إيران 
يف هذا االجتاه…والعمل على تكوين جلنة تتوىل دراسة أوضاع املد الشيعي يف جنوب شرق آسيا والعمل 
على وضع اخلطط بشكل متكامل ملواجهة ذلك املد واالستعانة جبميع املؤسسات احلكومية واخلريية يف 
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هذا الشأن.”]10[

وقد مت إرسال وفد على عجالة اىل مانيال يتكون  يف عضويته من د. صاحل العتييب مدير ادارة التوعية 
والتوجيه بوزارة الداخلية، والشيخ عبداهلل العامري مدير عام العالقات اخلارجية بوزارة الشؤون اإلسالمية 
ورياض اخلنيين من وكالة وزارة اخلارجية للعالقات متعددة األطراف لغرض “استقطاب الدعاة الذين كان 

يرعاهم النظام اللييب السابق يف الفلبي.”]11[

يذكر أن النظام اللييب السابق كان يتعامل بعداء مع العربية السعودية، وكان يتواجه مع املد الديين السعودي 
يف بعض مناطق العامل، ومنها الفلبي عام 200٣. باإلضافة إىل ذلك فإن هنالك توظيفاً كبرياً للمؤسسة 

الدينية السعودية يف تتبع ومواجهة النشاطات الدينية اليت تقوم هبا إيران وقطر  يف العامل.

جتنيد “الدعاة”
تظهر وثائق ويكيليكس السعودية أن وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، وعرب شبكتها 
الدولية يف السفارات السعودية، واملكاتب، واملراكز اليت تديرها تقوم بتجنيد “دعاة” من غري السعوديي 
للعمل ضمن نشاطاهتا الدينية املختلفة. وتدير الوزارة بالتعاون مع وزارة اخلارجية السعودية هذه الشبكة 
من هؤالء الدعاة الذين يرتبطون بشكل مباشر باحلكومة السعودية. وتظهر بعض الوثائق استمارات تعيي 
ملن يوصفون بغري السعوديي يف الوزارة بصفة “دعاة.” حيث يتم توزيع هذه االستمارات واستالمها بعد 
السعودية. وتضم االستمارات معلومات عن املؤهالت  السفارات  الدينية يف  امللحقيات  ملئها من قبل 
العلمية، واللغات اليت جييدها صاحب الطلب، والنشاطات السابقة يف الدعوة مع املكان والنوع، واسم 
اجلمعيات أو اجلماعات اليت ينتمي أو انتمى اليها الداعية املستقبلي. وتطلب االستمارات معلومات عن 
أساء ثالثة أشخاص ممن هلم صله بصاحب الطلب ممن يوصفون بـ”طلبة العلم” يف العربية السعودية، 
باإلضافة إىل ثالثة أشخاص من “طلبة العلم” الذين هلم صلة بصاحب الطلب يف بلد اإلقامة. وحسب 
إجراء  ويتم  الطلبات،  بالتعامل مع هذه  تقوم  اخلارج  السعودية يف  السفارات  فإن  الويكيليكس،  وثائق 
إىل وزارة  املستقبليي”  باساء “الدعاة  برقيات  ترسل  الدينية، حيث  امللحقيات  قبل  مقابالت هلم من 
الداخلية السعودية من أجل التقصي عنهم واحلصول على موافقات أمنية هلم، ومن مث ترسل موافقتها  
اىل وزارة الشؤون اإلسالمية ليتم تعيينهم يف سلكها الديين يف البلد الذي يقيمون فيه. وتشري برقية سرية 
بتاريخ 6/٤/2015،  أبوظيب  السعودية يف  السفارة  السعودية موجهة إىل  وعاجلة صادرة عن اخلارجية 
تستفسر فيها عن شأن مخسة أشخاص حيملون اجلنسيات العراقية واملصرية والكينية واألفغانية قد اجتازوا 
والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  بوزارة  الدعاة  مبقابلة  املختصة  اللجنة  لدى  الشخصية  املقابالت 
واإلرشاد، وقد أوصت بتعيينهم “دعاة إىل اهلل” يف ديب يف اإلمارات العربية املتحدة.]12[ ويالحظ أن 
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الكثري من الدعاة غري السعوديي الذين يتم تعيينهم يف السلك الديين السعودي يف اخلارج هم من خرجيي 
اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة. مما يؤشر على أن هذه اجلامعة تتخصص يف إعداد هذا النوع من 

املبشرين الدينيي للعمل خارج العربية السعودية.

وال يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت احلكومة السعودية تأخذ موافقة البلدان اليت تتحرك فيها دينياً.. 
ولكن تشري بعض الربقيات األخرى إىل أن احلكومة السعودية تبدو أكثر حذراً يف تعيي بعض الدعاة، 
السعودية،  الداخلية  وزارة  عن  صادرة  سرية  برقية  تذكر  إذ  بشأهنم.  وتدقيقاُ  حذراً  أكثر  مساراً  وتأخذ 
وموجهة إىل وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، وموقعة من قبل األمري حممد بن نايف 

شخصياً على موافقة الوزارة على تعيي شخص حيمل اجلنسية الصينية كداعية يف بلده األم، الصي.]1٣[

األزمات الناجتة عن النشاط الديين السعودي
يثري النشاط الديين السعودي الكثري من األزمات يف بعض البلدان اليت يعمل فيها. حيث تنظر بعض 
والتوجس  الشك  بعي  السعودية  لدينية  املؤسسة  تتبناها  اليت  والطائفية  املتطرفة  لألفكار  ونظراً  البلدان، 
البلدان، وتؤثر على  تلك  الداخلية يف  على األوضاع  تؤثر سلباً  النشاطات  تلك  أن  جتاهها. خصوصاً 
السلم الداخلي فيها، ألنه يوتر األوضاع على أسس طائفية ودينية ويعطي مساحة نفوذ غري مرغوب هبا 
للعربية السعودية فيها. وفيما يلي عرض لبعض األمثلة على توجس بعض البلدان من النشاطات الدينية 

السعودية فيها.

اهلند
أثارت النشاطات الدينية السعودية يف اهلند رد فعل احلكومة اهلندية اليت يبدو أهنا مل تكن مرتاحة لتلك 
النشاطات اليت كانت تتم بشكل خارج عن موافقتها على أراضيها. وتشري إحدى الربقيات اليت تتعلق 
مبحضر اجتماع جلنة تتداول أوضاع عمل “الدعاة” يف اخلارج إىل وجود أزمة بي احلكومتي السعودية 
واهلندية حول النشاطات الدعوية اليت تقوم هبا العربية السعودية يف اهلند. وتذكر برقية عن وزارة اخلارجية 
تلح يف  اهلندية كانت  السلطات  أن  إىل  املوافق 11/٤/2010  هــ،  بتاريخ 26/٤/1٤٣1  السعودية، 
التابعي  الطلب من السفارة السعودية يف نيودهلي يف أن تزودها “بقائمة بأساء وعناوين الدعاة اهلنود 
لوزارة الشؤون اإلسالمية، ومقدار رواتبهم، مع طلب حصول موافقتها على تسليم تلك املبالغ للدعاة،  
ما مل يكن لديها مالحظات عليهم.”]1٤[ وخلصت الربقية إىل أنه “من غري املالئم دبلوماسياً مكاشفة 
احلكومة اهلندية بشأن موافقتها على رواتب الدعاةـ باعتبار أن املوضوع ال حيمل أسس رسية.” وتضيف 
الربقية يف اجلزء الصاحل للقراءة منها إىل أن “كتمان هذا املوضوع احلساس عن احلكومة اهلندية على الرغم 
من علمها به باعتباره حادث على أراضيها، واستمرار امللحقية الدينية يف سفارة اململكة يف نيودهلي بتسليم 

مقاالت
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رواتب الدعاة التابعي لوزارة الشؤون اإلسالمية سراً يف مقر السفارة، هو أمر يؤدي بالضرورة اىل خلق حالة 
من الشك، ويلقي بظالل سلبية على مستقبل العالقة بي البلدين…”]15[

ويبدو أن آلية دفع الرواتب للدعاة تتم بشكل نقدي يف السفارات السعودية، رغم التوجيهات أن تتم عرب 
التحويالت املصرفية لتعزيز مبدأ الشفافية يف املؤسسات السعودية. وقد اقرتحت الربقية بسبب حساسية 
األمر يف اهلند، “أن تسلم رواتب الدعاة من السفارة ملكتب امللحق الديين نقداً ويتم صرفها عن طريق 
وكالء هلم حبيث يوكل دعاة كل منطقة واحداً منهم وتسلم له رواتبهم ال يتجاوز عددهم  15 شخصاً 
وال تتم مراجعتهم للسفارة يف وقت واحد، مع إمكانية تسليم بعض الرواتب لبعض الكالء يف مقر عملهم 
إن كان يف مؤسسة إسالمية معروفة عن طريق حماسب امللحقية.” وتذكر الربقية رأي السفارة السعودية 
يف نيودهلي بأن “استمرار امللحقية الدينية يف السفارة التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد يف تسليم رواتب الدعاة نقداً وبطريقة سرية هو أمر سيؤدي بالضرورة اىل اإلضرار بسمعة اململكة 
ومصاحلها يف اهلند، نظراً ألن اجلهات األمنية اهلندية تراقب هذا األمر بشدة ومدركة متاماً ملا حيدث.”]16[

اخلارجية  الفيصل، وزير  وبتوقيع سعود  موافق 2010/2/2٧  هـ،  بتاريخ 1٣/٣/1٤٣1  وتذكر رسالة 
السعودي آنذاك موجهة إىل وزير الشؤون اإلسالمية السعودي حول طلب األخري تعيي شخص هندي 
اجلنسية للعمل يف اهلند بصفة داعية، بأن “موضوع الدعاة التابعي لوزارة الشؤون اإلسالمية واالوقاف 
املالية ووزارة  برئاسة وزارة اخلارجية وعضوية كل من وزارة  قبل جلنة  من  والدعوة واإلرشاد يدرس حالياً 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادشكلت مبوجب األمر السامي…” وتطلب الرسالة من 
الوزير “الرتيث يف تعيي مزيد من دعاة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اهلند حىت 

صدور التوجيه الكرمي حياهلم.”]1٧[

أجهزة  أن  عام 2015  نشرته يف  هلا  تقرير  ذكرت يف  قد  األمريكية   )The Week( وكانت صحيفة 
املخابرات األمنية اهلندية تقول بأن خالل األعوام 2011-201٣ قام 25 ألف رجل دين سعودي بزيارة 
اهلند ومعهم أكثر من 250 مليون دوالر أمريكي لبناء مساجد وجامعات وعقد ندوات دينية. وتضيف 
الصحيفة أن املوضوع يتعلق بألوف املؤسسات الناشطة والوعاظ الذين يتحركون يف تعزيز التأثري السعودي، 

وهم يدعون اىل االنتماء اىل الوهابية أو السلفية.]1٨[

طاجيكستان
يبدو أن احلكومة الطاجيكية هي األخرى تنظر بالشك إىل النشاط الديين السعودي على أراضيها.  ففي 
برقية صادرة من السفارة السعودية يف دوشنبه، يالحظ مدى ختطي املؤسسة الدينية للخارجية السعودية يف 
عملها يف اخلارج، باإلضافة إىل طبيعة نظرة السلطات الطاجيكية للنشاط الديين السعودي على أراضيها. 
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وتذكر الربقية اليت يعود تارخيها اىل 1٤٣2/٩/15 هـ، املوافق 2011/٨/15 إىل زيارة قام هبا زيد العيص، 
البلد. وتذكر  بلده يف ذلك  التنسيق مع سفارة  السعوديي إىل طاجكستان دون  وهو أحد “الدعاة” 
الربقية صراحة أن “هذا التصرف سيتسبب للسفارة حبرج شديد أمام احلكومة الطاجيكية.”]1٩[ وتضيف 
شبكة  أن  ويبدو  الالزمة.  املوافقات  أخذ  بعد  لنشاطه  منطلقاً  تكون  أن  ينبغي  اليت  هي  بأهنا  السفارة 
النشاط الديين السعودية يف طاجكستان كانت تشمل 12 داعية طاجيكي يتبعون وزارة الشؤون اإلسالمية 
السعودية، منهم 5 دعاة من أعضاء هيئة تدريس جامعة أيب حنيفة الدينية يف طاجكستان. ويظهر أن 
االستهداف السعودي يف جتنيد الدعاة يتحرك يف أجواء املؤسسات التعليمية الدينية يف البلدان اليت تنشط 
فيها السعودية دينياً. وتضيف الربقية أهنا ال تنصح بالبحث عن مدرسة دينية ودعمها ملا “لذلك من آثار 
سلبية واألجدى أن يتم حبث إنشاء مركز ثقايف سعودي يف دوشنبه.” وهنا يالحظ أن السياسة اخلارجية 
السعودية تتحرك بشكل مرن، فهي تسعى لتأسيس أو دعم مدارس دينية وفق االسرتاتيجية الدينية، ولكن 
ثقافية  مراكز  ما يسمى  لتتحرك الفتتاح  تغري خططها  ما  فإهنا سرعان  املعوقات،  بعض  عند حصول  
سعودية كواجهات بداًل عن املدارس الدينية، ولكنها تقوم بأداء نفس الدور. وتشري الربقية كذلك إىل 
أن احلكومة الطاجيكية ختضع الكتب الدينية اىل رقابة صارمة سواء على مستوى الطباعة أو االسترياد 
من اخلارج. وتنصح الربقية بأن ال يتم ارسال كتب من العربية السعودية من اليت تصنف “بعدم مناسبتها 

للتوجه السياسي والديين القائم يف طاجيكستان.”

كازاخستان
وتذكر برقية أخرى صادرة عن السفارة السعودية يف آستانا، العاصمة الكازاخستانية عن جتاوزات تقوم هبا 
احلكومة السعودية يف عملها الديين خارج السياقات واألعراف الديبلوماسية. ويبدو أن احلكومة السعودية 
الديين بشكل غري رسي، وأن جتعله حتت واجهة مؤسساتية خاصة  العمل  يف آستانا قررت أن متارس 
للملحق الثقايف السعودي حممد العمريي، حتت مسمى “الصندوق اخلاص باملركز الثقايف اخلريي للملكة 
العربية السعودية.” وتورد الربقية مذكرة من اخلارجية الكازاخستانية تبلغها فيها “أنه ال حيق للمركز القيام 
بالدعوة الدينية والتعليم الديين.” وقد عربت الربقية عن اخلشية من أن تقوم السلطات بإغالق املركز يف 
حال استمراره يف دعم األنشطة الدعوية الدينية، الذي يعد خمالفاً لألنشطة احملددة له يف نظامه التأسيسي.]20[

سرييالنكا
ويف حالة أخرى، تذكر برقية صادرة عن وكيل وزارة اخلارجية للعالقات الثنائية بأن احلكومة السريالنكية 
قامت برتحيل 161 “داعية اسالمي” غري سريالنكي يعملون وفق األجندة الدينية السعودية قدموا إىل 

سريالنكا بتأشريات سياحية ولكنهم قاموا بنشاطات دينية خالفاً للقواني يف البلد.]21[



68

حصاد البيان

بلجيكا
وتشري برقية أخرى إىل توصية تقدمت هبا السفارة السعودية يف العاصمة البلجيكية بروكسل، إىل التفاف 
الدينية  املؤسسة  يعملون يف  الذين  املرعية هناك، بسبب حساسية دفع أجور “الدعاة”  القواني  حول 
السعودية بشكل نقدي. وتوصي السفارة بأن يتم “تعديل وضع الدعاة احلايل الذين يتقاضون رواتبهم 
من وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ليكونوا مدرسي باملدارس، وبالتايل يصبح صرف 
الدينية  النشاطات  توجيه  يف  السعودية  اخلارجية  وزارة  دور  يالحظ  وهنا  نظامي.”  أمر  هلم  املكافآت 
والغطاء  احلرية  من  مزيداً  ومينحها  الشكوك،  يثري  ال  بشكل  الساحة  يف  بالعمل  تستمر  السعودية كي 
البلجيكية أي مالحظات  األمنية  السلطات  لدى  تكون  أن ال  أمهية  إىل  الربقية  نفس  القانوين. وتشري 
عليهم. وتؤشر الربقية على وجود حرج سعودي من نوع ما جتاه النشاطات الدينية اليت تقوم هبا املؤسسة 
الدينية يف بلجيكا، على مستوى دفع األجور واختيار األشخاص، وهو أمر تدركه السلطات البلجيكية. 
يضاف إىل ذلك فإن السفارة يف بروكسل تذكر مركزاً بلجيكياً اسالمياً كمؤسسة غري رحبية، ولكنها تتعامل 
معه كمؤسسة سعودية، مما يشري إىل اعتماد املؤسسة الدينية السعودية مجعيات نفع عام حملية كواجهات 

خمفية للعمل الديين السعودي يف اخلارج اذا ما اقتضت الضرورة لذلك.]22[

أوكرانيا
تشري برقية إىل أن مجعية الصراط املستقيم اليت كانت تعمل يف مدينة اوديسيا األوكرانية كانت حتظى بدعم 
الوهايب  العربية السعودية، أصبحت تتبىن الفكر املتطرف عرب تداوهلا ألفكار أحد مشايخ املذهب  من 
السعوديي ووفق كتابه “نقائض التوحيد” الذي أرسل إليها من العربية السعودية ومتت ترمجته إىل اللغة 
الروسية. ويبدو أن التطرف الذي تبنته اجلمعية، قد جذب اهتمام أجهزة األمن األوكرانية، اليت وجدت 
وقد  السعودية،  العربية  مطبوعة يف  متطرفة  بتوزيع كتب  يقومون  فيها  والعاملي  أعضاءها  أن  بعد  فيما 
عثر يف شققهم متفجرات وقنابل يدوية وصواعق كهربائية وإرشادات لصنع واستخدام العبوات الناسفة. 
حيث أوصت الربقية بأن توقف السفارة التعامل مع اجلمعية حىت “ال يفسر تعامل السفارة معها من قبل 

السلطات األوكرانية على أن اململكة تدعم أنشطة اجلمعية.”]2٣[

التوجهات الطائفية
يبدو أن السياستي الدينية واخلارجية السعوديتي تصنفان الطيف الشيعي يف العامل حتت عنوان “احلركات 
واملذاهب املناوئة لإلسالم، وما يصدر عنها.” وهذا التصنيف ال ميكن أن يكون تصنيفياً عقائدياً بقدر 
تعاطيها مع  السعودية يف  العربية  السعودية ومرتكزات  املصاحل  أفق  يتحرك يف  براغمايت  ما هو تصنيف 

األحداث والبلدان.
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امللحقي  العامل، وعرب  الديين يف  الشيعي  النشاط  برصد  تكتظ  السعودية  اخلارجية  برقيات  أن  ويالحظ 
أرسلتها  برقية  ففي  الشيعة.  نشاطات  ومواجهة  وتوثيق  تتبع  يف  شبكاهتم  عرب  ينشطون  الذين  الدينيي 
تقرتح   ،200٩/6/1٨ 1٤٣0/6/2٤هـ،  بتاريخ  بانكوك،  التايلندية  العاصمة  يف  السعودية  السفارة 
والدورات  والندوات  احملاضرات  إقامة  من  أشكاهلا  بكافة  الدعوية  األنشطة  تكثيف  “ضرورة  السفارة 
التعليمية والتوعية وتثقيف الدعاة جملاهبة النشاط الشيعي املتزايد يف تايلند ويف مجيع دول جنوب شرق 

آسيا.”]2٤[

للملك  الشخصي  والسكرتري  امللكي  الديوان  رئيس  التوجيري،  خالد  باسم  موقعة  أخرى  برقية  وتشري 
السعودي الراحل عبداهلل بن عبد العزيز إىل أن أحد الدعاة العاملي يف مكتب الدعوة يف لندن الذي يتبع 
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد كان مسؤواًل عن إعداد تقارير عن أنشطة الطائفة 

الشيعية يف بريطانيا.]25[

وتذكر برقية صادرة من السفارة السعودية يف كانبريا، اسرتاليا بتاريخ 1٤٣1/5/11 هـ، 25/٤/2010 
السفارة  بعالقات مميزة مع  بأنه حيظى  الربقية  الذي تصفه  للمجالس اإلسالمية  حول االحتاد االسرتايل 
للمذهب  منتمية  غري  مؤسسة  أو  أي شخصية  عضويته  يف  يضم  “ال  وانه  الدعوة  ومكتب  السعودية 

السين.” ]26[

التقرب من  الشيعية  السفارة الحظت مؤخراً وجود توجه لدى بعض الشخصيات  الربقية بأن  وتضيف 
قادة االحتاد عن طريق تبادل الزيارات وحضور املناسبات اليت يقيمها االحتاد. ومن بي ذلك قيام االحتاد 
بإقامة مأدبة عشاء على شرف “الشيخ السعودي حممد موسى الصفار.” وتؤشر الربقية بأهنا كلفت أحد 
الدعاة التابعي لوزارة الشؤون اإلسالمية باستطالع املوضوع والتحدث مع رئيس االحتاد ونائبه “لتوضيح 
خطأ توجههم وأثره على سعة االحتاد لدى املسلمي السنة يف اسرتاليا ولدى بعض سفارات الدول العربية 
واإلسالمية.” وتشري الربقية إىل أن يتم العمل على –من بي أمور أخرى- على دعم املدرسة اإلسالمية 
اليت تتبع االحتاد يف العاصمة كانربا وذلك عرب “دعم جمز يتناسب واهلدف املأمول منه يف احتواء االحتاد 

وقطع الطريق على اجلهات األخرى اليت تسعى الستقطاب قياديته بإغراءات مادية ومعنوية.” ]2٧[

تأييد مقرتحات السفارة “السيما وأن هناك حماوالت من بعض الشخصيات  الربقية إىل أمهية  وختلص 
الشيعية للتقرب من قادة االحتاد األسرتايل للمجالس اإلسالمية وحىت يتم قطع الطريق على هذا التقرب.” 
الدين  رجال  من  املكي  احلرم  أئمة  أحد  الرسال  ترتيبات  إلجراء  حتركت  الدينية  املؤسسة  أن  ويبدو 

السعوديي إىل كانبريا، ووفقاً ملقرتح السفارة حسب أحد الربقيات.]2٨[

وكمثال على رصد اجلاليات الشيعية ونشاطاهتا يف أوروبا، تذكر برقية صادرة عن السفارة السعودية يف 
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العاصمة البلجيكية، بروكسل أن عدد الشيعة يف بلجيكا يقدر بـ 25 ألف شيعي من جنسيات تركية، 
عقيدهتم  بـ”نشر  عملها  تصف  اليت  الشيعية  املراكز  الربقية  ترصد  وعراقية. كما  إيرانية  لبنانية،  مغربية، 

الفاسدة.”]2٩[

ويظهر من هذه الربقية أن تقارير السفارات السعودية يف اخلارج حول تلك البلدان، تضع أوضاع الشيعة 
يف دائرة اهتمامها وتتعامل معها كأولوية يف تقاريرها إىل مرجعياهتا الرسية. مما يؤشر وبشكل مؤسف على 
مساحة التفكري الطائفي يف األداء الدبلوماسي السعودي. وتشري برقية من السفارة السعودية يف نيودهلي 
إىل تقرير “أعده امللحق الديين بالسفارة عن آخر نشاط للشيعة يف اهلند وللفرتة من شهر نوفمرب 2011 

إىل هناية شهر يناير 2012.”]٣0[

رجال دين وحصص حج
تركز املؤسسة الدينية السعودية على ارسال جمموعة من رجال الدين السعوديي اىل اخلارج وفق اسرتاتيجيتها 
الصعيد  معروفي على  دين  أفق صناعة رجال  تتحرك يف  االسرتاتيجية  أن هذه  القول  الدعوية. وميكن 
اإلسالمي ووفق خطط إعالمية. ويتم إيفاد أئمة احلرم املكي كعبدالرمحن السديس أو سعود الشرمي أو 
ماهر املعيقلي لبعض البلدان. كما أن عائض القرين وحممد العريفي يعدان من رجال الدين السعوديي 
املدعومي بقوة للتجوال عرب عواصم العامل، وحيظيان بتغطية إعالمية مميزة. وتشري برقية موقعة من قبل 
سعود الفيصل، وزير اخلارجية السعودي السابق إىل أن زيارة قام هبا الدعاة السعوديون إىل مصر يتقدمهم 
الدينية  األوساط  للسعودية يف  مؤيد  إجيايب  مناخ  قد جنحت يف خلق  عام 201٣  والقرين يف  العريفي 

واإلعالمية املصرية.]٣1[

وتقوم العربية السعودية وبالتعاون بي وزارة الشؤون اإلسالمية ووزارة اخلارجية بتطبيق سياسة تأشريات حج 
اجملاملة. وهي تعين ختصيص حصص تصل إىل عشرات اآلالف على سفراء العربية السعودية يف اخلارج 
وفق ما تراه وزارة اخلارجية كصالحية مطلقة هلا]٣2[. ومن املمكن أن تتحرك تأشريات حج اجملاملة يف أفق 
الدينية اليت تقوم بتنفيذها املؤسسة  التأثري السعودي على اجلاليات املسلمة يف العامل وفق االسرتاتيجية 
الدينية السعودية يف اخلارج. ويبدو من خالل بعض الربقيات أن السفارة السعودية قد منحت 15 تأشرية 

حج إىل مفيت مجهورية طاجيكستان عام 2011.

االستنتاج
هنالك تكامل عضوي بي السياستي اخلارجية والدينية السعوديتي. وتعد النشاطات الدينية السعودية 
اليت حتمل النهج السلفي والوهايب ذات الصبغة الطائفية يف أرجاء العامل جزًء هاماً من أدوات التأثري ومد 
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السعودية يف  الدينية  النشاطات  تتعرض هلا  الرغم من وجود أزمات  السعودي يف اخلارج. وعلى  النفوذ 
الدبلوماسي، إال أن اندماج االسرتاتيجية  النشاطات على املستوى  اخلارج، أو خروقات تسجلها تلك 
اخلارجية  وزارة  أدواهتا جيعل  من  مهمة  أداة  باعتبارها  السعودية  اخلارجية  السياسة  مع  وتداخلها  الدينية 
السعودية وعلى أعلى مستوياهتا تعمل على تسهيل عمل تلك النشاطات، وتتدخل لوضع مسارات موازية 
للقضايا اليت جتعل تلك النشاطات يف وضع حرج، بل ونراها تعطي توصيات وحلول قانونية ودبلوماسية 
لبعض املشاكل اليت تواجهها املؤسسة الدينية يف عملها، بل وتوفر هلا غطاء غري ديين يف بعض األحيان 

كي تستمر يف ممارسة نشاطاهتا الدينية يف اخلارج.

النشاطات الدينية السعودية يف اخلارج تعمل وفق أسس براغماتية وليست عقائدية. ويالحظ أن النشاطات 
الدينية السعودية يف اخلارج تعمل بشكل مواز ومنفصل عن بعض النشاطات غري الدينية واخلارجة على 

تعاليم املؤسسة الدينية يف السفارات السعودية.

تلعب امللحقيات الدينية اليت تتبع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، دوراً هاماً يف توجيه 
وادارة النشاطات الدينية وجتنيد األفراد.

يتنوع النشاط الديين السعودي يف اخلارج حسب طبيعة البلدان اليت ينشط فيها، وحسب األهداف اليت 
تسعى العربية السعودية اىل حتقيقها يف تلك البلدان. فتارة تأخذ شكل بناء مساجد ومدارس، وأخرى 
تأسيس مراكز ثقافية، ونشاطات خريية وإغاثية، ومسابقات قرآن، وبعثات دراسية، وجتنيد دعاة وإرسال 

رجال دين وتوزيع مصاحف وكتب دينية وتوفري تاشريات حج.

تنظر بعض البلدان بعي الشك والريبة جتاه النشاطات الدينية على أراضيها.

يسيطر التفكري الطائفي على عقلية صانع القرار واملوجه للسياسات اخلارجية والدينية يف العربية السعودية. 
وهنالك حترك قوي ملواجهة الشيعة يف العامل، مما جيعل املراقبي يعتقدون بأن العربية السعودية تتعامل بعداء 

مفرط مع أي وجود شيعي يف العامل.

يف العربية السعودية هنالك مؤسسات متخصصة بإعداد “الدعاة” للعمل يف اخلارج، ومن أمهها اجلامعة 
اإلسالمية يف املدينة. وحيصل خرجيو هذه اجلامعة على أولوية يف تعيينهم كدعاة يعملون لصاحل احلكومة 

السعودية يف اخلارج.
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2016 / 6 / 2٧ 

امللخص 
أجتمع علماء السياسة على أن إحالل الدميقراطية عملية طويلة األمد وهلا جدول زمين يصعب التنبؤ به 
لكل حالة، ولكن فيما خيص عملية إحالل الدميقراطية يف العراق، فهناك اعتقاد شائع بأهنا قد فشلت يف 
العقد املاضي، وأن هناك أمل بسيط بأن هذا احلال قد يتحسن يف املستقبل، وهتدف هذه الدراسة إىل بيان 
أنه وباستخدام املؤشرات القياسية املعرتف هبا دولياً لقياس السمات الدميقراطية يف العراق، باإلضافة إىل 
الرجوع إىل نظريات أخرى تتعلق بالدميقراطية وعملية إحالل الدميقراطية مبا فيها نظرية السالم الدميقراطي 
ونظرية توازن القوى، تشري األدلة إىل أنه وبالرغم من أن عملية إحالل الدميقراطية يف العراق يف مرحلة 

بدائية إال أهنا وبأي حال من األحوال مل تفشل. 

تتألف هذه الدراسة من مخسة فصول، يتناول الفصل األول نبذة تارخيية عن العراق ويسلط الضوء على 
عناصر معينة من تاريخ تطور العراق إىل دولة، وهذه العناصر ضرورية لبيان تقومي متوازن لعملية إحالل 
الدميقراطية يف العراق- رحلته الطويلة ومروره بأشكال خمتلفة من احلكومات من احلكومة املستبدة إىل  
احلكومة احلالية، ويتناول الفصل الثاين حتليال للفرضيات املطروحة من مصادر خمتلفة كدليل على فشل 
عملية إحالل الدميقراطية يف العراق، سيتم تقدمي مقرتحات معاكسة لكل واحد منها، بينما يتناول الفصل 
الدميقراطية  بناء  أن عملية  اىل  الزائفة حلكومة صدام حسي، ويشري  للدميقراطية  تفصيلياً  الثالث وصفا 
احلقيقية قد تكونت بعد اإلطاحة به يف عام 200٣، ستكون تلك املواضيع ذات صلة بالدراسة األصلية، 
إذ سيتناول الفصل ماقبل األخري تقييماً لعملية إحالل الدميقراطية يف العراق وفقاً ملؤشر سلسلة بيانات 

احلكم ونظرية السالم الدميقراطي ونظرية توازن القوى وذلك قبل الفصل اخلتامي. 

هل فشلت عملية إحالل الديمقراطية في العراق ؟
حمزة حداد *

* باحث يف جامعة King‘s College ، وهي جامعة كندية حكومية تقع يف هاليفاكس يف مقاطعة نوفا سكوشيا بكندا، 
تأسست عام 1٨1٨، وتعترب دهلاوزي من أقدم اجلامعات الكندية، وتضم احدى عشرة كلية منها كلية القانون واهلندسة والطب. 

وهي أيضا عضو يف جمموعة U15 اليت تضم أفضل مخس عشرة جامعة حبثية يف كندا.
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الفصل )1( - املقدمة 
يهدف الفصل األول إىل تقدمي فهم دقيق للتطور التارخيي الذي أوصل العراق إىل وضعه احلايل. ما هي 
األسباب اليت جتعله يتعرض لإلنتقاد الذي حيدث اآلن؟ يتضمن القسم األول خلفية تارخيية مهمة للعراق 
وذلك لبيان املوقف الذي اختذه العراق قبيل البدء بعملية بناء الدميقراطية، بينما يوفر القسم الثاين حملة 
النقاد  العديد من  الذي دفع  العراق يف عام 200٣  موجزة عن تغري اآلراء حول عرض مسببات غزو 
لوصف العنف والفساد كمؤشرات للتقدم، ويقدم القسم الثالث شرحاً عن كيفية تأثري املشاعر اليت أيدت 
احلرب أو عارضتها قبل الغزو عام 200٣ على وضع أفكار مسبقة بشكل تلقائي حول تقومي الدميقراطية 
الذي  الفصل  هذا  من  األخري  القسم  إىل  ذلك  ويقودنا  سلبياً،  أو  إجيابياً  تقييماً  العراق سواء كان  يف 
يتحدث عن أمهية هذه الدراسة يف توفري تقومي متوازن عن عملية إحالل الدميقراطية يف العراق بعيداً عن 

التحيز للموافقة على الغزو يف عام 200٣ أو معارضتها. 

1.1 التاريخ 
ما  تعد مجهورية العراق دولة حديثة النشأة وتقع يف قلب منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وغالباً 
يطلق عليها أرض الرافدين وهي مهد احلضارة، حيث كانت منطقة حكم السومريي والبابليي واألكديي 
واألمرباطوريات اآلشورية، وخالل العصور الوسطى لألمرباطوريات اإلسالمية كان ينظر العامل حنو بالد 
اليت  العباسية مساحات كبرية من عاصمتهم بغداد  النهرين بإعجاب، إذ حكمت اإلمرباطورية  ما بي 
تأسست يف ٧62 1، إال أن سقوط بغداد بأيدي املغول عام 125٨ وضع حداً لنظرة إعجاب املؤرخي 
ببغداد2، وقد حتررت بغداد من حكم املغول لتسقط يف أيدي األمرباطورية العثمانية اليت نشرت سيطرهتا 

من اسطنبول. 

بتقسيم  قاموا  إذ  احمللية،  اإلدارات  خالل  من  األراضي  هذه  الضخمة  العثمانية  اإلمرباطورية  حكمت 
اإلمرباطورية العباسية إىل ثالث واليات وهي: بغداد والبصرة واملوصل، وكانت هذه الواليات منفصله، 
وتدار من قبل الباشا الذي ميثل اخلالفة العثمانية يف بغداد، وبعد أربعة قرون من احلكم، انتهى حكم 
اإلمرباطورية العثمانية نتيجة للتدخل الربيطاين والفرنسي بعد احلرب العاملية األوىل٣، وقامت األحداث بعد 
ذلك بتحديد خارطة املنطقة يف القرن التايل وحىت يومنا هذا، وذلك بإنشاء دول ذات سيادات خمتلفة يف 

منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.

يضم العراق اليوم الواليات العثمانية الثالث: بغداد والبصرة واملوصل٤، وعلى الرغم من حدوث نقاش 
1. Justin Marozzi, Baghdad: City of Peace, City of Blood, (London: Allen Lane, 2014), 10.
2.Ibid, 149.
3.Ibid, 205
4.Ibid, 296
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قوي حول ما إذا كانت والية املوصل ستتبع بغداد وتصبح جزءا من الدولة احلديثة يف العراق، أو أن تصبح 
النهائية للعراق  النتيجة اجلغرافية  جزءا من تركيا، وقد تقرر ابقاء املوصل حتت سلطة بغداد، وأصبحت 
احلديث مشاهبة جدا ملا رسه املوظفون اإلداريون لألمرباطورية العثمانية،  ولكن حتت حكم اإلمرباطورية 
الربيطانية يف تلك املدة، يف حي يرى البعض أن العراق هو مهد للحضارة أو ذروة اإلمرباطورية اإلسالمية 
لكن يرى العديد أن العراق دولة مصطنعة من بي اإلثني والعشرين دولة أخرى يف منطقة الشرق األوسط 

ومشال أفريقيا.

الربيطاين لفرتة طويلة، فقد ادى االنقالب الذي حدث يف عام  العراق مل يبق حتت االستعمار  ولكن 
1٩5٨ إىل حتول احلكم من امللكي إىل اجلمهوري، وحقق العراقيون السيادة احلقيقية5،  ومع ذلك، فقط 
كان العراق ذا حكم مجهوري باالسم فقط، إذ عانت بغداد من العديد من االنقالبات اليت قادت إىل 

حكم استبدادي تلو اآلخر. 

حينما نستذكر التاريخ العام للعراق الذي يعود تارخيه اىل أقدم السجالت املكتوبة، فإنه يشري وبوضوح 
إىل ندرة الدميقراطية فيه، بدءاً حبكم نبوخذ نصر الثاين لبالد ما بي النهرين القدمية انتقااًل إىل احلكم 
العباسي بقيادة اخلليفة املؤسس أبو جعفر بن حممد املنصور وصواًل إىل العراق احلديث  حتت قيادة صدام 
حسي، فإن العراق كان إما حتت حكم احلكام املستبدين أو حتت حكم إمرباطوريات أخرى، من املهم 
أن نتطرق لتلك احلقب فهي نقطة االنطالق اليت باستطاعتنا قياس مدى التقدم يف العراق حنو احلصول 
على الدميقراطية، وذلك الن هذه القيود الراهنة تعود إىل قرون ماضية اليت حياول العراق التخلص منها من 
خالل إحالل الدميقراطية، وبالتايل فإن عملية إحالل الدميقراطية يف العراق ال ينبغي أن تقاس على الصعيد 

التعسفي للدميقراطية فقط اليت مت حتديدها من قبل جمموعة من علماء العصر احلديث.  

1.2 العنف والفساد بوصفهما مؤشرات غري كافية للتقدم
حكم صدام حسي وحزب البعث الذي يرأسه العراق بوحشية ملدة ربع قرن وهذا أدى إىل دخول العراق 
يف عدة حروب وتعرضه لعقوبات دولية واضطرابات مدنية، ويف عام 1٩٩1 حدثت انتفاضة كربى عندما 
قامت أربعة عشر حمافظة عراقية من أصل مثانية عشر حمافظة باالنتفاض ضد صدام حسي الذي قام 
بالقبض على مجاعات ضخمة منهم وسحقهم بوحشية عندما قام جورج بوش األب بإصدار قرارا يف 
الوقت املناسب الذي مّكن صدام حسي من سحق تلك االنتفاضة ومقتل مئات اآلالف من العراقيي 
األبرياء، ومل ينته صدام حسي إال عن طريق التدخل األجنيب من قبل الواليات املتحدة األمريكية يف عام 
200٣ من خالل عملية حترير العراق6، وأيد احلرب العديد من احللفاء يف »ائتالف الراغبي«، وقادت 

5.Adeed Dawisha, Iraq: A Political History, (Princeton: Princeton University Press, 2013), 171.
6.Ibid, 236-242.
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إدارة جورج بوش االبن هذه احلرب اليت هدفت إىل نزع السالح من صدام حسي وقتله وتفكيك برنامج 
أسلحة الدمار الشامل يف العراق، اال ان عدم العثور على خمزونات األسلحة اليت كانت أساس الغزو قوض 

من مصداقية الواليات املتحدة والتحالف لعدة سنوات٧. 

ان غياب أسلحة الدمار الشامل، جنبا إىل جنب مع انعدام االستقرار وتزايد العنف بعد سقوط صدام، 
قد تسبب بإقناع العديد من مراقيب الوضع العراقي أن حرب العراق كانت خطأ، وكان إعادة إعمار العراق 
بعد انتهاء الصراع فاشاًل، وأصبح الوعد بإحالل الدميقراطية يف العراق هو املربر الرئيس للحرب على الرغم 
من أن الدميقراطية مل تكن السبب الرئيسي للغزو - بل كان السبب هو أسلحة الدمار الشامل يف العراق، 
كان نشر الدميقراطية يف العراق على رأس أولويات الواليات املتحدة األمريكية عندما أصبح واضحاً انعدام 
وجود أسلحة الدمار الشامل، وأصبحت االهتامات الشائعة بأن احلرب على العراق مل تكن خطًأ فقط  

بل كانت غري أخالقية أيضاً. 

أدى غياب أسلحة الدمار الشامل يف العراق إىل تراجع كبري يف الدعم احمللي جلهود إعادة اإلعمار، كما 
ساهم الوجود األجنيب لفرتة طويلة يف العراق والتصاعد يف القتال والعنف أيضا إىل تراجع التأييد الشعيب، 
األمر الذي أدى إىل انسحاب القوات األمريكية يف ديسمرب كانون االول من عام 2011 ٨ ، وبذلك 

حتقق الوعد الذي أصدره الرئيس باراك أوباما خالل احلملة االنتخابية عام 200٨.

على الرغم من أن تأييد الشعب االمريكي قد ازداد بعد عقد العراقيي ألول انتخابات حرة وبدأوا بكتابة 
دستورهم الذي مت التصديق عليه من خالل استفتاء شعيب، وبعد ذلك بدأ العراق بإعادة بناء مؤسساته 
القوات  انسحاب  بعد  واشنطن  قبل  من  إىل حد كبري  العراق  جتاهل  مت  فقد  الدميقراطية،  عنوان  حتت 
القوات األمريكية إىل تراجع  العراق وانسحاب  األمريكية، وأدى الرتاجع الكبري يف الدعم احمللي حلرب 
اىل  السعي  لذلك، كان  ونتيجة  األمريكية،  اخلارجية  والسياسة  التفكري  اإلعالم وخاليا  وسائل  اهتمام 
الدميقراطية بشكل عام يُنظر إليه على أنه مشروع فاشل وغالبا ما متت مقارنته مع حرب فيتنام وتناقض 

مع قصص جناح انتشار الدميقراطية يف أملانيا واليابان بعد احلرب العاملية الثانية.

بطبيعة احلال فإن استمرار العنف ساعد النّقاد على تكرار تعزيز خماوفهم حول قرار الغزو باإلضافة إىل 
وجود مستويات عالية من الفساد اليت دفعت النقاد أيضاً إىل انتقاد إدارة بوش واحملافظي اجلدد الذين 
أيدوا حرب العراق لنشر الدميقراطية يف العراق حتت شعار محاية األمن األمريكي، إن املؤشرين اللذين ظهرا  
يف »عراق ما بعد احلرب«، العنف والفساد، مت استخدامهما باستمرار لبيان فشل الدميقراطية، ويف واقع 
احلال فإن الفساد ساعد يف تفسري حاالت العنف وتدين مستويات املعيشة للمواطني العراقيي، ولكن 
7. Ibid, 242.
8. Robert K. Brigham, ed., The United States and Iraq Since 1990, (Singapore: Wiley-Blackwell, 2014), 230.
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هذين املؤشرين غري كافيي لرسم صورة واضحة لعملية إحالل الدميقراطية يف العراق، ولتحديد ذلك فإن 
التحليل يتطلب تقومياً مفصاًل وأكثر توازنا بالرجوع لعوامل أخرى متعددة، ويف الواقع فإن العنف والفساد 
يف العراق مل يكونا مدخلي جديدين يف العراق يف عام 200٣ بل كانا ولألسف جزءا من التاريخ العراقي 
لقرون عدة، وينبغي أال يعتمد عليهما لتوضيح فشل تدخل الواليات املتحدة، والسؤال الذي يطرح هو: 

إىل أين وصل العراق منذ عام 200٣ حينما نقارنه بالقرون العديدة املاضية لتاريخ البالد؟

إن التفسريات املبسطة للتقدم السياسي واالقتصادي والقانوين واملؤسسي أدت إىل تكون تفسريات خاطئة 
ملا وصل إليه العراق اليوم، فإن احلكم على التقدم الذي حصل يف العراق ال جيب أن يستند على التوقعات 
املبنية على ما ينبغي أن يصل إليه العراق يف عامل مثايل، بل جيب أن يستند على مدى تقدم العراق من 
احلالة اليت كان عليها سابقا، وتساعد املؤشرات كالتنظيم السياسي على رسم صورة ملستويات الدميقراطية 
يف أي دولة، وبالتايل  فبإمكاهنا رسم صورة خمتلفة لتقدم العراق، فعلى سبيل املثال، أظهر العراق حتسناً 
كبرياً من خالل مؤشرات متعددة وذلك منذ اإلطاحة بنظام صدام حسي، وتطور بشكل واضح إىل دولة 

صحية بشكل أكرب. 

إن الدرجة اليت حصل عليها العراق فيما خيص التقدم بعملية احالل الدميقراطية ال يظهر عدم فشل العراق 
كدولة، ولكنها توضح أيضا سات أخرى تتوافق مع التوقعات اليت تستند عليها نظرية السالم الدميقراطي، 
وقد توصل العلماء إىل قناعة بأن الدول غري الدميقراطية ستستمر بالنضال من أجل حتقيق تقدم ملموس 
وستكون أيضا أكثر عرضة للعنف، ولكن بالنسبة للعنف يف العراق اليوم فهو ليس أمراً جديداً ومستوياته 
أقل بكثري من مستوى العنف يف الفرتات سابقة من تاريخ العراق، ففي الواقع، فإن العراق سيكون عرضة 
للعنف طاملا أن هناك سعى حنو احالل الدميقراطية يف منطقة مثل الشرق األوسط اليت حتيط هبا دول غري 

دميقراطية، وسيتم التطرق إىل ذلك بشكل مفصل يف الفصل الرابع.

إصالحات  إقامة  يف  الناشئة  الدميقراطيات  قبل  من  حماولة  ألي  الطبيعية  السمة  العنف  يعد    
ذات مغزى أثناء حماولتها إضفاء الطابع الدميقراطي، وال جيب أن يستند على هذا األمر يف تقدمي تعريفاً 
للدميقراطية غري الصحية، وال ينبغي أن يكون سبباً أيضاً إليقاف اجلهود من أجل إحالل الدميقراطية، 
يف  هتدد  أهنا  وهي  االستبدادية،  الدول  يف  الدميقراطية  حنو  السعي  تستخدم ضد  أخرى  فرضية  وهناك 
ظهور دميقراطيات غري ليربالية، اليت تضفي الشرعية على األحكام غري األخالقية من خالل اتباع مبادئ 
هذه  وتعد  الغربية،  الليربالية  الدميقراطيات  على  خطرا كبرياً  تشكل  قد  الدول  هذه  أن  إذ  الدميقراطية، 
إليها كعقبة  النظر  يتم  أن  ينبغي  العنف، فال  الكثرية حول  الفرضيات  املخاوف مشروعة، ولكنها مثل 
أمام التقدم أو كمؤشر هنائي لفشل مشروع إحالل الدميقراطية، ويف كثري من احلاالت، فإن تقدم معظم 

الدميقراطيات احلديثة اليت متر هبذه املرحلة هي يف طريقها إىل الوجهة النهائية.
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تبي هذه الدراسة بأن سجل العراق يف إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع االنتقال السلمي للسلطة من 
يتحدى  ذلك،  أو حنو  املاضي  العقد  على مدى  الوزراء  تغري رؤساء  ومع  أخرى،  إىل  ائتالفية  حكومة 
القوية  الثنائية  بالعالقات  التزامهم  العراقيي  القادة  أظهر  وقد  النقاد،  طرحها  اليت  املشرتكة  االدعاءات 
مع الواليات املتحدة والغرب، وااللتزام بتحسي صورة العراق ودوره يف اجملتمع الدويل، وعاد العراق مرة 
أخرى ضمن دائرة اجلدل الواسع يف األوساط األكادميية ووسائل اإلعالم، ولكن من املهم التصدي ضد 
احملاوالت األخرية لرسم العراق كدولة فاشلة، وهتدف هذه الدراسة إىل الرد على الفرضيات اليت تنص على 

اعتبار العراق كدولة فاشلة.

1.3 توضيح التحيزات السلبية واإلجيابية حول تقدم الدميقراطية يف العراق
ميكن حتديد سبب الرغبة حنو حتديد مدى تقدم العراق إّما بشكل سليب أو إجيايب عن طريق اجملموعات 
»املعارض  الرأي  ذوي  النقاد  يزال  ال  للحرب«،  »معارضي  و  للحرب«  »مؤيدين  إىل  انقسموا  الذين 
للحرب« حياولون إثبات احلكمة من اختاذهم ملوقفهم املعارض ونتيجة لتحيزهم حنو موقفهم هذا فإهنم 
مييلون حنو اثبات فشل العراق بغض النظر يف توفر األدلة أو عدمها، أّما النقاد الذين أيّدوا احلرب فهم 
مييلون حنو الدفاع عن موقفهم وغالباً ما يشريون إىل أي دليل يظهر العراق كدولة ناشئة قوية ودميقراطية، 
ان املفتاح الرئيس لتحديد فشل أو جناح العراق هو أن خنطو خطوة للخلف ومراجعة البيانات واألدلة 

بشكل مشويل ومتوازن بشكل أكرب، ومت اجراء هذه الدراسة لتحقيق هذا اهلدف املهم . 

عام  الغزو يف  قرار  اجلدل حول  تتضمن  لن  الدراسة  بإن هذه  دراية  القارئ على  يكون  أن  املهم  ومن 
200٣، مع ذلك، أن هذه الفرضية لن تشارك يف املناقشات حول قرار الغزو يف عام 200٣، أو حكمة 
الكونغرس األمريكي يف مترير قرار احلرب يف شهر تشرين األول عام 2002 مبوافقة الرئيس بوش الستخدام 
القوة العسكرية، واهلدف من هذه الدراسة هو تقييم الدميقراطية يف العراق منذ تغري النظام وحىت يومنا هذا.

سواء كانت احلرب مربرة يف البداية أم غري مربره فهي مسألة منفصلة، والسؤال الذي يطرح اآلن هو ما إذا 
كانت حماولة العراق حنو إحالل دميقراطية ناجحة أو فاشلة، ومت اجراء هذه الدراسة للتطرق هلذه املسألة، 
وبيان ما إذا كانت منطقة الشرق األوسط متر باملوجة الرابعة من الدميقراطية، وال يزال   لدى الغرب توجس 
حول املعلومات االستخباراتية اخلاطئة حول هتديد أسلحة الدمار الشامل، ولكن العراقيي حياولون إعادة 

بناء دولتهم ، وإن حل لغز أسلحة الدمار الشامل لن يساعد يف بناء مستقبلهم. 

ستكون تكاليف احلياة والوقت واملال عبئا كبرياً على الواليات املتحدة لفرتة طويلة، ولكن اجلدل حول 
الغزو ال ينبغي أن يستند آلرائها، الحنياز وجهات النظر واألحكام حول الدميقراطية يف العراق، إن االرتباك 
أمر مفهوم، إذ كانت االدارة االمريكية هي املسؤولة عن التغيري الذي حدث يف اآلراء أثناء احلرب على 
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العراق، إذ قامت اإلدارة األمريكية بتغيري سببها الرئيسي للغزو من تدمري أسلحة الدمار الشامل لضمان 
األمن األمريكي إىل ضرورة نشر الدميقراطية يف العراق واملنطقة، وعلى الرغم من هذا االرتباك، فإن هذه 
الدراسة هتدف إىل تقومي  سعي العراق حنو الدميقراطية يف الفرتة من 200٣ حىت عام 2016 وذلك 
باستخدام مؤشر نظام احلكم للدميقراطية ونظرية السالم الدميقراطي ونظريات عملية إحالل الدميقراطية.

1.4 أمهية متابعة الدميقراطية يف العراق
يعد العراق حليفاً مهماً يف الشرق األوسط، وقد تراجعت أمهيته مع استمرار احلرب، ولكن عند ظهور 
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( يف العراق وسوريا، أصبح العراق يف مقدمة أولويات السياسة 
اخلارجية للواليات املتحدة يف الشرق األوسط، وبينما جتدد االهتمام يف العراق ألسباب خاطئة، فإن فرتة 
استمرار بناء الدميقراطية بعد االنسحاب األمريكي قد مت جتاهلها بشكل كبري، وهذا ما يفسر أمهية إعادة 
النظر يف األسئلة حول التقدم ومجع األدلة ذات الصلة، وعلى الرغم من خوض العراق للحرب ضد تنظيم 
داعش فإن التقدم الدميقراطي مازال مستمراً، ومن املرجح أن تستمر هذه اجلهود بعد احلرب إذ حياول 
القادة حتقيق االستقرار يف العراق، وتعد هذه الدراسة حاسة يف تكوين صورة شاملة لتقدم الدميقراطية يف 
العراق، وال سيما يف سياق منو تنظيم داعش، ففي الواقع أصبح وضع العراق مهماً يف حتقيق االستقرار 

يف املنطقة اليوم٩ . 

الفصل الثاين : األدبيات
يف  آرائهم  عرضوا  الذين  الباحثي  من  العديد  أعمال  إىل  ستتطرق  اليت  األدبيات  الثاين  الفصل  يتناول 
خمتلف مراحل عملية إحالل الدميقراطية يف العراق وملاذا يعتقدون بأن العملية قد فشلت أو ستفشل، اذ 
يعرض القسم األول اآلراء اليت صدرت بعد فرتة وجيزة من الغزو الذي قادته الواليات املتحدة اليت تبي 
كيف أن العملية الدميقراطية يف العراق ستفشل ألن الدميقراطية تتعارض مع اإلسالم كما إهنا فشلت يف 
حماولة سابقة إلحالل الدميقراطية يف العراق حتت االنتداب الربيطاين، يتناول اجلزءان الثاين والثالث من 
هذا الفصل مصدر وسبب العنف والفساد يف العراق واستعراض احلقائق اليت تتصدى لآلراء اليت قدمها 
الباحثون بأن العنف والفساد قد اصبحا أكثر سوءا بعد إدخال الدميقراطية يف البالد، تعد هذه النقاط 
حاسة لفكرة الدراسة الرئيسية إذ يظهر اجلزء األخري تأثري العنف والفساد على العملية الدميقراطية، فضال 
عن توفر مقاييس موضوعية لنجاح العراق يف الدميقراطية اليت تعد مبثابة النقيض آلراء العلماء اليت سبق 

ذكرها.

٩. وزارة اخلارجية )٣ كانون األول 201٤( العاصمة واشنطن: بيان مشرتك صادر عن االجتماع التحالف الوزاري ملكافحة 
تنظيم داعش. 
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2.1 الدميقراطية واإلسالم
يتوافق  عناوينها: هل  العراق يف عام 200٣ وكانت  بعد وقت قصري من غزو  اآلراء واألسئلة  ظهرت 
اإلسالم مع الدميقراطية؟ هل من املمكن للعراق، وهو بلد ذو أغلبية مسلمة، أن يصبح بلداً دميقراطياً؟ 
زعم الصحفي اإليراين أمري طاهري يف نقاشه حول دميقراطية يف عام 2006 أن اإلسالم والدميقراطية 
غري متوافقي10، ركز طاهري على اإلسالم الشيعي، وهي الطائفة ذات الغالبية يف كل من إيران والعراق، 
ويؤكد أن الدميقراطية باعتبارها حكم الشعب )باستخدام السلطة( ال تتوافق مع السلطة املمنوحة من اهلل 
يف العقيدة اإلسالمية، ويستند طاهري على الراحل آية اهلل اخلميين لدعم حجته، والد الثورة اإلسالمية 
اإليرانية، فقد كان اخلميين نصريا قويا لوالية الفقيه اليت ترتجم إىل وصاية الفقهاء، ويقتبس الطاهري انتقاد 
اخلميين للدميقراطية الذي وصفها بأهنا »شكل من أشكال الكفر«، ألن الشخص الذي حيصل على 
أكرب عدد من األصوات يفوز بالقوة اليت ختص اهلل فقط11، قد تكون إيران جارة للعراق وغالبية العراقيي 
واإليرانيي قد يشرتكون يف الطائفة نفسها، ولكن هناك اختالفات جوهرية يف مدارسهم الفكرية اليت هلا 

صلة مباشرة يف عملية احالل الدميقراطية.

ان العمود الفقري للطائفة الشيعية يف اإلسالم هي احلوزات الدينية اليت خترّج رجال الدين، اليت تعرف 
باسم )احلوزة(، ويف يومنا هذا يوجد اثنتان من أقدم احلوزات، احدمها تقع يف حمافظة النجف يف »العراق« 
واآلخرى تقع يف حمافظة قم يف »إيران«،  نشأت احلوزتان منذ أكثر من ألف عام، وقد كان التنافس قوياً 
فيما بينهما، وال خيتلفان جدا يف التنافس بي جامعيت أكسفورد وكامربيدج يف اململكة املتحدة، وبينما 
تتشارك احلوزتان يف العديد من املبادئ الفكرية والدينية، اال إن الفرق الكبري بينهما هو االعتقاد يف الدور 

الذي يلعبه الدين يف شؤون الدولة. 

ولكن حينما نشأت مجهورية إيران اإلسالمية وعودة آية اهلل اخلميين إىل طهران يف عام 1٩٧٩، عادت 
فكرة والية الفقيه يف التعاليم الدينية يف قم وكانت موضع التنفيذ يف طهران، وقامت تعليمات محاية رجال 
الدين قد وضع علماء الدين الشيعة على رأس هرم الدولة حيث قاموا بإدارة مصاحل الدولة، كانت جترى 
االنتخابات يف إيران ولكن كان موافقة علماء الدين عليها مهمة جداً، إذ كان يتم املوافقة عى املرشحي 

وعلى نتائج االنتخابات من قبل كبار الدائرة الدينية االيرانية اليت يقودها آية اهلل. 

أّما بالنسبة للحوزة يف النجف، فقد كان لديهم اعتقاد خمتلف عن تلك السائدة يف  قم اليت تتبع فكرة 
العلمية عن  النجف بضرورة فصل احلوزة  القاسم اخلوئي يف  أبو  العظمى  آية اهلل  الفقيه«، آمن  »والية 
10. Amir Taheri, Islam and Democracy Are Incompatible, In Democracy: Opposing Viewpoints, Ed. Mike Wilson, 
(Detroit: Greenhaven Press, 2006).
11 11Ibid, 108 
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السياسة وعارض معتقدات آية اهلل يف قم باتباع هنجهم »والية الفقيه«،  خالل عهد صدام حسي، 
فصل اخلوئي احلوزة العلمية يف النجف عن السياسة يف بغداد، ويف عام 200٣ اثناء الغزو األمريكي على 
العراق، حافظ آية اهلل العظمى علي السيستاين على املعتقد ذاته، األمر الذي حّفز اعتماد الدميقراطية يف 
العراق ومحايتها من الفشل بتحول احلكم إىل »احلكومة الدينية أو الثيوقراطية«، يف عام 200٤ قام رويل 
مارك جرييشت، وهو زميل بارز يف معهد أمريكان إنرتبرايز، بكتابة مقالة بعنوان »آية اهلل والدميقراطية«12  
توصل  الدين  لرجال  مقابلته  خالل  من  النجف،  يف  الدين  رجال  مع  له  لقاء  على  مقالته  يف  استند 
جرييشت بأن رجال الدين الشيعة يف النجف يعادون الواليات املتحدة ولكنهم ال يكنون نفس املشاعر 
الشيخ حممد حقاين »واملقّرب آلية  الدين »  الدميقراطية1٣ ، ويقتبس جرييشت كالم أحد رجال  اجتاه 
اهلل السيستاين قائاًل : »نريد حكومة غري إسالمية حترتم اإلسالم ... وال توجد رغبة قوية هنا يف العراق 
بأن نتبع منهجية اجلمهورية اإلسالمية )إيران(1٤، ويف لقاء مع رجل دين آخر يف بغداد، حذر السيد 
علي الويس قائاًل » إن الدميقراطية لن تتحقق يف الشرق األوسط دون مساعدتنا«15،  إن كلمات السيد 
الويس من املمكن أن تؤخذ بعي االعتبار  باعتباره ميثل اعتقاد العراق يف اإلصرار والتصميم على حتقيق 
الدميقراطية، وعالوة على ذلك، فإنه يكشف عن إمكانية تعايش الدميقراطية مع اجملتمع اإلسالمي اليت 

تعارض فكرة طاهري. 

ويرتبط االعتقاد املفرتض بعدم توافق اإلسالم مع الدميقراطية مع فكرة ادوين بالك16، يتشارك بالك مع 
اعتقاد طاهري بأن العراقيي يرون الدميقراطية كقيم من قيم الكفار، وبالنسبة لبالك فإن هذا هو أحد 
األسباب اليت دفعته لالعتقاد بفشل الدميقراطية يف العراق، أّما السبب اآلخر فهو أن العراق ليس لديه أي 
خربة مع الدميقراطية على اإلطالق طوال تارخيها املسجل الذي يبلغ )٧000( سنة1٧ ، ووفقا لبالك، فإن 
حماولة اململكة املتحدة بغرس القيم الدميقراطية يف العراق خالل احلرب العاملية األوىل فشل فشاًل ذريعًا1٨. 

وعند النظر يف حجة بالك بشأن احملاولة الربيطانية يف غرس القيم الدميقراطية تصبح أقل تأثرياً خصوصاً 
عندما تنظر إىل اجلهود الربيطانية يف خلق نظام ملكي غري عراقي من الطائفة األقلية من املذهب السين، 
العليا  السلطة  بأن  للحظة  : »أنا ال أشك  فيها  قالت  بيل يف عام 1٩20  ففي أحد رسائل جريترود 
جيب ان تكون يف أيدي املسلمي من الطائفة السنية، على الرغم من قلة عددهم ، وخالف ذلك فإن 
12. Reuel Marc Gerecht, “Ayatollah Democracy,” The Atlantic, (September, 2004).
13. Ibid.
14. Ibid.
15 15 Ibid. 
16. Edwin Black, Democracy Will Fail in Iraq, In Democracy: Opposing Viewpoints, Ed. Mike Wilson, (Detroit: 
Greenhaven Press, 2006), 218-219.
17. Edwin Black, Democracy Will Fail in Iraq, In Democracy: Opposing Viewpoints, Ed. Mike Wilson, (Detroit: 
Greenhaven Press, 2006), 218-219.
18. Ibid, 221-222.
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النتيجة ستكون دولة دينية تتبع رجل الدين اجملتهد،  وهذا هو الشر بعينه«1٩، يف تلك املدة كان العراقيون 
القسري من  العراقيي جتربة احلكم  العثماين وواصل غالبية  قد خرجوا لتوهم من أربعة قرون من احلكم 
الدميـــقراطي جزء من  املـــلكي  النظام  الدميقراطية، قد يكــون  قبل الربيطانيي - وهو أبعد ما يكون عن 
حماولة أوسع إلنشاء برملان مشابه لربملان اململكة املتحدة إلدارة شؤون العراقيي، ولكن اختيار الربملانيي 
كان متثياًل سيئاً للرتكيبة السكانية للعراق ومل ميتلك الربملان السلطة السياسية ملواجهة حكم املستشارين 

الربيطانيي على العراق.

كان احلكم االستعماري الربيطاين  فاشاًل منذ اللحظة اليت بدأ فيها وذلك لعدم وجود نية حقيقية لتتحكم 
األغلبية الدميقراطية يف العراق. مل تكن االضطرابات املدنية اليت استمرت ملدة ثالث عقود يف ظل النظام 
على  آخر  أجنيب  قبوهلم حلكم  عدم  بسبب  بل  الدميقراطية،  للقيم  العراقيي  قبول  عدم  بسبب  امللكي 
أراضيهم. مل ختتلف تلك املشاعر عن تلك اليت ظهرت خالل االحتالالت األجنبية يف عام 1٩20 وعام 
200٣. وعندما شّكل بول برمير، املبعوث األمريكي للعراق يف عام 200٣، حكومة عراقية مت اختيار 
اعضائها من قبل األمريكيي إلجبار العراق على االلتزام بالدستور املكتوب بواسطة أمريكا، رفض آية اهلل 
العظمى السيستاين تلك الفكرة واقرتح أن يكتب دستور بديل من قبل اشخاص عراقيون يتم اختيارهم 
بشكل دميقراطي20. مل يكن ذلك ضمن اخلطة اليت وضعها األمريكيون ولكن أبدى العراقيي عزماً كبرياً 
لبناء دولتهم اجلديدة على أسس دميقراطية اليت مل تفرض من اخلارج، املعىن الضمين هنا هو أن ليس توافق 
الدميقراطية مع اإلسالم فقط بل اشتمل أيضاً مبادئ ميكن اعتمادها يف دولة مل يتواجد يف تارخيها أي 

شكل من أشكال الدميقراطية.

2.2 العنف باعتباره مؤشرا ضعيفاً لفشل الدولة
كانت االدعاءات اليت صدرت قبل احلرب على العراق فيما خيص احتمالية احالل الدميقراطية    
يف دولة ذات أغلبية مسلمة قد تعرضت للعديد من نقاط الضعف، كما ذكر سابقاً يف اإلشارة إىل الفشل 
احلوزة  قبل  واملدعومة من  والنزيهة  احلرة  االنتخابات  تنظيم عدد من  فإن  والعنف.  الفساد  أساس  على 
العلمية يف النجف بوجود إقبال كبري من الناخبي، وباستمرار قد أثبتت خطأ اعتقاد العديد من االشخاص 
الذين عارضوا فكرة احالل الدميقراطية يف بلد ذو أغلبية مسلمة. وبالفعل فإن العراق ليست دولة دميقراطية 
كدولة ثوماس جيفرسون يف الواليات املتحدة، ولكنها ليست دولة فاشلة بكل املقاييس كذلك. حتولت 
حجج النقاد باإلشارة إىل أن االنتخابات كانت جيدة، ولكن ما اذا استمر العنف فستكون هناك مشاكل 

أكرب.

19 . Gertrude Bell, Letters 3/10/1920, Gertrude Bell Archives in Newcastle University. 
20.Paul L. Bremer III, My Year in Iraq, (New York: Simon & Shuster, 2006), 163. 
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وكما صرّح أندرو غرين، السفري السابق الربيطاين إىل سوريا واململكة العربية السعودية21، قائاًل »أجريت 
بشكل  أسوأ  العراق  العنف يف  أصبح  ولكن  واشنطن«  من  حاد  تصفيق  العراق وسط  االنتخابات يف 
كبري22، هناك عيبان رئيسيان يف هذا االدعاء: أوال، افرتاض أن العنف هو نتيجة مباشرة للدميقراطية وهو 
أمر خاطئ.  ثانيا، التأكيد على أن نظام احلكم السابق كان أفضل هو أمر خاطئ كذلك. صرحت 
جي كينينمونت، نائب مدير برنامج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف تشاتام هاوس، قائلًة: »أصبحت 
احلكمة الشائعة يف العديد من املواضيع اليت تطرح يف املؤمترات الغربية واألوساط األكادميية باعتبار العراق 
مثااًل بأن الدميقراطية ال ميكن فرضها »حتت تأثري السالح« 2٣ولكن هذا جيربنا على » ترك الشعب يف 
وضعه الطبيعي بأن يتحمل احلكم االستبدادي2٤«  وبالتايل فيجدر اإلشارة إىل أن العنف يف العراق ليس 
نتيجة مباشرة للدميقراطية. تسبب التحول يف السلطة أيضا إىل تصاعد مستويات العنف، ولكن عملية 
إحالل الدميقراطية غالبا ما تنطوي على حتوالت يف السلطة. ويف هذه احلالة فإن حتول السلطة منح غالبية 
الشيعة العرب السيطرة على احلكومة. بعد أن مت عقد أول انتخابات دميقراطية يف عام 2005، اليت متت 
مقاطعتها من معظم االقلية السنية العربية يف العراق، رأى أهل السنة بأهنم قد فقدوا سلطتهم على الدولة 
مع سقوط النظام البعثي لصدام حسي25 . تعود سلطة نظام البعث إىل عهد جريترود بيل حي سلمت 
اململكة املتحدة السلطة إىل املسلمي السنة العراقيي يف أوائل القرن العشرين. ومل يقاطع املسلمون السنة 
العرب االنتخابات فقط ، ولكنهم رفضوا فكرة تويل املسلمي الشيعة احلكم يف العراق. وقد أدى ذلك 
إىل اختاذ املسلمي السنة تدابري عنيفة للتعبري عن رفضهم وعدم املوافقة على اجلهد املشروع لنقل السلطة 

إىل األغلبية الشيعية.

ارتفعت نسبة العنف بعد انتخابات عام 2005، األمر الذي شكل فرقاً كبرياً بالنسبة لألمن من العامي 
الواليات املتحدة إىل حد كبري 26. كان تصاعد  العراق بيد  األولي بعد احلرب، حيث كان احلكم يف 
العنف أمر ال مفر منه طاملا يعمل الشيعة على ترسيخ سلطتهم يف الدولة . وكما حدث يف االنتخابات 
اليت متت مبساعدة األمريكيي، مت النظر إىل  الدميقراطية باعتبارها حافزا وراء أعمال العنف. إذ بعد عام من 
العنف املتصاعد يف أعقاب االنتخابات األوىل، اندلعت حرب أهلية عندما تعرضت إحدى املراقد الشيعية 
املبجلة للقصف2٧ . كانت هذه احلرب األهلية ستستمر لعامي آخرين لوال توسط الواليات املتحدة مع 
العرب السنة 2٨ كان هذا أمر مؤقت إىل أن تصاعد العنف مرة أخرى عندما توسع تنظيم داعش وامتد 
21.Andrew Green, “Why Western Democracy can never work in the Middle East,” The Telegraph, (August 16, 2014).
22. Ibid.
23. Jane Kinninmont, The Myth of ‘Democracy at the Barrel of a Gun’, In Iraq Ten Years On, Eds. Claire Spencer, Jane 
Kinninmont, Omar Sirri, Eds., (London: Chatham House, 2013), 50.
24. Ibid, 50.
25. Dawisha, Iraq: A Political History, 248.
26. Iraq Body Count (2005).
27.Dawisha, Iraq: A Political History, 262
28.Brigham, ed., The United States and Iraq Since 1990, 203-204.
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على احلدود العراقية من سوريا، األمر الذي اشعل غضب السنة على األغلبية الشيعية احلاكمة يف العراق.  
حىت يومنا هذا،  فإن التحدي يكمن يف إقناع السنة العرب بقبول الواقع اجلديد يف بغداد، الذي أكده 
اجلنرال مايكل باربريو يف الكلمة االفتتاحية للمجلس األطلسي ملناقشة القوة االسرتاتيجية العراقية يف 16 

شباط 2016. 2٩

ان االدعاء بأن العنف قد ازداد منذ غزو العراق هو ادعاء خاطئ. تقوم منظمة غري حكومية    
تدعى »ضحايا حرب العراق« بتسجيل مجيع ضحايا املوت بسبب العنف يف الفرتة من 200٣ إىل يومنا 
هذا. وتتفق أرقام املنظمة مع سجالت مؤسسة بروكينغز اليت نشرت من عام 200٣ حىت 201٣ ٣0، 
حىت  هناية عام 2015، كان عدد ضحايا العراق من املدنيي واملقاتلي قد بلغ 2٤2.000 ٣1 هذا الرقم 
وحده هو أقل من عدد قتلى العراق يف حرب الثماين سنوات مع إيران يف 1٩٨0-1٩٨٨ بتحريض من 
صدام حسي، مع إمجايل عدد الضحايا 500.000٣2  ذلك الرقم أيضا يعترب أقل من الضحايا الذين بلغ 
عددهم 250،000 نتيجة لقيام صدام بسحق االنتفاضات عام 1٩٩1 كما هو مسجل من قبل وزارة 
اخلارجية األمريكية٣٣.  وال تؤخذ هذه األرقام يف االعتبار عندما مت قتل مبا يقدر 1٨0.000 شخض يف 
عام 1٩٨٩ أثناء محلة األنفال يف مشال العراق اليت استهدفت األقليات من األكراد واليزيديي واآلشوريي 
الذين حتالفوا مع اإليرانيي يف احلرب٣٤. يرتفع أعداد الضحايا يف عهد صدام إىل أكثر من ذلك عند النظر 
إىل الضحايا الذين جنموا عن تبعات حرب اخلليج عام 1٩٩1 وعن عمليات الدولة البوليسية يف اعتقال 

املدنيي وتعذيبهم.

2.3 الفساد باعتباره مؤشراً ضعيفاً لفشل الدولة
قدم الدكتور لورين تومسون من معهد ليكسينغتون بعض النقاط املهمة كدليل على فشل الدولة    
العراقية.  وباإلضافة إىل العنف، فإن الدكتور تومسون استند على تقارير »منظمة الشفافية الدولية« اليت 
قامت بتوثيق معدالت مقلقة للفساد يف العراق ٣5. كتب الصحفي ديفيد وود احلائز على جائزة بوليتزر 
غارٌق يف  العراق  »إن  قائاًل  وبشدة  منقسما  بلدا  أصبح  العراق  بأن  العراق  العاشرة حلرب  الذكرى  عن 
الفساد«٣6. أصبح الفساد يف العراق قضية مثرية للقلق عندما انفتحت البالد على العامل، األمر الذي 
29. Atlantic Council, “Launch of the Task Force on the Future of Iraq,” (February 16, 2016).
30. Michel E. O’Hanlon and Ian Livingston, Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction & Security in
Iraq, (Washington D.C.: Brookings Institute, 2013).
31. Iraq Body Count (2003-2015).
32. Dawisha, Iraq: A Political History, 223.
33. Department of State (April 4, 2003) Washington DC: Life Under Saddam Hussein: Past Repression and Atrocities 
by Saddam Hussein’s Regime.
34. Robert D. Blackwill, Embassy of the United States of America: Saddam’s Iraq: A Human Rights Catastrophe.
35. Loren Thompson, “Failed State: Five Reasons Iraq Can’t Be Fixed,” Forbes, (May 29, 2015).
36.David Wood, “Iraq Reconstruction Cost U.S. $60 Billion, Left Behind Corruption and Waste,”
Huffington Post, (March 6, 2013).
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قاد إىل  استحواذ املستثمرين األجانب جزء يف جمال األعمال التجارية كدخول املنظمات العاملية مثل 
»منظمة الشفافية الدولية« اليت كانت ترتدد يف الدخول إىل البالد. وبطبيعة احلال، مل يكن ألي من هذه 
املنظمات امكانية وصول مماثلة إىل العراق جلمع معلومات عن الفساد قبل عام 200٣، وذلك فإن أي 
ادعاءات بشأن اخنفاض نسبة الفساد )مثل العنف( هي ببساطة غري مدعومة باحلقائق٣٧. وعلى مدى 
العقد املاضي، كان يتدرج العراق وباستمرار يف أسفل قائمة أكثر الدول فساداً يف العامل ليصل إىل املرتبة 
)1٧0من أصل 1٧5 بلداً مسجاًل( ٣٨ . من الصحيح أن الفساد هو أمر جيب البحث فيه كالعنف، 
ولكن ال بد من التوصل إىل تفاصيل أكثر للحقائق لكي نتمكن من احلكم بشكل أفضل بشأن عالقتها 

مع مشروع إحالل الدميقراطية يف العراق.

من املمكن تتبع ظاهرة الفساد يف العراق يف الفرتة ما قبل عام 200٣ . إذ  كتب باتريك كوكبرين، مؤلف 
ثالثة كتب تاريخ حول العراق، كتب يف عام 200٩ أن الفساد هو أحد الثقافات يف عهد صدام حسي، 
الذي استمر حىت بعد سقوط نظام صدام ٣٩،  ويقول إن الفساد يف العراق مل يكن قدمياً  بل كان نتيجة 
اهنيار العملة العراقية بسبب العقوبات اليت  فرضتها األمم املتحدة بعد أن قام صدام حسي باهلجوم على 
الكويت يف حرب اخلليج عام 1٩٩1.  كتب كوكربن: »وجد صدام حسي ومساعدوه سباًل للتهرب من 
العقوبات الدولية من خالل التحكم يف السوق السوداء.  إذ مت دفع املاليي من الدوالرات لعدي، االبن 
االكرب لصدام، من قبل مستوردي السجائر«٤0 . وباإلضافة إىل كوكربن، فإن إريك ديفيس ، مؤرخ العراق 
وأستاذ يف العلوم السياسية، قد تطرق إىل جذور الفساد يف العراق وركز أيضاً على حرب اخلليج اليت قادها 

صدام حسي ضد الكويت يف عام 1٩٩1 أيضا٤1. 

يصيب  الذي  املستشري  الفساد  هو  العراق  يف  الدميقراطية  إحالل  عملية  يف  الرئيسة  العقبات  إحدى 
صدام  مؤسسات  مجيع  تدهور  نتذكر  أن  إىل  حباجة  حنن  الفساد  مصدر  ولفهم  احلكومية.  مؤسساهتا 
احلكومية، وخاصة بعد حرب اخلليج يف عام 1٩٩1، وتأثريالعقوبات اليت فرضتها األمم املتحدة على 

العراق بعد احلرب ٤2. 

مت استبعاد العراق من الئحة الفساد اليت تصدرها »منظمة الشفافية الدولية« وذلك بسبب فرض نظام 
العقوبات على العراق ،ولكن من الواضح أن الفساد أصبح أمراً منتظماً للدولة العراقية بعد عام 1٩٩1، 

وليس من عام 200٣.
37. Corruption Perceptions Index, Transparency International.
38. Thompson, “Failed State: Five Reasons Iraq Can’t Be Fixed.”
39. Patrick Cockburn, “How bribery became a way of life in Iraq,” The Independent, (June 27, 2009).
40.Ibid.
41. Eric Davis, Taking Democracy Seriously in Iraq, (Boston: Boston University, 2015), 24.
42. Ibid, 24.
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مازال الفساد يقلق الدولة كما كان األمر يف عهد صدام. ومع ذلك، ويف ظل احلكومة املنتخبة دميقراطيا، 
فقد محل العراقيون رؤساء الوزراء السابقي مسؤولية ضعف االجنازات يف حماسبة الفاسدين ، وقد كرر 
رئيس الوزراء احلايل، حيدر العبادي، التزامه يف ايقاف الفساد داخل الدولة من خالل تدابري عدة مثل 
ايقاف املناصب السياسية التشريفية وإيقاف احملاصصة الطائفية والعرقية من خالل تشكيل جلنة مساءلة 
قانونية مكونة من موظفي حكوميي٤٣ . كانت هذه اجلهود ردا على املظاهرات الكبرية اليت حتارب الفساد 
يف بغداد واملناطق احمليطة هبا يف عام 2015 ٤٤ . وكما قدم صدام »الفساد« كوسيلة للحكم فإن رئيس 
الوزراء املنتخب دميقراطياً ،حيدر العبادي،  قد تعهد بإزالته من مؤسسات الدولة. ولكن سيكون من 
الصعب تطبيق مثل هذه اإلصالحات على أرض الواقع اليت تعمقت جذورها يف العالقات بي الدولة 
واجملتمع ألكثر من عقدين من الزمن. بالنسبة للدكتور لؤي اخلطيب فإن اإلصالحات اليت عرضها العبادي 
يف التصدي للفساد قد ال تكون »الدواء الفوري« ملشاكل العراق، بل هي »مناورة مهمة« من العبادي 
اليت ميكن من خالهلا أن يثبت بأن هذه اإلصالحات هي نقطة حتول للدميقراطية الوليدة يف العراق٤5 . 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن الشعب العراقي قد عرب عن مطالبه جتاه هذه القضية، وهو األمر الذي مل يكن 
من املمكن القيام به قبل عام 200٣. اخذت الطبقة السياسية يف العراق هذه املطالب على حممل اجلد 
كما يظهر يف تغري رؤساء الوزراء العراقيون على مدى العقد املاضي، وذلك وفقاً للدستور العراقي. من غري 
املعروف مدى فعالية إصالحات العبادي يف التصدي للفساد، أو ما إذا كانت هذه التغريات ملحوظة 
خالل مدة واليته، ولكن سيعود الفضل حلكومة العبادي خلدماته ولنجاح إصالحاته يف احلكومة االحتادية 

لالنتخابات املقبلة. وهذه نقطة إجيابية غالبا ما يتم جتاهلها من قبل النقاد.

2.4 مقارنة وقياس »اخفاق أو اخفاقات« العملية الدميقراطية
يف دراسة أكادميية حديثة أجريت من قبل تويب دودج وإميا سكاي، حيث أجريا تقومياً لعملية    
إحالل الدميقراطية يف العراق٤6 يستمر بيان فشل الدميقراطية يف العراق، مع عدم وجود أي نظرة متفائلة 
بالنسبة ملستقبل الدميقراطية يف العراق ٤٧. وقد نشر دودج وسكاي كتباً ذكروا فيها أن هناك أمور قليلة 
جدا قد حتسنت بالنسبة للعراقيي منذ عام 200٣، ويقوالن أن نسبة التفاؤل واألمل ضئيلة جداً من 
لألعمال  عملت كمنسق  ولكنها  العراق،  عارضت سكاي حرب   . العراق  يف  الدميقراطية  بناء  ناحية 
احلكومية يف كركوك للمدة من 200٣-200٤ وبعد ذلك عملت كمستشار سياسي للجنرال األمريكي 
رميوند أوديرنو للمدة من 200٧-2010 وتدعي سكاي بأهنا أرادت أن تساعد يف إعادة بناء العراق 

43. Prime Minister’s Office (August 20, 2015) Baghdad: Statement on Reforms.
44.Ammar Karim, “Thousands of Iraqis protest corruption, poor services,” Agence France-Presse, (August 7, 2015).
45. Luay al-Khatteeb, “Abadi’s momentous gambit against political corruption in Iraq.” Brookings Institute,(August 9, 2015).
46. Toby Dodge, Iraq: from war to a new authoritarianism, (London: The International Institute forStrategic Studies, 2012).
47.Emma Sky, The Unraveling: High Hopes and Missed Opportunities in Iraq, (New York: Public Affairs, 2015)
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كوسيلة لالعتذار للشعب العراقي٤٨. قامت سكاي بتجميع جتارهبا يف كتاهبا » االهنيار: آمال كبرية وفرص 
ضائعة يف العراق »، ذكرت فيه يف هناية جولتها األوىل يف عام 200٤ : » هناك أشياء كثرية سأتذكرها 
خالل مدة تواجدي يف العراق ولكن بناء الدميقراطية ليست واحدة منها«٤٩  . وتقول سكاي ، بأن ادارة 
بوش مل حتقق ما مت التخطيط له قبل احلرب على أرض الواقع، والسيما تغيري نظام احلكم، الذين ظنوا أنه 

سيؤدي إىل إحالل الدميقراطية يف املنطقة50.

تزعم سكاي بأن أي عمل إجيايب مت القيام به بي 200٧-200٩ قد اختفى اآلن ، وهي ليست متفائلة 
برئيس الوزراء حيدر العبادي51.  وهو نفس الشعور الذي ذكره دودج يف كتابه الثالث52 ، بعد تقييم 
وضع العراق يف هناية عام 2012، يقول دودج : »إن إعادة البناء املشوه  للدولة العراقية ال توفر أساساً 
مستداماً من أجل توطيد االستقرار الدميقراطي يف العراق يف السنوات املقبلة5٣ .وهبذا التقييم أهنى دودج 
كتابه مشرياً إىل التكاليف الباهظة يف األرواح والثمن الذي دفع مقابل مستقبل غري مستقر للدميقراطية يف 
العراق5٤ . يتشارك دودج وسكاي بنظرة مشرتكة حول الطريق الذي سلكته الدميقراطية يف العراق، واستمرا 
يف احلكم على التقدم على أساس التوقعات املتفائلة اليت رستها ادارة بوش قبل احلرب ، على الرغم من 
حماولتهما يف تقدمي حتليل شامل لكيفية تطور العراق منذ 200٣ إال أنه من الصعب عليهما القيام بذلك 

من موقع حمايد بسبب توقعاهتم بفشل دولة العراق قبل احلرب.

الفصل 3 -  الطريق إىل الدميقراطية
الذي غرسه صدام حسي طوال مدة حكمه  الزائف  الدميقراطي  املعىن  الثالث  الفصل  يوضح    
ويوضح أيضاً التطورات يف بناء الدميقراطية اليت جرت بعد الغزو األمريكي عام 200٣. يبي القسم األول 
لقياس  به دولياً  قياسي معرتف  بيانات احلكم ،وهو مؤشر  الدميقراطية وملاذا مت استخدام  تعريف  كيفية 
الدميقراطية يف العراق يف هذه الرسالة.  يتضمن القسم الثاين وصفاً للقيود السياسية اليت تعرض هلا العراقيون 
يف عهد صدام حسي من انتخابات غري مشروعة إىل تقييد حرية التعبري، إذ كان العراق يف عهد صدام 
حسي يف أدىن مستويات نظام احلكم وهو أدىن مستوى للعراق يف تاريخ العراق احلديث. أّما القسم الثالث 
يف هذا الفصل فيتناول اإلجنازات اهلامة يف عملية أحالل الدميقراطية يف العراق حىت اآلن، وتتبع نسبة ارتفاع 
مؤشر الدميقراطية اليت يقدمها مؤشر نظام احلكم.  وختتلف هذه اإلجنازات من إجراء انتخابات جمالس 
48.Kevin Sylvester, “Emma Sky: Why Iraq is the ‘worst strategic failure since the foundation of the United States’,” 
CBC News, (August 23, 2015).
49. Emma Sky, The Unraveling: High Hopes and Missed Opportunities in Iraq.
50. Sylvester, “Emma Sky: Why Iraq is the ‘worst strategic failure since the foundation of the United States’.”
51. Ibid.
52. Dodge, Iraq: from war to a new authoritarianism, 212.
53. Ibid, 212. 
54. Ibid, 213.
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احملافظات واحلكومة االحتادية، إىل ضمان احلقوق واحلريات جلميع العراقيي واملنصوص عليها يف الدستور 
الذي مت املصادقة عليه مؤخراً. تعد األحداث والوقائع الواردة يف هذا الفصل مبثابة دليل للرسالة.

3.1  تعريف الدميقراطية
إن أي حماولة لتقومي الدميقراطية يف العراق يتطلب بعض اجلهد لتحديد وتوضيح وتفعيل خصائص    
الدميقراطية واملستخدمة يف هذه الرسالة. ويف هذه الرسالة سيتم تعريف الدميقراطية بالرجوع إىل مؤشر نظام 
احلكم55.  مؤشر نظام احلكم  هو برنامج حبوث أسسها )تيد جور( يف أوائل عام 1٩٧0 هبدف توفري 
ترميز خلصائص السلطة ليسهل اجراء حتليل مقارن وكمي56 . تطورت حبوث مؤشر  نظام احلكم على 
مدى عقود، إذ يف كل مشروع حبثي جديد يتم مجع بيانات جديدة ليتم استخدامها من قبل الباحثي. 
ومن اجلدير بالذكر أن املشروع الرابع لنظام احلكم الذي اجري مؤخراً »نظام احلكم الرابع« يدار من قبل 
مركز السالم املنهجي الذي يديره مونيت مارشال5٧ . يهدف مشروع نظام احلكم الرابع الذي استند على 
مشاريع سابقة، الجراء قياس موضوعي لنسبة الدميقراطية واالستبداد للدول ذات السيادة اليت يبلغ عدد 
سكاهنا أكثر من 500.000 نسمة . وقد مت نشر آخر جمموعة من التقارير الدولية يف عام 2010، يف 
حي ال يزال حتديث وتنقيح  مؤشر الدميقراطية يتم بشكل سنوي إلجراء املزيد من البحوث. منذ أول 
سلسلة من البيانات اليت مت نشرها أصبح مؤشر نظام احلكم أحد أهم مصادر األكادمييي للرجوع اليها 
ليتم استخدامها لتعقب تغيري النظام وآثاره. وبعد كل ماقيل عن هذا املؤشر فال يزال مؤشر نظام احلكم 
تقدم  نظام احلكم  بيانات مؤشر  العراق، وذلك ألن  النقاد يف وضع  بشكل كبري عن مقرتحات  غائباً 

معلومات اجيابية تعاكس ميوهلم السلبيه بأن الدميقراطية قد فشلت يف العراق.

ومن املهم استخدام سلسلة بيانات نظام احلكم كوهنا املصدر الرئيس لوضع تصور على عملية    
إحالل الدميقراطية يف العراق، وذلك ألن معايريه حاسة عند مناقشة اخلصائص ذات الصلة ووجهات 
النظر املتعارضة. يقوم مؤشر نظام احلكم بتقييم الدميقراطية وفقاً للقدرة التنافسية للدولة يف االنتخابات، 
واالنفتاح، واملشاركة السياسية الشاملة، ومدى حتقق السلطة التنفيذية لنتائج تلك االنتخابات5٨. ويتم 
احلكم على هذه الصفات من قبل ستة عناصر قابلة للقياس5٩ . وقد مت استخدام طرق أخرى لقياس 
إحالل  عملية  قياس  عند  أقل  فائدة  ذات  معايريها  تعد  ولكن  هاوس،  فريدوم  الدميقراطية، كمؤسسة 
الدميقراطية. مل يكن وجود السبع معايري فقط لقياس الدميقراطية يف مؤسسة فريدوم هاوس يشكل تقييداً   
55.Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2014 Measuring democracies Center for 
Systematic Peace. 
56.Monty G. Marshall and Keith Jaggers, Polity IV Project Dataset Users’ Manual, (Center for Systematic Peace, 2014), 1.
57. Ibid, 2.
58. Ibid, 28-29.
59. Ibid, 20-29.
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للبحوث األكادميية، ولكن االعتماد على عمليات استعراض األقران هو ما يقيد قياس الدميقراطية لبلد 
منفرد60.  ومن ناحية أخرى، فإن مؤشر نظام احلكم يسمح بإجراء تعديالت طفيفة على مدى مدة زمنية 
طويلة يثبت مثالية مؤشر نظام احلكم يف قياس عملية إحالل الدميقراطية يف العراق. وعالوة على ذلك 
فإن خصائص الدميقراطية يف تراجع، نسبة مؤشر نظام احلكم يتماشى مع تلك اليت استخدمها ديفيس يف 
تقريره عن الدميقراطية يف العراق61. اخلصائص اليت استخدمها ديفيس هي »انتخابات حرة ونزيهة، ودورية 
واملشاركة السياسية غري املقيدة، واحلكم اخلاضع للمساءلة والشفافية يف عملية صنع القرار، ومحاية حقوق 
األقليات«. ستكون هذه السمات هامة حي يتم استخدامها عند تطبيق نظرية السالم الدميقراطي ونظرية 
توازن القوى يف وقت الحق يف هذه الرسالة. عندما يتم اجلمع بي هذه التدابري فبالتايل يصبح بإمكاننا 

إجراء تقييم شامل للدميقراطية يف العراق.

3.2 مؤشرات نظام احلكم ومجهورية اخلوف يف عهد صدام حسني 
مؤشرات نظام احلكم تقوم بتصنيف الدول ضمن مقياس من -10 إىل 10. ميثل املقياس )10(    
وهو أعلى تصنيف وجود دميقراطية كاملة يف البلد بينما يدل املقياس )-10( أن احلكومة استبدادية بشكل 
كامل62. حتت حكم نظام البعث تراجع العراق تدرجيياً بالنسبة ملقياس مؤشر نظام احلكم الدميقراطي إذ 
وصل العراق إىل أدىن مستوى له يف تارخيه احلديث حي توىل صدام حسي رئاسة مجهورية العراق يف عام 
1٩٧٩ 6٣. ويف املدة من 1٩٧٩ إىل عام 200٣ كان موقع العراق ثابتاً على مقياس -٩ يف الرسم البياين 
اخلاص مبؤشر نظام احلكم6٤. طوال فرتة حكم صدام حسي، مل جتِر انتخابات رئاسية سوى مرتي فقط، 
إحدامها يف عام 1٩٩5 واألخرى يف عام 2002. ويف كال االنتخابات كان يطرح السؤال نفسه وهو: 
»هل توافق على الرئيس صدام حسي كونه رئيس مجهورية العراق« 65، أعطي للمواطني خيارين؛ »نعم« 
أو »ال« 66. ويف عام 1٩٩5، كان التصويت على »نعم« قد بلغ ٩٩.٩6٪، وأقل من ألف صوت من 
العراقيي من أصل مثانية ماليي قد صوتوا على »ال« 6٧. أراد صدام أن حيسن تلك النتائج يف االنتخابات 
الرئاسية املقبلة وذلك بأن حيصل على نسبة 100٪ من املؤيدين له، ومع ذلك، فلم يكن صدام املنتصر 
60. David F. J. Campbell, The Basic Concept for the Democracy Ranking of the Quality of Democracy,(Vienna: 
Democracy Ranking, 2008), 15-16.
61.Davis, Taking Democracy Seriously in Iraq, 4.
62. Monty G. Marshall and Keith Jaggers, Polity IV Project Dataset Users’ Manual, (Center for SystematicPeace, 2014), 
8.
63. Dawisha, Iraq: A Political History, 216.
64. Monty G. Marshall and Keith Jaggers. Polity IV Country Report 2010: Iraq. (Center for Systematic
Peace, 2011).
65. Youssef M. Ibrahim, “Iraqis Go to Polls; Guess Who Will Win,” The New York Times, (October 15,
1995).
66. Ibid.
تشرين األول BBC News, 2002 16 ”.حصل صدام على تصويت بنسبة  100٪“.67
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الوحيد يف هذه االنتخابات، على الرغم من عدم وجود معارضي له. وعلى عكس االنتخابات السابقة، 
فقد حصل صدام على تصويت بنسبة 100٪ 6٨، وهذ يعين أن صدام حسي قد حصل على موافقة 

مجيع العراقيي املسجلي.

مل تكن االنتخابات الرئاسية لصدام هي املظهر الوحيد ملمارسة الشعب العراقي للدميقراطية يف    
ظل حكمه. إذ عقد حزب البعث وبانتظام انتخابات برملانية الذي كان فيه حزب البعث إىل جانب 
حزب املستقلي فقط . كان البعث يفوز باألغلبية دائماً واملرة الوحيدة اليت شارك فيها طرف آخر هو 
احلزب الدميقراطي الكردستاين الذي حصل على ثالث مقاعد يف الربملان واحلزب الثوري الكردستاين الذي 
حصل على مقعدين فقط وكان ذلك عام 1٩٩6 6٩ . وحصل احلزب الشيوعي العراقي على مقعد واحد 
يف الربملان أيضًا٧0 . كان البد على مجيع األحزاب يف الربملان أن يكونوا موالي حلزب البعث لكي يتم 
املوافقة عليهم للمشاركة يف االنتخابات. كان الوضع املستقل لألحزاب املشرتكة يف الربملان هي واجهة 
خارجية لصدام يف حماولته إلضفاء الشرعية على برملانه واجلمهورية. كشفت نتيجة مؤشر نظام احلكم يف 
عهد صدام الصورة الكاملة لدولة بوليسية كان على العراقيي حتملها وباإلضافة إىل احلروب والعقوبات 

اليت اجربوا عليها بسبب احلكم القمعي لصدام.

مل تشكل االنتخابات أي تغيري يف حياة العراقيي يف عهد صدام. إذ  أجرب العراقيون على اعادة انتخاب 
صدام حسي وحزب البعث. كما اضطروا وباستمرار إىل االستماع إىل دعاية دولته، كما لو أنه مل يكن 
هناك بدياًل له، وذلك نظرا لعدم وجود حرية التعبري أنذاك. كانت هناك قنوات تلفزيونية حمددة تسيطر 
عليها احلكومة، وكانت هذه القنوات هي الصدر الوحيد لألخبار٧1. كانت أطباق األقمار الصناعية غري 
قانونية يف العراق ألهنا تبث قنوات خارج سيطرة الدولة. عوقب العراقيي بعنف، كما كان احلال بالنسبة 
جلميع احلاالت األخرى، للذين استخدموا طبق األقمار الصناعية.  وباإلضافة إىل القنوات اليت صرحت هبا 
الدولة فإن وزارة اإلعالم، اليت يديرها عدي االبن االكرب لصدام سيطر على كل وسائل اإلعالم املطبوعة. 
ونتيجة لذلك، كان على مجيع الصحفيي أن يكونوا أعضاء يف حزب البعث لكي يصبحوا صحفيي 
ناشطي. حصل الصحفيون املوالون للدولة على عالوات وسيارات وأراٍض، بينما متت معاقبة الصحفيي 
الذين كتبوا مقاالت نقدية عن طريق االعتقاالت والتعذيب واإلعدام. باإلضافة إىل فرض قيود على حرية 
التعبري عن الرأي من خالل وسائل اإلعالم واالنتخابات، فقد مت منع العراقيي من أي شكل من أشكال 

املظاهرات وكان التجمع الوحيد املسموح به تلك اليت عقدها حزب البعث الذي يدعم صدام .

تعرض مجيع العراقيي لالضطهاد حتت حكم الدولة البوليسية يف عهد صدام . وفرض حزب    
68. Ibid.
69. Ibid.
البرلمان العراقي1996 . اإلتحاد البرلماني الدولي .70
71. Ibid.
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البعث قواني على مجيع العراقيي بغض النظر عن انتماءاهتم العرقية أو طوائفهم الدينية. كان على العراقيي 
أن يكونوا بعثيي أو أن يصوتوا لصاحل حزب البعث. وقام حزب البعث بفرض أيديولوجية القومية العربية 
على مجيع العراقيي اليت مهشت العديد من األقليات العرقية املختلفة يف العراق، وأكرب تلك األقليات هم 
األكراد والرتكمان واآلشوريي.  وهناك العديد من األقليات األخرى اليت كانت مهمشة يف العراق مبا فيهم 
اليزيديي وجمموعة الشبك . تتحدث هذه اجملموعات لغة خمتلفة عن اللغة العربية، مبا فيها الكردية والرتكية 
أو السريانية. وعلى الرغم من أن العربية هي اللغة األكثر انتشارا يف العراق، فقد اقتصرت هذه األقليات 
العرقية على أن يتلقون تعليمهم باللغة العربية يف مدارسهم وأن تستخدم اللغة العربية يف الدوائر احمللية. مل 
تكن هذه األقليات العرقية هي الوحيدة املضطهدة يف العراق من قبل البعثيي.  إذ مت هتميش أكرب طائفة 
مسلمة يف العراق وهم الشيعة العرب الذين يشكلون حنو 60٪ من السكان. كانت غالبية الدول العربية 
هي من الطائفة السنية. وليتجنب العراقيون الشيعة التعرض لألضطهاد، قاموا بالتصويت على احلصول 
على اهلوية العراقية اليت رّوج هلا اجلنرال عبد الكرمي قاسم، األب املؤسس جلمهورية العراق يف عام 1٩5٨، 

يف مقابل اهلوية القومية العربية كجزء من حتالف من الدول العربية حتت حكم البعثيي٧2. 

كان العراقيون الشيعة ضحايا للتوصيف الطائفي الذي عمل به صدام بسبب انتمائهم الطائفي٧٣      
ولزيادة ختوف صدام السياسي من الشيعة، فقد تزامن صعوده إىل السلطة مع الثورة اإلسالمية يف إيران 
اجملاورة. وكان اإليرانيون من عروق فارسية وكانوا منافسي للعراق وفقاً للتاريخ وهم من املذهب الشيعي 
مثل غالبية العرب يف العراق. كان صدام خيشى من ان العراقي الشيعة سيدعمون اإليرانيي بشكل أكرب 
بسبب إمياهنم وليس حزبه والعامل العريب بسبب انتمائهم العرقي. ولذلك، فقد مت ترحيل العرب والشيعة 
ذوي النسب التارخيي الذي يعود إىل إيران أو ذوي االنتماء السياسي املغاير حلزب البعث مبوجات إىل 
إيران يف عام 1٩٨0، حيث كانت بداية احلرب العراقية - اإليرانية.  تعرض الشيعة إىل االضهاد وعمليات 
اإلبادة اجلماعية كاألكراد، وبينما اقتصر األمر على منع األقليات من التحدث بلغتهم األم، فقد مت منع 
الشيعة من ممارسة شعائرهم الدينية بشكل علين.  كتب الدكتور عباس كاظم تقريرا شامال عن احلصار 
البعثي ضد حوزة الشيعة٧٤، على الرغم من جتنب احلوزة يف اخلوض يف العملية السياسية، إال أن البعثيي 
كانوا خيشون من حدوث انتفاضة شيعية من خالل رجال الدين يف احلوزة العلمية٧5 . كان مشاركة الشيعة 
واألقليات أخرى حمدودة دائما يف املشاركة السياسية يف تاريخ العراق احلديث، ولكن كانت القيود الدينية 

واالجتماعية على رأس احلدود السياسية بعد عام 1٩٧٩. 
72. Sherry Ricchiardi, Iraq’s News Media After Saddam: Liberation, Repression, and Future Prospects,
(Washington, D.C.: Center for International Media Assistance, 2011).
73. Dawisha, Iraq: A Political History, 199.
74. Ibid, 222.
75. Abbas Kadhim, The Hawza Under Siege: A Study in the Ba’th Party Archive, (Boston: Boston
University, 2013).
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٣.٣ الطريق إىل الدميقراطية

توجه مؤشر نظام احلكم - العراق٧6

أدى سقوط نظام صدام حسي يف ٩ أبريل 200٣ إىل هناية نظام البعث يف   العراق٧٧ . كان مصري العراقيي 
حتت سيطرة أمريكا الذين قاموا بصنع قرارات سريعة. كان اإلمجاع بي زعماء األحزاب السياسية العراقية و 
األمريكيي هو البدء بتكوين مجهورية برملانية، اليت تعكس الدولة الفرنسية بوجود رئيساً للجمهورية ورئيساً 
للوزراء. وكانت الفكرة وراء هذا القرار بأن يكون هناك توازن بي السلطات واحلد من إمكانية عودة احلكم 
للوزراء يف عام 200٤ ٧٨.  وكان  أياد عالوي رئيساً  الياور رئيساً وعّي  االستبدادي. مت تعيي غازي 
األمريكيون يريدون كتابة دستور للعراقيي الذين سيكون بإمكاهنم يف وقت الحق الفرصة للتصويت عليه 
من خالل اجراء استفتاء، ولكن آية اهلل السيستاين مل يوافق على هذه الفكرة. على الرغم من حقيقة أن 
اإلمربيالية الربيطانية قد انتهت قبل ما يقرب القرن إال أن هذه التجربة ال تزال  حية يف أذهان العراقيي. 
انتخابات وطنية، حيث  إجراء  تضمنت  اليت   ، به  اخلاصة  الدميقراطية  نسخة  السيستاين  اهلل  آية  اقرتح 
يصوت العراقيون جملموعة من املمثلي الذين سيكتبون الدستور يف غضون عام، يعقبه اجراء استفتاء ملعرفة 
ما اذا كان العراقيون يصادقون على الدستور. كانت االنتخابات األوىل احلرة والنزيهة اليت عقدت يف العراق 
76. Ibid.
77.Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2014 Measuring democracies – Iraq Graph, 
Center for Systematic Peace.
78. Dawisha, Iraq: A Political History, 243
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يف كانون الثاين عام 2005 تشكل النقطة اليت بدأ فيها العراق بالتوجه بعيدا عن احلكم االستبدادي.

عندما ازداد العنف بعد االنتخابات األوىل، ازدادت معه التوترات السياسية اليت ادت إىل متديد مدة كتابة 
الدستور اليت كان املتفق أن يقدم بعد عام. وعلى الرغم من االنتقادات اليت وجهت حول املهلة املمنوحة 
واللغة الغامضة يف خمتلف مواد الدستور، كان هناك مسودة كاملة قدمت إىل املواطني للتصويت عليه يف 
تشرين األول 2005 . تضمنت النسخة النهائية من الدستور 1٤٤ مادة نصت على االعرتاف بالعراق 
كدولة ذات سيادة ودميقراطية وفيدرالية٧٩.  ويبدأ الدستور باالعرتاف باحلقوق واحلريات األساسية جلميع 
الشعب العراقي، وأن تعتمد اللغة الكردية كلغة رسية وطنية إىل جانب اللغة العربية، وأن الرتكمان والسريان 
هلم احلق يف ادارة املؤسسات احمللية يف جمتمعاهتم٨0 ، إضافة إىل االعرتاف أن اإلسالم هو الدين الرسي 
للدولة، وأن مجيع األديان األخرى اليت تعتنقها األقليات مثل املسيحية وااليزيدية واملندائيي معرتف هبا 
وحممية ضمن إطار الدستور٨1. كان الدستور واضحاً فيما خيص ضمان حقوق مجيع العراقيي ال سيما 
األقليات على الرغم من وجود انتقادات يف بعض املواد لغموضها.  كانت حقوق املرأة واضحة أيضاً 
وكانت حصة املرأة يف تشكيل احلكومة بنسبة 25٪ يف الربملان٨2 . من اخلصائص األساسية ألية دميقراطية 

هي محاية األقليات، وهو أمر ضروري يف بلد مثل العراق، الذي لديه تنوع سكاين كبري.

مت اجراء االستفتاء، وعلى عكس االنتخابات األوىل، مل يقاطعها العرب السنة. فمن الناحية    
السابق ومل يسدوا ألنفسهم أي معروف حي قاطعوا  النظام  نتيجة سقوط  تلقوا ضربة  السياسية، فقد 
االنتخابات األوىل . ولعدم وجود يذكر ألي ممثل هلم، فقد كان هناك غضب من الطائفة السنية بشأن 
غياهبم خالل كتابة الدستور.  بالرغم من عدم انتخاب الكثري من السياسيي من الطائفة السنية، فقد 
ساهم يف كتابة الدستور أشخاص من كبار السياسيي . تطلب االستفتاء ليتم اقراره بأن تصوت أغلبية 
احملافظات »بنعم« أو بأن ال يزيد عدد احملافظات اليت تصوت بـ »ال« عن اثنتي . صوتت احملافظات 
السنية العربية الثالث يف العراق بـ »ال«، ولكن كان اثنان فقط من تلك احملافظات  قد صوتت بأغلبية 
الثلثي بـ«ال«. أّما بقية احملافظات اليت تتألف معظمها من الشيعة واالكراد صوتوا لصاحل الدستور الذي مت 
املصادقة عليه بشكل رسي٨٣ . وبعد شهرين، يف كانون األول من عام 2005، أجريت انتخابات وطنية 
أخرى حيث يتم انتخاب أعضاء الربملان ملدة أربع سنوات كما هو مبي يف الدستور العراقي الذي اعتمد 
حديثا. كان معدل اإلقبال على تلك االنتخابات اليت مل يقاطعها أي جمموعة من مكونات العراق أكثر 

من ٧٧٪ .٨٤
79.Ibid, 248.
جمهورية العراق - دستور العراق .80
دستور العراق المادة 4  .81
دستور العراق المادة (2) -القسم الثاني .82
دستور العراق المادة (49) -القسم الرابع .83
84.Dawisha, Iraq: A Political History, 251-252.
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حاملا ذهب العراقيون مرة أخرى إىل صناديق االقرتاع النتخاب أعضاء الربملان على مدة أربع سنوات، فإن 
درجة العراق يف مؤشر نظام احلكم قد ارتفع ليصل إىل )-6( للمرة األوىل منذ عام 1٩6٨ وهي السنة 
اليت توىل فيها حزب البعث احلكم. إن ارتفاع درجة العراق فوق )-6( تشري إىل أن البلد مل يعد حتت 
السلطة االستبدادية ٨56 . إن احلكومة اليت امتدت ملدة أربع سنوات نقلت العراق من حكم استبدادي 
مغلق إىل حكم استبدادي مفتوح.  إن هذا االرتفاع املستمر يف مؤشر نظام احلكم قد تزامن مع اندالع 
احلرب األهلية بي عامي 2006 و 200٨. إذ مل يكن السنة العرب راضي عن فقدان السلطة املطلقة 
على الدولة، ولكن هذا مل يوقف تطور الدميقراطية، مع اعتماد الدستور الذي حيمي مجيع الفئات العراقية، 
مبا يف ذلك السنة العرب.  وتزامنت هناية احلرب األهلية مع أول انتخابات جمالس احملافظات يف العام 
200٩، اليت شهدت إقباال واسعا من الناخبي العراقيي، حىت بالنسبة النتخابات جمالس احملافظات، 
حيث كانت نسبة املشاركة 51٪  ٨6. كانت هذه أول فرصة النتقال السلطة بي احلكومات اليت جرت 
على مستوى جمالس احملافظات . كان ذلك هو املكان الذي سيبدأ فيه العراق برؤية دستوره والدميقراطية 

حديثة الوالدة حتت التجربة. 

جنح العراق يف انتخابات جمالس احملافظات يف عام 200٩ يف عدة حمافظات مثل بغداد والبصرة اللتان 
شهدتا حتوالت سلمية للحكومات من حزب سياسي إىل آخر. جلبت هناية احلرب األهلية االستقرار إىل 
أجزاء كثرية من الدولة، ولكن كان العراقيون مصرين على اجراء االنتخابات وإعادة بناء مؤسسات العراق.  
الدميقراطية  بأن  األهلية إلثبات وجهة نظرهم  العنف خالل احلرب  أعمال  اللجوء اىل  الكثريون  حاول 
ليست مناسبة هلذا البلد، ولكن إقبال الناخبي لالنتخابات أثبت خالف ذلك. مل يؤثر العنف على مجيع 
أجزاء الدولة إذ أن العديد من احملافظات اجلنوبية والشمالية جتنبت اخلوض يف الصراع.  وعلى الرغم من 
أن معظم أعمال العنف قد وقعت يف املنطقة الغربية ذات األغلبية السنية يف العراق، فقد أقيمت انتخابات 

يف احملافظات ذات األغلبية السنية مثل األنبار وصالح الدين . 

جرت االنتخابات االحتادية التالية يف عام 2010، وكان انتقال السلطة أكثر صعوبة بي احلكومات من 
انتخابات جمالس احملافظات. أن نوري املالكي، رئيس الوزراء احلايل، قد فاز مبعظم االصوات الفردية يف 
البالد، ولكن حزبه حصل على مقعدين أقل من احلزب املنافس برئاسة إياد عالوي. عينت أمريكا إياد 
عالوي رئيسا للوزراء للمدة من )200٤-2005( وفاز حزبه يف االنتخابات بـ ٩1 مقعدا مقابل حزب 
املالكي الذي حصل على ٨٩ مقعداً ٨٧على الرغم من الضجة اليت حصلت إلعادة فرز األصوات من 
قبل املالكي، فإن األرقام بقيت كما هي، ومرت عشرة أشهر قبل تشكيل حكومة جديدة.  وبالرغم من 
85. Ibid, 258.
86. Marshall and Jaggers, Polity IV Country Report 2010: Iraq.
87.Ahmed Ali, Iraq’s Provincial Elections and Their National Implications, (Washington, D.C.: Institute for the Study of 
War, 2013), 9.
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أن عالوي كان قد فاز بأكرب عدد من املقاعد، فإن الدستور يتطلب للرئيس املنتخب تشكيل حتالف 
أكرب يف فرتة ٣0 يوما لتشكيل احلكومة٨٨ . كان املالكي قادراً على تشكيل حتالف أكرب ومنح له احلق 
يف تشكيل جملس الوزراء الذي كان خيضع للتصويت يف الربملان ويلزم احلصول على موافقة ثلثي أعضاء 
الربملان.  يف حي أن الدستور كان واضحاً يف حتديد الشخص الذي حيق له تشكيل احلكومة، فإن الدعوة 
لتشكيل  بداية  لتشكيل حكومته ستكون  اليت أخذها  املالكي واملدة  قبل  فرز األصوات من  إعادة  إىل 

حكومة ائتالفية مضطربة.

العامي  توازنه. ففي  استعادة  يتمكن من  الثانية يف احلكم على أساس خاطئ، ولن  املالكي مدته  بدأ 
السابقي، الذي كان يعتربه الكثريون أفضل عامي يف تاريخ العراق منذ حُ حكم البعث العراقي، سيصبح 
طي النسيان عند امتداد احلرب األهلية يف سوريا ودخول مقاتلي تنظيم داعش إىل العراق وسيطرهتم على 
العديد من املدن العراقية السنية مما أدى إىل سقوط الفلوجة و املوصل ثاين أكرب مدينة يف العراق يف 10 
حزيران 201٤ ٨٩ ، ومرة أخرى ادعى العديد من النقاد الذي عارضوا احلرب إن هذا دليل على فشل 
الدميقراطية يف العراق مدعي أن ثاين أكرب مدينة يف البالد مل تكن لتسقط بأيدي تنظيم داعش لو كانت 
عملية إحالل الدميقراطية يف العراق مستقرة. إن ذلك صحيحاً يف أن املوصل مل تكن لتسقط حتت أيدي 
تنظيم داعش لوال أن غالبية قادة التنظيم كانوا من قادة حزب البعث السابق الذين تعاونوا مع املنظمة 
اإلرهابية يف حماولة أخرى الستعادة السيطرة على بغداد. وعلى الرغم من اخلالفات السياسية وأزمة تنظيم 
داعش اليت بدأت يف هناية عام 201٣، مل تنخفض درجة العراق وفقاً ملؤشر نظام احلكم اليت مت تسجيلها 

حىت عام 201٤.

وعلى الرغم من تواجد تنظيم داعش يف سوريا ، فقد حافظ العراق على اجلدول الزمين لالنتخابات إلجراء 
انتخابات منتظمة النتخابات جمالس احملافظات عام 201٣ ومرة   أخرى يف نيسان عام 201٤ بالتزامن 
مع االنتخابات االحتادية . مت اجراء انتخابات جمالس احملافظات انتقلت السلطة إىل احلكومة اجلديدة عرب 
العديد من احملافظات العراقية. مل مينع سقوط الفلوجة حتت أيدي مسلحي تنظيم داعش يف كانون الثاين 
عام  201٤ من اجراء انتخابات احتادية يف نيسان ومت حتديد مراكز اقرتاع مؤقتة للعراقيي النازحي يف 
مجيع أحناء البالد . مل تسقط املوصل إال بعد أن  مت تأكيد نتائج االنتخابات من قبل جلنة املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات يف حزيران عام 201٤. وحىت مع سقوط املوصل وسيطرة  داعش، فإن تشكيل 
احلكومة اجلديدة يف بغداد حافظت على مسارها. مت استبدال رئيس الوزراء نوري املالكي بأحد زمالئه  يف 
احلزب ، حيدر العبادي . فاز ائتالف املالكي فاز بأكرب عدد من املقاعد يف االنتخابات ولكن ليس مبا 
فيه الكفاية لتكوين األغلبية . اتفق أعضاء يف الربملان من كتل أخرى لتشكيل حتالف مع حزب املالكي 

88.Dawisha, Iraq: A Political History, 359.
دستور العراق المادة (76) -القسم األول .89
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الذي بدوره سيتمكن من أن يكون رئيساً للتحالف اجلديد اليت ستشكل احلكومة اجلديدة، مقابل انتقال 
منصب رئاسة الوزراء للعبادي. كانت النتيجة بتويل العبادي مهام رئاسة الوزراء وتشكل احلكومة اجلديدة 

وأصبح رئيس الوزراء الرابع منذ سقوط نظام صدام حسي.

أثارت التعليقات السياسية يف العراق خماوف حول نية رئيس الوزراء نوري املالكي بالرتشح لوالية ثالثة 
خاصة بعد اللغز الذي أدى إىل تسلم واليته الثانية. كانت هناك خماوف تدور يف أوساط احملللي العراقيي 
بأن دكتاتوراً آخر سيظهر يف العراق خصوصاً بأن الدستور ال حيمل حدا لعدد الواليات على منصب  
رئاسة الوزراء.  زال القلق من العديد من احملللي الغربيي عندما تنحى املالكي جانبا من حماولته لتشكيل 
حكومة أخرى لوالية ثالثة. على الرغم من أن املوقع اجلغرايف للعراق يشكل خطراً، وعلى الرغم من أنه قد 
ضعف بشكل كبري بعد احلرب يف عام 200٣، فإن العوامل اليت سحت له أن يكون عرضة للهجمات 
بالرغم من  الدميقراطي ال ميكن حتقيقه.  احلكم  املتمثل يف حتقيق  هدفه  أن  بالضرورة  يعين  اخلارجية ال 
تصاعد العنف يف عام 2005 ويف عام 201٣، مل يؤثر ذلك أبداً على أداء العراق يف بيانات مؤشر 
نظام احلكم. وطبقاً ملؤشرات للدميقراطية األخرى مثل االقتصادي )Economist( فإن مستوى العراق 
بالنسبة للدميقراطية يف ارتفاع مستمر، ففي عام 2012 كان تصنيف العراق 11٣ ويف عام 201٤ حتسن 
مستوى العراق بدرجتي ليصل إىل 111 ٩0.  مل تؤخذ هذه التصنيفات يف احلسبان تشكل احلكومة 

اجلديدة برئاسة حيدر العبادي.

الستيعاب استقرار الدميقراطية يف العراق بدون اللجوء إىل مؤشرات تقييم الدميقراطية كمؤشر نظام احلكم 
، فقد قال دوغالس أوليفينت أنه ومع سقوط املوصل حتت أيدي تنظيم داعش اإلرهايب فإن العاصمة 
بغداد وهي موطن حلوايل ربع سكان العراق حممية بشكل كبري وأن سقوطها حتت أيدي تنظيم داعش هو 
غري مرجح  ٩1 . هناك حكومة جديدة بطور تشكيلها يف العراق ووضع العراق بعيد جداً من أن يصبح 
كأوضاع سوريا. ويّدعي أوليفينت بأن فكرة انفصال األكراد غري مرجحة وسيستمرون يف االشرتاك يف 
احلكومة العراقية. من وجهة نظر اقتصادية، ليس هناك خطر على التأثر على إنتاج النفط  إذ أن غالبية 
النفط العراقي يتم إنتاجه يف جنوب العراق وهو مكان أكثر أمانا من العاصمة٩2 . وبينما جتددت أعمال 
العنف بسبب تنظيم داعش فقد استمرت الدميقراطية، ويف الواقع فإن هذا العنف شكل ضغطاً أكرب على 

السياسيي العراقيي باحلاجة القصوى لتشكيل حكومة جديدة يف عام 201٤.

90. Karl Vick, “Iraq’s Second Largest City Falls to Extremists,” Time Magazine, (June 10, 2014).
91. The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2014: Democracy and its discontents.
92.Douglas A. Ollivant, “Why Iraq Is More Stable Thank You Think,” Politico Magazine, (July 9, 2014).
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الفصل 4 - تقييم عملية إحالل الدميقراطية يف العراق
يقدم الفصل الرابع احلجج الرئيسة للرسالة، من خالل بيان معايري نظام احلكم لقياس الدميقراطية.    
يتناول القسم األول تقييماً للدميقراطية يف العراق وفقاً لثالثة خصائص اليت تشكل تعريفاً للدميقراطية ووفقاً 
لنظام احلكم. بعد أن يتم مناقشة تلك اخلصائص بشكل مفصل، سوف نلجأ لنظرية توازن القوى لتفسري 
العنف الذي ظهر بعد الغزو يف عام 200٣ ومدى تأثريه ذلك على عملية إحالل الدميقراطية يف العراق 
. أما القسم األخري يقدم دراسة خلصائص الدول الدميقراطية اليت وضحت يف نظرية السالم الدميقراطي 

ومقارنتها مع خصائص العراق. 

4.1 معايري نظام احلكم لتحديد الدميقراطية
الدميقراطية ويف عملية  الرئيسة يف  احملاور  الدولة دميقراطية، وإمنا هو أحد  انتخابات ال جتعل  اجراء  إن 
تشكيل الدولة. انتقل العراق من دولة بوليسية حيكمها حزب واحد إىل دولة حيكمها أحزاب متعددة، 
انتخاب مرشحيها يف أي  يتم  أن  االنتخابات حرة ومستمرة. لألحزاب حرية يف  احتادية عقدت  دولة 
لعام 2010  نظام احلكم  تقرير مؤشر  اليت صدرت يف  االنتقادات  الرغم من  البالد. على  حمافظة من 
لوجود مشاركات سياسية حمظورة، إذ كان هناك أحزاب عربية تعمل يف احملافظات الكردية، وأحزاب كردية 
تعمل يف احملافظات العربية. يف اإلنتخابات الوطنية يف عام 2005 ظهرت االنقسامات الطائفية بشكل 
واضح حي شكلت األحزاب السياسية الشيعية حتالفاً خاص هبم كما شكلت األحزاب الكردية التحالف 
الكردستاين، اللذين سيطرا على أول انتخاب احتادي. يف عام 2010 شكلت األحزاب السياسية الرئيسة 
العراقية وعلى خلفيات  الوطنية  اهلوية  املستقلي على أساس  الصغرية واملرشحي  حتالفات مع األحزاب 
سياسية مشرتكة، وهو ما ميثل حتوال من االنقسام العرقي والطائفي٩٣. األمر الذي شجع هذا التغيري يف عام  
2010 هو نظام االنتخابات الذي حتول من نظام دائرة انتخابية واحدة كما يف عام 2005، إىل 1٨ 
دائرة انتخابية على أساس احملافظات. ويف عام 201٤ قامت األحزاب الكردية بالعمل بشكل منفصل 

هذه املرة كما فعلت األحزاب الشيعية عندما بدأوا عملهم عام 2010.

ال تزال السياسة العراقية  تصنف وفقاً ألسس عرقية وطائفية، ولكن ومع كل انتخابات جترى حصل تغيري 
يف األحزاب السياسية لالبتعاد عن هذه االنقسامات. ال يفرض الدستور العراقي التقسيم العرقي والطائفي 
رغم ما مت ممارسته على مدى العقد املاضي. وهذا يسمح للحكومات املستقبلية بأن ترتك املاضي فيما 
خيص تشكيل احلكومات على أسس احلصص العرقية والطائفية. أظهر رئيس الوزراء العراقي احلايل العبادي 
نوايا لعقد اإلصالحات حول املمارسات العرقية والطائفية عن طريق اختيار حكومته بشكل خمتلف عّما 
93. Ibid.
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قام به الرؤوساء السابقون. كانت أوىل اصالحاته بتقليص حكومته املتكونة من ثالثة وثالثي عضواً الثني 
وعشرين عضواً ، وذلك عن طريق إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء، وإلغاء أربعة وزارات ودمج مثانية 
وزارات بغض النظر عن العرق أو الطائفة اليت ينتمي إليها الوزير٩٤. ويعد هذا أمراً ضرورياً لكي ميضي 
العراق قدماً، كما كتب خبري العلوم السياسية بنيامي رايلي إن أحد أكرب املخاوف هي االنتخابات اليت 
جترى ما بعد٩5. هذا شيء واصل العراق باالبتعاد عنه واملضي قدماً مع وجود جهود للمصاحلة الوطنية 
من مجيع األحزاب السياسية. ويقودنا هذا إىل املعيار الثاين ملؤشر نظام احلكم ملشاركة الشعب يف احلياة 
السياسية، وهو األمر الذي قام به العراق بشكل جيد إىل حد كبري منذ توقف السنة العرب عن مقاطعة 

العملية السياسية اجلديدة . 

بعد سقوط نظام صدام حسي، انتقل عدد القنوات اليت تذيع األنباء من عدمها إىل وجود 200 قناة 
تقريبًا٩6.  ومل تعد أطباق األقمار الصناعية حمظورة ومع تنامي استخدام اإلنرتنت يف مجيع أحناء العراق 
فإن دخول وسائل اإلعالم االجتماعي أصبح سهاًل.  وخالفا للدول اجملاورة، مبا يف ذلك تركيا، الدولة 
الدميقراطية، ال يفرض العراق أي حظر على مواطنيها يف استعمال وسائل االعالم االجتماعية. ونتيجة 
لذلك، مت منح املواطني و السياسيي حقوقاً من الدولة حبرية االنتقاد.  بينما يتم كتابة التقارير عن حرية 
التعبري يف العراق، فقد ظهرت انتقادات على عدد وفيات الصحفيي منذ عام 200٣ من قبل اخلارجي 
عن القانون واألحزاب السياسية.  لقد تراجعت هذه الظاهرة مع مرور الوقت على مدى السنوات الثالث 
عشر سنة املاضية وعدم تسامح الدولة مع اجملرمي. كانت القفزة من انعدام وجود أي وسائل إعالم حرة  

إىل حرية استخدامها ووفرهتا كان أمراً صعباً على الدولة العراقية الضعيفة بأن حتاول 

ضمان سالمة الصحفيي .  ومع ذلك، فإن حرية التعبري هي حق من حقوق مجيع العراقيي٩٧، وهذا 
يعين أن الطريقة الوحيدة لضمان سالمة الصحفيي يف املستقبل هو تعزيز قوات األمن يف البلد. إن تأكيد 
الدستور على  قدسية حرية التعبري والسماح لوسائل اإلعالم بالعمل يف العراق، مها عالمات على حتسن 

العراق من طغيان صدام وكالمها أصبح ممكناً بسبب عملية الدميقراطية يف العراق.

وتعد اخلاصية الثالثة واألخرية ملؤشر نظام احلكم هو مدى الرقابة على السلطة التنفيذية. وهي اخلاصية 
اليت حصل فيها العراق على أدىن درجة هلا يف التقرير األخري ملؤشر نظام الدحكم٩٨ . ومع ذلك، لدى 
العراق الضوابط الضرورية ملراقبة وضع احلكومة، وذلك بوجود قضاء مستقل وحكومة تشريعية باإلضافة 
94. Rod Nordland, “The Iraqi Voter Rewrites the Rulebook,” The New York Times, (April 3, 2010).
95.Prime Minister’s Office (August 16, 2015) Baghdad: Prime Minister Orders Decrease in the Council of Ministers 
Members.
96. Benjamin Reilly, “Post-Conflict Elections: Constraints and Dangers,” International Peacekeeping, (Vol. 9, No. 2, 
2002).
97. Ricchiardi, Iraq’s News Media After Saddam: Liberation, Repression, and Future Prospects, 4.
دستور العراق المادة 38  .98
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إىل سلطات الطوارئ اليت يتحكم فيها الرئيس، وذلك للتأكد من عدم وجود أي جهة ختالف الدستور. ال 
يصوت الربملان العراقي على جملس الوزراء يف بداية مدة والية رئيس الوزراء فقط بل لديهم احلق بالتصويت 
على حجب الثقة عن رئيس الوزراء طوال مدة حكمه٩٩.  ومن املهم أن نالحظ أنه بعد أن صدر تقرير 
مؤشر نظام احلكم يف عام 2010 حول العراق، بأنه يف فرتة حكم العبادي، أصبحت السلطة التنفيذية 
قد  ووزرائه  العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  أن  بالذكر،  اجلدير  ومن   . للمساءلة100  أكرب  بشكل  معرضة 
حضروا العديد من االجتماعات الربملانية ليتم استجواهبم من قبل أعضاء الربملان بشكل اكثر من الرؤوساء 
السابقون101 . كان عمل السلطة التنفيذية يف احلكومة بعد انتقال احلكم من املالكي إىل العبادي ضعيفاً. 

وعلى الرغم من الضوابط املفروضة على السلطة التنفيذية، فقد مت حتميل املسؤولية للحكومات    
السابقة عالوي واجلعفري واملالكي، املسؤولية عن وقتهم يف احلكم. مل يستطع العراق أن ينتخب رئيساً 
السابقون  الوزراء  إذ اضطر مجيع رؤوساء  التصويت يف االنتخابات ،  للوزراء بشكل مباشر من خالل 
على التنحي للسماح للرئيس اجلديد الذي يقود كتلة أكرب لتويل هذا املنصب.  مل يتعرض رؤوساء الوزراء 
للمساءلة خالل فرتة حكمهم فقط،  بل تعرض رؤساء الربملانات للمساءلة كذلك.  إن قدرة العراق على 
االنتقال من حكومات متعددة مع حكومات خمتلفة مكونة من رؤساء ورؤساء الربملانات ورؤساء الوزراء 
هو دليل على استقرار الدميقراطية يف العراق. لقد صمد العراق ليس فقط من خالل اجراء االنتخابات بل 
أيضاً خالل حتمل تبعات تغيري الرؤوساء ؛ احملافظي واحلكومة الفدرالية والسلطات التشريعية والتنفيذية. 
كان هناك صراعاً يف بعض األحيان، ولكن كل من أياد عالوي، إبراهيم اجلعفري ونوري املالكي الذين 
املناورات  الدستور وقبول اهلزمية من خالل  اليت حيددها  القواعد  الوزراء قد احرتموا  تولوا منصب رئاسة 

السياسية مع القادة اآلخرين يف تشكيل كتل أكرب للوصول إىل رئاسة الوزراء.

لقد جنا العراق من التحديات السياسية خالل فرتة عملية إحالل الدميقراطية الوليدة على العراق عن طريق 
إعالء الدستور. إذ كانت هناك حاالت قامت فيها بعض اجلماعات السياسية مبخالفة مواد يف الدستور، 
ولكن عملت السلطات التنفيذية والتشريعية مبحاسبتهم من خالل الوسائل املذكورة يف الدستور. مل يكفل 
الدستور التنقالت السلمية بي احلكومات فقط، ولكنها كفلت حقوق األقليات مثل الرتكمان واليزيديي 
واآلشوريي وغريهم. كانت هذه األقليات يف خطر كبري من قبل اإلرهابيي كتنظيم داعش ومجاعات أخرى 
خارجة عن القانون والدولة حباجة إىل حتسي قدرهتا على ضمان سالمتهم.  تعرتف الدولة العراقية جبميع 
األقليات يف العراق من دون تفضيل أحد على آخر ومل يكن هناك أي حماولة لإلبادة اجلماعية من قبل 
الدولة نفسها لغرض القضاء على جمموعة معينة كما فعل صدام حسي سابقاً. مل تقم الدولة العراقية بشن 
99. Marshall and Jaggers, Polity IV Country Report 2010: Iraq.
(دستور العراق المادة (61)- القسم (8 .100
’’مطالبة برلمانية لحظر وزير الدفاع من السفر ليتم استجوابه’’ - أخبار الشفق 26 نيسان 2015“ .101
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محالت تطهري عرقية أو )التعريب( لتغيري الرتكيبة السكانية يف مناطق معينة من البالد. هذا هو االنتقال 
الكامل من األيديولوجية القومية العربية املتأصلة يف نظام البعث السابق، إىل اعرتاف الدستور احلايل بكل 
الذي استهدفت  العنف  إن  بأهنم مواطنون عراقيون.  الرتكيز على هوية موحدة  العراق، مع  جمموعة يف 
جمموعات خمتلفة من العراق ال يدل على انعدام وجود قيم غري دميقراطية يف الدولة، ولكنها تدل على 

القدرات األمنية الرديئة نوعا ما ، كما هو احلال مع ضمان سالمة الصحفيي.

4.2  نظرية توازن القوى
قبل عام 200٣، كان العنف موجوداً يف العراق، ولكن ملعرفة مل دوام العنف يف شكله احلايل على الرغم 
من دخول الدميقراطية اىل البالد، جيب علينا أن نتعرف على نظرية توازن القوى. يدعي بنيامي ميلر، الذي 
حيرر يف جملة الدراسات الدولية الفصلية، أنه عندما حتدث عملية احالل الدميقراطية يف  حالة توازن القوى 
سوف يكون هلا آثار على استقرار الدولة واملنطقة102.  وهو التأثري الذي آمن به العديد من الغربيي، مبا 
يف ذلك إدارة بوش، حي قاموا بتغيري اهلدف الرئيسي للحرب عام 200٣، وهو  نشر الدميقراطية يف 
املنطقة. سيكون العراق أول بلد من العديد من البلدان يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بطريقه 
إىل الدميقراطية. يف حي أن هناك استقرار قليل بعد حرب الثماين سنوات مع إيران وغزو الكويت فإن 
انتقادات حول عدم االستقرار بسبب حرب عام 200٣.  للنقاد بنشر  العنف بعد عام 200٣ سح 
وأكمل ميلر فرضيته، قائاًل فيها: عندما تبدأ عملية إحالل الدميقراطية بوجود خلل يف توازن القوى، فإنه 
سيؤدي إىل انعدام االستقرار وزيادة العنف ويستخدم ميلر العراق كمثال يف عملية إحالل الدميقراطية يف 
حالة انعدام االستقرار يف توازن القوى10٣. يبي ميلر أن توازن القوى له خاصيتان مميزتان، ومها قوة الدولة 
والتوافق الوطين10٤.  إن العراق دولة ضعيفة واليوجد فيها توافق وطين ، وبالتايل فإن هذه العوامل فسرت 
وجود انعدام االستقرار، أو يف هذه احلالة، فقد سحت باستمرار انعدام االستقرار105 .  وهذا ما يفسر 
سبب اندالع احلرب األهلية يف عام 2006 والعودة إىل العنف يف عام 201٣ ضد تنظيم داعش . خيتتم 
ميلر كالمه قائاًل بأن الدميقراطية ال حتدد العنف خالل عملية إحالل الدميقراطية بل توازن القوى داخله 

هي ما حتدد العنف. 

ويوضح بنيامي ميلر أنه يف ظل حكم صدام حسي، كان العراق دولة قوية ولكنها غري متوافقة وطنياً. 
ولكن يف عام 200٣ أصبح العراق دولة ضعيفة وغري متوافقة وطنياً 106، ويف حالة العراق، يقول ميلر أن 
عملية إحالل الدميقراطية مل حتدث يف حالة توازن القوى املتخلخل بل  بسبب إحاطة العراق العديد من 
مكتب رئيس الوزراء (2 آذار 2015) بغداد: ألقى رئيس الوزراء كلمة أمام مجلس النواب العراقي .102
103.Benjamin Miller, «Does Democratization Pacify the State? The Cases of Germany andIraq,” (International Studies 
Quarterly, 56, 2012), 460.
104. Ibid, 460.
105.Ibid, 457.
106.Ibid, 463-466.
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الدول ذات توازن قوى متخلخلة10٧ . كانت الدول احمليطة بالعراق مثل اململكة العربية السعودية وسوريا 
حذرتان جدا من ما جيري يف العراق، وكانا خيشيان من امتداد الدميقراطية. ال حتدد نظرية توازن القوى 
إمكانية جناح عملية إحالل الدميقراطية، ولكنها تبي فقط مستوى انعدام استقرار الدولة ومدى العنف 
اليت سرتافق إحالله.  ان البيئة يف العراق، كانت دائماً غري متوافقة وطنياً و أن أي شكل من أشكال تغيري 
من نظام صدام كان من شأنه إضعاف الدولة. ال تقدم النظرية أي سبب يدفعنا للسعي إىل الدميقراطية 
ولكنها تقوم بتشجيع زيادة الرعاية واجلهد يف حاالت مثل العراق من أجل أن تنجح عملية الدميقراطية. 
وقد أظهر غالبية سكان العراق عزمهم يف احالل الدميقراطية على الرغم من كل املصاعب اليت واجهوها.

يكشف مؤشر نظام احلكم عن تطور العراق يف عملية إحالل الدميقراطية ويفسر بنيامي ميلر مل يواجه 
العراق هذا العنف على الرغم من عملية إحالل الدميقراطية من خالل نظرية توازن القوى. لذلك، من 
املمكن أن يكون هناك تقدم يف الدميقراطية بينما ال يزال البلد يواجه العنف. والسؤال بعد ذلك هو ؛ 
هل سيكون هناك توافق واطين داخل الرتكيبة السكانية املتنوعة يف العراق للحد من العنف مع نضوج 
دميقراطيتها؟ . كتب مايكل حنا من »مؤسسة القرن« أن احملللي الغربيي قد حكموا على التنمية يف العراق 
بناءاً على »جدوهلم الزمين« وليس على اجلدول الزمين للعراقيي10٨ . يقول حنا أن العراقيي سيستغرقون 
وقتا طوياًل قبل وصوهلم إىل الرتكيبة املثالية لإلصالحات اليت من شأهنا أن تساعد الدولة االحتادية على 
القيام بوظيفتها . وأضاف حنا قائاًل أن بعد مرور عقد من الزمن قد بدأ كال من األحزاب السياسية السنية 
والشيعية بتقاسم النوايا املشرتكة لتكوين دولة احتادية ال مركزية.  لقد جاءوا إىل هذا االستنتاج من تلقاء 
انفسهم بعد رؤية إجيابيات وسلبيات سياساهتم املاضية10٩. ليس من قبيل املصادفة أن اجلماعات السنية 
دعوا إىل إقامة دولة المركزية يف ذات الوقت حي كانت فكرة إقامة دولة المركزية بشكل تدرجيي هي 
إحدى الفقرات يف خطة حيدر العبادي ، رئيس الوزراء احلايل.  كتب مايكل روبي، أن مجاعة السنة يف 
العراق ستتقبل يف هناية األمر الواقع اجلديد لبغداد بوجود أغلبية شيعية دميقراطية110. إن زيادة الصالحيات 
اإلدارية احمللية مع قبول واقع حكم األغلبية الشيعية من شأهنا أن ختفف من التوترات الطائفية، وبطبيعة 

احلال، فإن ذلك سيوقف العنف يف العراق يف هناية املطاف. 

4.3 نظرية السالم الدميقراطي
االعتقاد الشائع بأن نشر الدميقراطية والدميقراطيات الثنائية ستحقق مستويات أعلى من السالم واألمن هو 
السمة األساسية يف نظرية السالم الدميقراطي )DPT(. وتستند هذه النظرية على أن الدول الدميقراطية 
107. Ibid, 457.
108 108 Ibid, 460. 
109. Michael W. Hanna, “The Line in the Sand: Is Sykes-Picot Coming Undone?” Journal of Middle Eastern Politics 
and Policy, (July 13, 2015).
110. Ibid.



104

حصاد البيان

التشن احلرب على الدميقراطيات األخرى111 . ونتيجة لذلك، كلما ازدادت الدميقراطيات الثنائية يف العامل 
سيزداد السالم العاملي بشكل أكرب وستقل نسب احلروب . ضغطت إدارة بوش على النظرية إىل أبعد من 
ذلك وذلك بادعائهم بأن نشر الدميقراطية يف العراق سيبدأ بالتأثري على املوجة الرابعة للدميقراطية يف منطقة 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا، على الرغم من رد الفعل األويل الذي سينجم عن نظرية توازن القوى. ما هو 
واضح من القراءات األخرى لنظرية السالم الدميقراطي هو أن الدميقراطية احلديثة يف العراق قد أظهرت دالئل 
كثرية على ظهور الدميقراطية الليربالية يف وقت مبكر وذلك بناءاً على أساس اخلصائص املذكورة يف النظرية.

على عكس عهد صدام حسي، فإن العراق املعاصر ال يقوم بالتحريض على شن حروب مع أي من الدول 
اجملاورة هلا. وعلى الرغم من وجود العنف يف العراق اليوم، فإنه ذلك ليس نتيجة لشن العراق احلرب على 
أحد بل أن احلرب هي من جاءت للعراق.  وهذا واضح بوجود مقاتلي تنظيم داعش الذين عربوا احلدود 
السورية وقاموا باحتالل املدن العراقية مثل الفلوجة واملوصل. على الرغم من وجود خروقات أمنية من جانب 
احلدود السورية اليت تسببت باهلجمات اإلرهابية داخل العراق، مثل اهلجوم على وزارة اخلارجية العراقية 
يف بغداد يف عام 2010 ، إال أن احلكومة العراقية مل ترد على تلك اخلروقات بعمل عسكري112.  ويف 
حوادث أخرى من جهات حكومية أخرى تشمل إيران وتركيا اللتي عربتا إىل األراضي العراقية من دون أخذ 
املوافقة من بغداد. ففي عام 200٩، وقعت حادثة مع ايران حول عبور ناقلة للنفط إىل داخل األراضي 
العراقية. ويف حادث آخر عندما عربت القوات الرتكية احلدود اىل مشال العراق يف أواخر عام 2015 دون 
احلصول على إذن من احلكومة االحتادية11٣. مل تقم احلكومة العراقية باالستجابة بقوة يف كلتا احلالتي وإمنا 
من خالل اللجوء إىل القنوات الدبلوماسية واحلوار املفتوح حلل النزاع مع كل من إيران وتركيا. ويف حالة 
تركيا، قام العراق باالتصال مبجلس األمن التابع لألمم املتحدة وحلفاء منظمة حلف مشال األطلسي يف 

تركيا عندما مل تستجب احلكومة الرتكية11٤. وهذه هي التغيريات اجلذرية يف تعامالت احلكومة العراقية.

سيدعي النقاد بأن الدولة العراقية ال تزال ضعيفة جدا وغري قادرة على منع اجلهات الفاعلة من غري الدول 
مثل تنظيم داعش من غزو أراضيها .  ولكن وجود حكومة منتخبة دميقراطيا يف بغداد اليت حترتم اجملتمع 
الدويل وقوانينه وعززت حتالفها مع العديد من احللفاء الدميقراطيي . يف الوقت الذي حيتاج فيه العراق 
للحصول إىل الدعم هلزمية داعش ، فقامت أكثر من ستي دولة بقيادة الواليات املتحدة بتشكيل حتالف 
لدعم العراق. قدم هذا التحالف ضربات جوية دقيقة ومساعدات عسكرية وقاموا بتدريب القوات العراقية 
111. Michael Rubin, “Sunnis Must Accept Baghdad,” Commentary Magazine, (January 26, 2016).
112. James Lee Ray, «A Lakatosian view of the democratic peace research program,» (Progress in international 
relations theory: Appraising the field, 2003), 212.
«(المالكي يلوم سوريا على الهجمات، واألسد ينفي ادعاءه« ، فرانس برس (4 أيلول 2009 .113
114. Michael Hastings, “Border oil dispute worsens fears about Iran’s influence over Iraqi government,” The 
Washington Post, (January 9, 2010).
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باإلضافة إىل اإلغاثة اإلنسانية واالقتصادية. كان هذا التحالف أحد أكرب اإلئتالفات مكون من الكثري 
من الدول الدميقراطية لدعم احلكومة العراقية. ومن ناحية أخرى، فإن بشار األسد يف سوريا يواجه العدو 
نفسه ولكنه مل حيصل على دعم مماثل لدعم العراق، وذلك لعدة أسباب واضحة115. تشري نظرية السالم 
الدميقراطي إىل أنه عندما جتد الدول الدميقراطية نفسها يف حالة حرب، فأهنا ستحصل على املساعدة من 

الدول الدميقراطية األخرى بشكل أكثر سهولة من الدول غري الدميقراطية.

أن  املمكن  من  انتقالية  مبرحلة  متر  اليت  الدول  أن  حقيقة  من  ختجل  ال  الدميقراطي  السالم  نظرية  إن 
تكون أكثر عرضة للحرب وخاصة إذا كانوا حماصرين من قبل دول غري دميقراطية كما هو احلال بالنسبة 
احملاطة  البلدان  أن  أيضا  اليت شري  القوى  توازن  نظرية  مع  الدميقراطي  السالم  نظرية  تتشابه  للعراق116. 
اخلارجية وزيادة  للتهديدات  البلد وتعرضه  استقرار  توازن قوى غري مستقر سيزيد من عدم  بدول ذات 
نسبة العنف . وقد أظهرت الدول اجملاورة للعراق عداًء كبرياً جتاهها، سواء بعد عام 200٣ أم بعد الربيع 
العريب، ويرجع ذلك إىل بدء انتشار الدميقراطية يف العراق وانتقال السلطة يف العراق من األقلية السنية إىل 
األغلبية الشيعية. وعلى الرغم من العداء القادم من الدول اجملاورة، واالضطرار إىل التعامل مع إرهابيي 
تنظيم داعش ، فقد كان العراق قادرا على احلفاظ على الدميقراطية من خالل إرادة شعبه وحصوله على 
الدعم من حلفائه الدميقراطيي. وكان أحدث هتديد من ارهابيي تنظيم داعش كان يف انسحاب التنظيم 
، إذ ذكر وزير الدفاع العراقي ، خالد العبيدي، يف هناية عام 2015 أن ٤0٪ من األراضي اليت احتلها 
تنظيم داعش يف العراق قد اخنفض إىل 1٧٪ وذلك بفضل قوات األمن العراقية واملساعدة من ائتالف 

الواليات املتحد11٧.

الفصل 5 - اخلامتة
حقق العراق جناحاً كبرياً يف العقد األول من عملية إحالل الدميقراطية اليت بدأت بعد سقوط    
بناء  إعادة  اهنيار كامل إىل مرحلة  العراق من حالة  وانتقل  نيسان 200٣.  نظام صدام حسي يف ٩ 
على أسس دميقراطية ومت صياغة دستور جديد وإجراء االستفتاءات واالنتخابات. ومت اإلعرتاف جبميع 
االنتخابات واعتبارها حرة ونزيهة من قبل اجملتمع الدويل . ونتج عن تلك االنتخابات حكومات ائتالفية 
متعددة انتقال املناصب القيادية إىل أشخاص خمتلفي عن طريق مترير السلطة بشكل سلمي، وهو مايعد 
تناقضاً صارخاً لالنقالبات واالغتياالت السابقة. وميكن رؤية انتقال السلطة يف مجيع مستويات احلكم، 
كل ذلك كان من خالل تصويت املواطني. وعلى الرغم من كون الدميقراطية عملية جديدة يف العراق إال 
115. Darren Butler and Ahmed Rasheed, “Turks keeping troops in Iraqi camp, Baghdad turns to U.N.”
Reuters, (December 11, 2015).
116. Ray, “A Lakatosian view of the democratic peace research program,” 224-225.
117. Ibid, 221.
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أن الشعب العراقي خاض يف العملية الدميقراطية ومت قبوهلا باعتبارها الشكل الشرعي للحكم ، معربين عن 
 عدم رضاهم من خالل حقهم يف حرية التعبري وحتميل السياسيي املسؤولية عن طريق صناديق االقرتاع.
لن يكون اهلزمية الوشيكة لتنظيم داعش يف العراق احلل الشامل جلميع مشاكل العراق، ولن يدل على أن 
العراق قد أكمل مسريته يف عملية إحالل الدميقراطية . ان هزمية داعش تعين أن العراق سينتهي من أكثر 
احلروب تكلفة يف تارخيه احلديث، األمر الذي يتزامن مع األزمة اإلقتصادية اليت يتعرض هلا البلد الذي 
يعتمد يف اقتصاده على النفط يف ظل اخنفاض أسعار النفط يف السوق الدويل . أثر ذلك على امليزانية 
الوطنية العراقية، اليت ليس عليها التمويل فقط هلزمية تنظيم داعش بل جيب عليها احلفاظ على األمن بعد 
ذلك وإعادة بناء املدن املتضررة من احتالل وختريب التنظيم االرهايب هلا. ستكون احلكومة العراقية حباجة 
إىل استمرار تقدمي املساعدات العسكرية واملساعدات االقتصادية للصمود يف وجه إعادة بناء املناطق احملررة 
واحملافظة على احلكم يف أحناء البالد. إن كيفية تعامل الدولة العراقية بعد هزمية تنظيم داعش سيشكل 
مستقبل البالد وسيكون العراق حباجة ماسة إىل مساعدة احللفاء الدميقراطيي. إن الطريق إىل حتقيق حكم 
دميقراطي كامل طويل ومليء بالعقبات، وعلى الرغم من جناح العراق يف تنفيذ اخلطوات الدميقراطية منذ 
عام 200٣، بدون توفر الدعم املستمر من حلفائه الدميقراطيي، فإن الدميقراطية يف العراق ما تزال معرضة 

خلطر اخلروج عن مسارها يف ضل املنطقة املعادية لتقدم البالد. 

لن تكون الدول الدميقراطية حكيمًة يف قرارها يف االنسحاب من العراق بعد هزمية تنظيم داعش    
بل جيب على الغرب أن يدركوا أن عملية احالل الدميقراطية جيب أن تتم وفقاً للجدول الزمين اخلاص 
بالعراقيي  وسوف يتطلب األمر الصرب والدعم املستمر. لن تكون هناك ضغوطاً داخلية شديدة بانسحاب 
الغرب بعد هزمية تنظيم داعش، وذلك ألن القوات على أرض عراق كانت من القوات األمنية العراقية. 
لن يكون هناك تعب حملي ملا بعد احلرب كما كان احلال يف حرب عام 200٣ مع حتالف الراغبي. 
سيتوجب على االئتالف استمرارية تدريب القوات العراقية وتقدمي املشورة يف إعادة بناء املدن.على احللفاء 

الدميقراطيي اعتماد اجلدول الزمين العراقي يف عملية إحالل الدميقراطية .

املتحدة  الدميقراطيي كالواليات  احللفاء  تبين  املستقبلية حول كيفية  الدراسات  تركز  أن  ينبغي    
أجندات حمددة للدولة، وذلك لتقدمي مساعدة أفضل إلحالل الدميقراطية يف البالد. فإن كل دولة لديها 
مسارات خاصة هبا وميكن تعلم الكثري من عملية إحالل الدميقراطية يف العراق على الرغم من شدة العنف 
إال أن أغلبية املواطني كانوا مستعدين لتحقيق الدميقراطية وفقا لشروطهم. وبالرغم من وجود حرب أهلية 
ووقوع ثاين أكرب مدينة يف العراق حتت أيدي تنظيم داعش  فقد حافظ العراقيون على ثقتهم يف العملية 
الدميقراطية والدستور يف حل التحديات احلالية. وستستمر النتيجة النهائية لعملية إحالل الدميقراطية يف 

العراق وفقاً ملا تقرره عزمية العراقيي يف البقاء على الطريق حنو الدميقراطية. 
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2016 / 5 / 1

املقدمة
الدستور العراقي يعد التعليم عامال أساسيا لتقدم اجملتمع واعتربته حق مكفول  للجميع فضال عن جمانيته 

بدءا من مراحل رياض األطفال وذوي االحتياجات اخلاصة وحىت الدراسات العليا. 

يعــــــود تاريخ استحداث اول مؤسسة للتعليم العايل لعام 1٩0٨ عندما تأسست مدرسة احلقوق )كلية 
احلقوق الحقا( وما تبعها بسنوات قليلة لتستحدث كليات أخرى وكما يلي :-

كلية دار املعلمي العالية )الرتبية حاليا( . • 

الكلية الطبية امللكية . • 

كلية اهلندسة . • 

كلية اآلداب . • 

كلية التجارة . • 

كلية العلوم . • 

كلية الزراعة . • 

كلية الطب البيطري . • 

ويف عام 1٩5٧ تأسست جامعــة بغــداد لتضم باإلضافة اىل التسعة كليات اعاله املعاهد التالية :-

معهد العلوم اإلداريــة . • 

الخطوات المتخذة في عملية ترصين التعليم العالي في العراق

أ.د. عبـد الـرزاق عبد الجليل العيســى *

* وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عضو اهليئة االستشارية ملركز البيان.
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معهد اللغات . • 

معهد املساحــة . • 

معهد اهلندسة الصناعيــة العايل . • 

معهد الرتبية البدنيــة . • 

لقد تأسست جامعة احلكمة اليسوعية يف بغداد عام 1٩56 كمشروع للتعليم اخلاص .

واخلطوة الثانية يف تأسيس اجلامعات احلكومية هو تأسيس جامعيت املوصل والبصرة عام 1٩6٧ .

واجلــدول ))1(( يشيـــر اىل النمو يف استحداث اجلامعات احلكومية باإلضافة لعدد الكليات واالقسام 
والطلبة والتدريسيي حيث يالحظ ان الزيادة يف عدد اجلامعات احلكومية بعد عام 200٣ من 15 اىل 
٣5 واما الزيادة يف اجلامعات والكليات االهلية من 10 اىل ٤٧ لغاية عام 2015 وكذلك بالنسبة العداد 

الكليات واالقسام والطلبة واليت كانت زيادهتا اكثر من 100 ٪ . 

اجلدول )1( اجلامعات العراقية احلكومية

اجلامعات ت
احلكومية

تاريخ 
التأسيس

عدد 
الكليات

عدد 
األقسام

عدد  أعضاء 
اهليئة 

التدريسية
الصباحي 
واملسائي

عدد الطلبة

الصباحي واملسائي
نسبة الطلبة 
للتدريسيي

٨.٩2٩  60٤٧٧ 6٧٧٣ 11٤ 2٤ 1٩5٨ جامعة بغداد 1 

جامعة 2 
11.٨2٣٧  ٣2125 2٧1٧ 66 1٨ 1٩6٧ البصرة 

جامعة ٣ 
٩.0255  ٤0٩6٧ ٤5٣٩ ٩٨ 2٤ 1٩6٧ املوصل 

اجلامعة ٤ 
 11.65٩ ٤1٧٣0 ٣5٧٩ 61 1٣ 1٩6٣ املستنصرية 

اجلامعة 5 
٤.٧125  ٧1٩6 152٧ 5٣ 16 1٩٧5 التكنولوجية 
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جامعة 6 
1٣.٤5٧٨ 2601٤ 1٩٣٣ 6٧ 21 1٩٨٧ الكوفة 

جامعة ٧ 
 11.٨٧6 216٨6 1٨26 65 21 1٩٨٧ تكريت 

جامعة ٨ 
1٨.1٣1 21٧21 11٩٨ ٤6 1٨ 1٩٨٧ القادسية 

 11.٩065 1٧٧05 1٤٨٧ 61 1٨ 1٩٨٧ جامعة االنبار ٩ 

اجلامعة 10 
 2٤.22٤٨ 1٨٣1٤ ٧56 ٣٩ 10 1٩٨٩ العراقية 

 1٣.6٩06 25٣55 1٨52 52 1٩ 1٩٩1 جامعة بابل 11 

جامعة 12 
 0.25٤ ٩٩٩ ٣٩1٨ 2٧ ٩ 1٩٩٣ النهرين 

 16.0262 1٩520 121٨ 51 1٣ 1٩٩٨ جامعة دياىل 1٣ 

جامعة 1٤ 
 1٨.205٨ 1٩2٨0 105٩ ٤٣ 16 2002 كربالء 

جامعة ذي 15 
 16.٧065 15٤٨٧ ٩2٧ ٤6 1٨ 2002 قار 

 2٣.566٣ 166٨5 ٧0٨ ٤5 15 200٣ جامعة واسط 16 

جامعة 1٧ 
 ٣1.٨٩٩٨ 1٧51٣ 5٤٩ ٤٤ 15 200٣ كركوك 

جامعة 1٨ 
 16.٣٧6٤ ٨٤٨٣ 51٨ ٣0 1٣ 200٧ ميسان 

 2٤.٣٣0 12٣٨٤ 50٩ ٣5 15 200٧ جامعة املثىن 1٩ 

جامعة 20 
 15.065٤ ٣22٤ 21٤ 1٨ 6 201٤ سامراء 

 6٩.٨6٤٤ ٤122 5٩ ٩ ٤ 201٤ جامعة سومر 21 
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 22
جامعة 
القاسم 
اخلضراء 

 201٤ 6 1٣ 210 22٧1 10.٨1٤2 

 ٧.٨526 1٤٩2 1٩0 5 2 201٤ جامعة نينوى 2٣ 

 2٤
جامعة 

البصرة للنفط 
والغاز 

 201٤ 1 2 ٨ 1٤5 1٨.125 

جامعة 25 
 ٣٨.٤٨0٧ 2001 52 2 2 201٤ احلمدانية 

 2٤.٨1٨1 ٨1٩ ٣٣ ٤ ٣ 201٤ جامعة تلعفر 26 

جامعة 2٧ 
 ٩.٨٩٧٧ 1٧٤2 1٧6 ٧ 5 201٤ الفلوجة 

 2٨
جامعة جابر 
بن حيان 
الطبية 

 201٤ 1 1 ٤ 1٨6 ٤6.5 

 2٩

جامعة 
تكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت 

 201٤ 1 2 5٣

مستحدثة للعام 
 2015/201٤
والتدريسيي 

على مالك اهليئة 
العراقية للحاسبات 

واملعلوماتية 

مستحدثة للعام 
 2015/201٤
والتدريسيي 
على مالك 

اهليئة العراقية 
للحاسبات 
واملعلوماتية 

اجلامعة التقنية ٣0 
 16.610٤ 16٩26 101٩ 6٩ م5 وك٤ 201٤ الشمالية 

اجلامعة التقنية ٣1 
 1٨.٩٨٤5 ٣06٩٨ 161٧ 10٧ م11وك5 201٤ الوسطى 

 ٣2
اجلامعة التقنية 

الفرات 
االوسط 

 21.066٣ 1٨0٩6 ٨5٩ ٨2 م ٧و ك٤ 201٤ 
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اجلامعة التقنية ٣٣ 
 ٣0.٩٤5٨ 1٤٨5٤ ٤٨0 62 م5 وك٤ 201٤ اجلنوبية 

 --         201٤ الكرخ للعلوم ٣٤ 

  اجملموع 
م 2٨ 

ك ٣6٤ 
 1٤26 ٤256٧ 5200٣1  12.216٧

م: معهد و املالحظات 
      ك :كلية 

اجلدول )2( اجلامعات العراقيــة األهليــة

عدد االقسامتاريخ التأسيساجلامعة او الكليةت

1٩٨٨6كليـــة التــراث اجلامعـــة 1 
1٩٨٨٩كلية املنصور اجلامعة 2 
1٩٨٨12كلية الرافدين اجلامعة ٣ 
1٩٩011كلية املأمون اجلامعة ٤ 
1٩٩٣5كلية شط العرب اجلامعة / البصرة 5 
1٩٩٣6كلية املعارف اجلامعة / االنبار 6 
1٩٩٤٨كلية احلدباء اجلامعة / املوصل ٧ 
1٩٩65كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ٨ 

كلية الريموك اجلامعة / دياىل )غلق موقع الكلية يف حمافظة ٩ 
1٩٩66بغداد وإيقاف القبول حلي خترج اخر دورة منه( 

20001كلية بغداد للصيدلة 10 
200٤6جامعة اهل البيت )ع( / كربالء 11 
200٤1٤الكلية اإلسالمية اجلامعة / النجف 12 
200٤1٣كلية دجلة اجلامعة 1٣ 
20055كلية السالم اجلامعة 1٤ 
20056كلية الدراسات اإلنسانية اجلامعة 15 
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2005٧كلية مدينة العلم اجلامعة 16 
2006٣كلية الشيخ الطوسي اجلامعة / النجف 1٧ 
200٩6جامعة االمام الصادق )ع( 1٨ 
2010٨كلية الرشيد اجلامعة 1٩ 
20105كلية العراق اجلامعة / البصرة 20 
20102كلية صدر العراق اجلامعة 21 
2010٧كلية القلم اجلامعة / كركوك 22 
20105كلية احلسي )ع( اهلندسية اجلامعة 2٣ 
2010٤كلية احلكمة اجلامعة 2٤ 
20106كلية املستقبل اجلامعة / بابل 25 
2010٣كلية االمام اجلامعة / صالح الدين/ قضاء البلد 26 
2011٣كلية احللة اجلامعة/بابل 2٧ 
20115كلية أصول الدين اجلامعة 2٨ 
201٣11كلية االسراء اجلامعة 2٩ 
201٣٤كلية الصفوة اجلامعة / كربالء ٣0 
201٣٣كلية الكتاب اجلامعة / كركوك ٣1 
201٣٤كلية الكوت اجلامعة / واسط ٣2 
201٣٣كلية املصطفى اجلامعة ٣٣ 
201٣11كلية املزايا اجلامعة/ذي قار ٣٤ 
201٣٤كلية النور اجلامعة/نينوى ٣5 
201٣٣كلية الفراهيدي اجلامعة ٣6 
201٣٣كلية الكنوز اجلامعة/البصرة ٣٧ 
201٣٧كلية الفارايب اجلامعة ٣٨ 
201٣٣كلية الباين اجلامعة ٣٩ 
201٤٣كلية الطف اجلامعة /كربالء ٤0 
201٤٣كلية ابن حيان اجلامعة/كربالء ٤1 
201٤2كلية النخبة اجلامعة ٤2 
201٤5كلية النسور اجلامعة ٤٣ 
201٤2كلية الفقه اجلامعة/النجف ٤٤ 
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201٤٤كلية بالد الرافدين اجلامعة/دياىل/بعقوبة ٤5 

۸

الكليات الحكومية

۳

٥

۲

۳۲

۱

۲

۱ ۲

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۳

٥۹

۸

۳

الكليات االهلية

۱

۲

۲

۲

۳

٤

۱

۱
۱۲

المراكز والوحدات 
البحثية

۲

۸

۷

٤

٥

٤

٥

٥

٤

))۱((شكل 
مواقع واعداد المؤسسات العلمية والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب المحافظات

۲۹٦۲۸۹
۳۲۳٥۸۰۳۲٤۰٥۱

۳۷۷۸۷٦

٤۲۸٦۱۲

۱۱٦۰۱۱۱۷٤۰۱۱۷۹۷۱۳۰۱۷۱٤۰٤٦

٥۳۱۸۰٦٥٥٤٦٦۱۷٥۷٥۸۲٦۸٦۲٤٥۸

٥٥۳٤٤۷٥٥۱۱
۹۱۷۹٤

۱۰٥٤۲٦
۱۲۱۹٤٦

۲۰۱۰/۲۰۰۹۲۰۱۱/۲۰۱۰۲۰۱۲/۲۰۱۱۲۰۱۳/۲۰۱۲۲۰۱٤/۲۰۱۳

))۲((شكل 
اعداد الطلبة الموجودين في الدراسة االولية تطور 

جامعات تعليم اهلي معاهد تقنية كليات تقنية
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۳۰۱۰۹
۳۱۹۹۰

۳٤۰۰۸
۳٥۷۳٥

۳۷٤۰٤
۳۹٤٤٥

٤۰۹۹۳

۲۰۰۸/۲۰۰۷۲۰۰۹/۲۰۰۸۲۰۱۰/۲۰۰۹۲۰۱۱/۲۰۱۰۲۰۱۲/۲۰۱۱۲۰۱۳/۲۰۱۲۲۰۱٤/۲۰۱۳

))۳((شكل 
التدريسييناعداد تطور 

۲۰۱٤/۲۰۱۳لغاية  ۲۰۰۷/۲۰۰٤ 

اخلطوات االجيابية اليت حصلت للتعليم العايل بعد عام 200٣ :-

العلمية . 1 واالقسام  اجلامعات  عدد  زيادة  ووصلت  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  العمودي  التوسع 
والدراسات العليا واملراكز البحثية ألكثر من 100 ٪ قياسا ملا عليه قبل عام 200٣ .

العلمية . 2 اجملالت  عدد  وكذلك  الدكتوراه  واطاريح  املاجستري  ورسائل  املنجزة  البحوث  اعداد  تطور 
بشكل ملحوظ يف األعوام اليت تلت عام 200٣ قياسا ملا قبله . 

فتح التخصيصات للميزانيات التشغيلية واالستثمارية بعد عام 200٤ ولغاية 201٣ ، لذا يالحظ . ٣
ان اجلامعات اليت استغلت املبالغ املمولة هلا بكل شفافية وموضوعية قد ظهرت عليها معامل النمو 

والتقدم . 

زيادة رواتب العاملي يف مؤسسات التعليم العايل ، تدريسيي ومساندين ، ومنحهم خمصصات التفرغ . ٤
واخلدمة اجلامعية واليت ال متنح ألقراهنم العاملي يف مؤسسات أخرى . 

 االنفتاح على املؤسسات العلمية العاملية  بأشكال خمتلفة وكالتايل :. 5

دراسية  واجازات  بعثات   ، خمتلفة  بأشكال  العليا  الشهادات  على  للحصول  االبتعاث  عملية  اطالق 
وزماالت واعتبارا من عام 2005 ولغاية عام 201٤ ، ويف عام 2015 أعلنت الوزارة عن فرص االبتعاث 
وللتخصصات النادرة ومت ترشيح جمموعة من منتسيب الوزارة لتلك املقاعد، وحاليا شكلت جلنة ألعداد 
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اسرتاتيجية االبتعاث لألعوام 2020-2016. 

 التعشيق بي اجلامعات العراقية واجلامعات األجنبية وتوقيع مذكرات التفاهم والتوأمة وتبادل اخلربات • 
العلمية . 

 تسجيل املشاركة وحضور املؤمترات خارج العراق وعدم التميز بي فئة وأخرى وكما كان حيصل قبل • 
عام 200٣ . 

وبرامج •  مفاصل  معتمدة ملختلف  برامج  لوضع  العاملية  املنظمات  مع  االتفاقيات  الكثري من   عقد 
التعليم العايل وتدريب كوادره . 

 استضافة الكفاءات العراقية يف اخلارج لالستفادة من جتارهبم وخرباهتم يف الندوات واملؤمترات و الورش • 
العلمية يف العراق او خارجه . 

فرتة •  بقضاء  العليا  الدراسات  لطلبة  والسماح  والتدريسيي  للطلبة  البحثية  البعثات  برنامج  تفعيل   
زمنية،٣-6 اشهر، يف احدى اجلامعات األجنبية او املراكز البحثية إلجراء حبوثه خالل فرتة دراسته 
العليا ومبرافقة مشرفيهم العلميي. وكذلك السماح للتدريسيي من محلة شهادة الدكتوراه بقضاء فرتة 
زمنية قصرية )شهر(، او طويلة )اكثر من ستة اشهر( إلجراء حبوثه واالطالع على جتارب اجلامعات 

العاملية . 

حتويل نظام القبول املركزي الورقي اىل االلكرتوين ومنذ عام 2010 ، وإلغاء إضافة الدرجات لبعض • 
الطلبة، رئيس احتاد او ذوي درجة حزبية او كون والده ذي شأن يف الدولة واعتماد معيار املعدل 

لالمتحان الوزاري ملرحلة االعدادية هو األساس يف عملية املفاضلة يف القبول .

تعديل تعليمات الدراسات العليا متاشيا مع عملية الرتصي .• 

 تفعيل املكتبة االفرتاضية باالضافة لتأهيل املكتبات املركزية يف اجلامعات . . 6

والسماح . ٧ االكادميية  احلريات  احرتام  على  واحلث  للجامعات  الصالحيات  من  الكثري  منح 
للتدريسيي بالبحث والكتابة يف كافة اجملاالت وضمن املسارات العلمية والثقافية والرتبوية. 

وتشكيل . ٨  ، واخلاصة  العامة  العايل  التعليم  مؤسسات  جودة  أنظمة  يف  خبطوات كبرية  الشروع 
جملس اجلودة يف الوزارة واقسام اجلودة يف مجيع اجلامعات والشروع بدراسة اعتماد معايري وطنية جلودة 

مؤسسات التعليم العايل . 
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االهتمام بالبىن التحتية للمختربات العلمية وجتهيزها باألجهزة العلمية واملواد املختربية . . ٩

اجلامعات . 10 بي كوادر  ثقافتهما  وإشاعة  واحلاسوب  اإلنكليزية  اللغة  وتعليم  بتعلم  االهتمام 
واعتمادها كمفتاح للولوج لكافة العلوم األخرى . 

حث الكوادر التدريسية لالنضمام للدورات التأهيلية ومنها الدورات يف طرائق التدريس وإشاعة . 11
استخدام التكنولوجيا احلديثة يف التعليم والتعلم .

تشكيل جلان إلعادة النظر باملناهج الدراسية بالتنسيق مع املنظمات العاملية .. 12

 وضع االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم لألعوام 2022-2012 . . 1٣

روح . 1٤ لتحفيز  والطلبة  اإلدارية  والقيادات  التدريسيي  من  املتميزين  وتكرمي  اجلوائز  منح  اعتماد 
املنافسة والتطور يف األداء . 

بعض اخلطوات يف مسرية ترصني التعليم العايل يف عام 2015:-
اعتمدت الوزارة الكثري من اخلطوات لعملية الرتصي واوهلا إيقاف حاالت االستثناء وااللتزام بالضوابط 
والتعليمات والقواني النافذة واملساواة بي اجلميع ووضع الشروط والضوابط واملعايري للتعيينات وللقبول يف 
الدراسات العليا  وللرتشيح للعمل يف الدوائر الثقافية وكذلك للقيادات العليا وإلغاء الدور الثالث ، ونظام 

العبور يف كليات اجملموعة الطبية.

تعتبــــر املبادرات أدنـــــاه ضمن جمموعة املبادرات اليت تقدمها دوائــــر الوزارة ضمن التوجهات اليت اعتمدهتا 
الوزارة بـــــدءا من عام 2015 وابتعاد وإيقاف حلاالت االستثناء يف التعيي واالبتعاث والقبول يف الدراسات 

العليــــا واعتماد املعاييـــر اليت تطبق على اجلميع . 

وفــي ادنــــاه بعض من هذه املبادرات ،  وكما يلي :- 

1.ترصني التعليم األهلي 
   أ- اعتماد االمتحانات الوزارية 

      اعتماد امتحان لطلبة الصفوف املنتهية يف الكليات االهلية مبادة او مادتي مع اجلامعات احلكومية .

   ب- نظام القبول

      حتويل نظام القبول يف اجلامعات االهلية من املباشر اىل االلكرتوين وحتت اشراف الوزارة لضمان  
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عدالة وشفافية القبول .

     ج- ختصيص نسبة من موارد اجلامعات االهلية للبحث العلمي ولالبتعاث يف الدراسات العليا 

       تشكيل جلنة لدراسة مقرتح يلزم به اجلامعات والكليات االهلية بإعداد خطة حبثية يصرف عليها 
االهلية  والكليات  اجلامعات  منتسيب  تأهيل  لعملية  مبالغ  وختصيص  نفسها  املؤسسة  ختصيصات  من 
للدراسة العليا داخل او خارج العراق وضمن التخصصات املقرتحة لديهم او املزمع فتحها وضمن خططه 

االسرتاتيجية ومراعاة خطة الوزارة يف عملية االبتعاث . 

2. تعليمات الرتقية العلمية 
لكون  التقييم  اكثر رصانة وعلمية يف  واليت سيزيدها  املقرتح  التعديل  الفقرات على  ببعض  النظر  اعادة 
التعليمات مل تشري اىل اجلهد التدريسي وكثري من النشاطات اليت ميكن ان تضاف الستمارة مقدم الرتقية 
ونشاطاته كذلك االطالع على املرفق املصمم من قبل جامعة الزرقاء والذي يعترب منوذج معتمد من قبل 
معظم اجلامعات االردنية ومقر من قبل وزارة التعليم العايل وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل االردنية .

3.  مناهج التخصصات العلمية 
مقرتح تشكيل جلان من اخلرباء واالساتذة املتخصصي يف كل اختصاص علمي ومن املشهود هلم بالعلمية 
واإلخالص باإلضافة الحد الكفاءات العلمية يف اخلارج من نفس التخصص ومن املستمرين بالعمل يف 

اجلامعات االجنبية لالرتقاء مبناهج التخصصات العلمية.

4. تقييم شهادة 
عدم السماح للطلبة احلاصلي على معدل اقل من ٨0 ٪ بالدراسة يف كليات الطب خارج العراق وعدم 
فتح ملف دراسي هلم وعدم معادلة شهاداهتم مستقبال والذي يعترب خطوة اوىل لرتصي الواقع الصحي يف 

العراق وعدم السماح للكوادر الضعيفة من الدخول اليه . 

5. ترصني عملية االبتعاث
  أ- حتديد اعمار املبتعثي 

اعادة النظر بأعمار الطلبة املبتعثي حبيث يكون سقف عمر الطلبة املسموح هلم بالتقدمي على البعثات 
واالجازات الدراسية هو ٣5 سنة للماجستري و٤0 سنة للدكتوراه .
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  ب-  شروط وضوابط الزماالت اخلاصة . 

اعادة النظر بتخصصات الزماالت الدراسية بشكل خاص وكذلك االبتعاث بشكل عام.

  ج- برامج االبتعاث 

تشكيل جلنة لوضع اسرتاتيجيات االبتعاث املستقبلية وشروط املبتعثي وختصصات االبتعاث وكل ما يتعلق 
بعملية االبتعاث .

  د- االعداد لوضع سرتاتيجية لالبتعاث لألعوام 2016 - 2020 

اعداد دراسة كاملة خطة ابتعاث شاملة لألعوام 2016 - 2020 . 

هـ- االشراف العلمي للمبتعثي 

الطلب من كل متقدم للبعثات تقييمي من تدريسيي لشهادة البكالوريوس واملاجستري وكذلك اعتماد 
املشرف الداخلي للطلبة املبتعثي .

و- االبتعاث لالختصاصات النادرة

اعداد دراسة كاملة خلطة ابتعاث شاملة لالعوام 2016 - 2020 ، حتدد شروط االبتعاث .

6. جلان تعيينات 
اعتماد ضوابط ومعايري يف التعيينات يف اجلامعات واالبتعاد عن الواسطة والتأثريات السياسية .

7. معايري تثبيت املستشارين الثقافيني 
وضع معايري للمرشحي بوظيفة مستشار ثقايف يف الدوائر الثقافية التابعة لوزارتنا يف اخلارج. 

8. طلبة النواحي 
مرحلة  درسوا  ممن  والنواحي  القرى  ابناء  من  احملرومي  الطلبة  لقبول  حتفيزية  الية  للبت يف  جلنة  تشكيل 

االعدادية يف مناطقهم وذلك لفسح اجملال امامهم يف الدراسات اجلامعية او غريها. 

9. الغاء الدور الثالث 
يف  الثالث  الدور  اعتماد  عدم  عن  اإلعالن  وكذلك  والتخصصات  املراحل  لكافة  التحميل  الغاء  طرح 



125

اوراق حبثية

مؤسساتنا العلمية ابتداءا من هذا العام مستقبال.

10. التعليم االلكرتوين 
توجيه اجلامعات لتصوير وتسجيل حماضرات الدراسات العليا واعتمادها خلطوة أوىل للتوثيق والعتمادها 
كمنصات الكرتونية يعتمدها الطلبة يف متابعة دراستهم واعتمادها الحقا كربامج الكرتونية تؤدي ملنح 

شهادات عليا . 

11. دعم االقتصاد الوطين مببادرات زراعية 
 أ- ارشاد وتقييم كليات الزراعة 

دعوة عمداء كليات الزراعة حلضور ورشة عمل ملدة يوم واحد تتضمن برنامج سرتاتيجي ارشادي لعمل 
كيات الزراعة يعمق التوجه حنو مفهوم اجلامعة املنتجة هبدف ارساء قواعد العمل التطبيقي املنتج فضال 

عن مناقشة حتديث املناهج وتطوير ادوات العمليات واساليب التقومي .

ب. زراعة شجرة 

تكليف طلبة كليات الزراعة بدأ من املرحلة االوىل بزراعة شجرتي مثمرة على ان تتابع من قبل الطالب ويف 
موقع خمصص لكل دفعة لتكون احدى تقييمات هؤالء الطلبة خالل عام ولغاية خترجهم وعندها سنكون 
قد اسسنا لغابات يف كليات الزراعة مما يضفي مجالية على ساحات الكليات واجلامعات او اي مناطق 

يتم اختيارها من قبلهم بدال من ان ترتك بدون زراعة وميكن اختيار االشجار املثمرة ودائمة اخلضرة .

12. مشاريع البحوث املسوقة للوزارات 
عمل مسح للبحوث املوجهه يف مجيع دوائر الدولة واليت ستكون مبثابة قاعدة بيانات يف وزارتنا العتماد 
مشاريع البحوث التطبيقية للتدريسيي ولطلبة الدراسات العليا حلل مشاكل وزارات ومؤسسات الدولة . 

براءات  املاجستري، جمالت علمية،  الدكتوراه، رسائل  اطاريح  املسوقة  )حبوث،  العلمية  النتاجات 
االخرتاع، مشاريع الصفوف املنتهية، واملؤمترات وورش العمل واحللقات النقاشية املقامة يف الوزارة 

وكافة تشكيالهتا(
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جدول )٣( النتاجات العلمية املسوقة حسب الوزارات وبعض الدوائر الرسية، نتائج البحوث العلمية، 
حلها حسب  يف  تساهم  واليت  مبشكالت  املرتبطة  ماجستري(  رسائل  دكتوراه،  اطاريح  اخرتاع،  براءات 

السنوات 2011 - 201٣
201٣ 2012 2011 اجلهات املستفيدة ت

6 1 ٣ أمانة جملس الوزراء 1

6 11 ٨ وزارة الدولة لشؤون جملس النواب 2
1 ٤ 1 وزارة الدفاع ٣

6 ٤ 1 وزارة الداخلية ٤
٨ 2٤ ٤2 وزارة اخلارجية 5

2٤ 21 26 وزارة النفط 6
55 ٣٨٩ ٤٧2 وزارة الصحة ٧
٣٤ 15 6٧ وزارة الرتبية ٨
12 12 21 وزارة التخطيط ٩
20 1٣٣ ٣2 وزارة املالية 10
٧٨ 160 ٨0 وزارة الصناعة واملعادن 11
1٨ 1٨ ٤٨ وزارة الكهرباء 12

٣1 1٣ 6٩ وزارة الثقافة 1٣

201٣ 2012 2011 اجلهات املستفيدة ت

15 ٤٣ 16 وزارة الشباب والرياضة 1٤

2٤ 1٩ 1٨ وزارة االتصاالت 15

1٩ 2٩ 26 وزارة العدل 16

2٩ ٣ 15 وزارة العمل والشؤون االجتماعية 1٧

21 22 ٩ وزارة السياحة واالثار 1٨



127

اوراق حبثية

٩ ٣ ٣ وزارة النقل 1٩

15 2 ٧ وزارة التجارة 20

٣٧ 6٨ 1٧ وزارة العلوم والتكنواوجيا 21

5٨ 5٨ 65 وزارة الزراعة 22

٤5 5٣ 15 وزارة البيئة 2٣

٣٧ 20 ٤ وزارة االعمار واالسكان 2٤

1 15 2 وزارة املوارد املائية 25

٣6 ٣ 10 وزارة حقوق االنسان 26

5 15 ٤ وزارة الدولة لشؤون املرأة 2٧

 5  12  10 وزارة الدولة لشؤون احملافظات   2٨

 -  22  1٩ وزارة الدولة لشؤون اجملتمع املدين   2٩

 2  2٩  ٩5 ديوان الوقف الشيعي   ٣0

 1  2٨  ٨2 ديوان الوقف السين   ٣1

 2  5  ٣ هيئة النزاهة   ٣2

 ٣  11  ٤ أمانة بغداد   ٣٣

 -  ٤  - جهاز االمن الوطين   ٣٤

- - - البنك املركزي   ٣5

- - - جمالس احملافظات   ٣6

 6٧٧  1266  1٣0٣ اجملموع   ٣5
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1. باإلضافة اىل ٣0 جملة علمية بواقع 15 حبث لكل جملة = ٤50 

وهبذا يكون جمموع البحوث املنشورة لعام 2011 هي           1٧5٣

2. باإلضافة اىل 55 جملة  بواقع 15 حبث  يف  كل جملة =٨25 

 وهبذا يكون جمموع البحوث املنشورة لعام 2012 هي 20٩1

٣. باإلضافة اىل 2٣ جملة علمية بواقع 15 حبث لكل جملة = ٣٤5 

وهبذا يكون جمموع البحوث املنشورة لعام 201٣ هي  1022

13. املختربات املركزية 
التوجيه بإنشاء خمتربات ختصصية وامكانية االعتماد اعتمادا على جتميع االجهزة املتكررة على مستوى 

القسم العلمي او الكلية او اجلامعة او املركز البحثي وليس الشراء نظرا حملدودات الصرف .

14. ترصني مناهج كليات اجملموعة الطبية 
ادخال مفردات ملفاهيم السلوك املهين للتخصصات الطبية واهلندسية والرتبوية يف مجيع الكليات احلكومية 

واالهلية ملا هلا من امهية حياتية للمجتمع العراقي .

15. كليات االثار 
توجيه اجلامعات اليت لديهم كليات او اقسام اثار العتماد املناطق االثرية كمختربات تعليمية او تدريبية 
هلم والتعاقد مع وزارة السياحة واالثار ليكونوا عونا هلم يف عملية استخراج االثار واعادة املقتنيات اليت 

سيحصلوا عليها من جراء التنقيب وممكن ان تدر هذه العقود مبالغ للجامعة ومنتسبيها . 

16. الدراسات العليا املشرتكة 
تشكيل جلنة لدراسة امكانية السماح لثالث جامعات متجاورة او اكثر واليت يستويف كادرها التدريسي 
ذوي ختصص معي باستحداث الدراسة العليا يف ذلك التخصص على ان تسمى اجلامعة اليت ستتكلف 
برفع الدراســة وحيدد كذلك املوقع الذي سيجمع الطلبة خالل السنة االوىل من دراستهم ، واليت سيشارك 
الذين سيوزعوا على  الطلبة  الكورسات وجناح  انتهاء فرتة  املشاركة وبعد  اجلامعات  فيها مجيع تدريسيي 
مشرفيهم يف خمتلف تلك اجلامعات املشرتكة ، ويف هذه احلالة ستوفر فرصة ألبنائنا الطلبة إلكمال دراستهم 
وستكون الدراسة اكثر رصانة باإلضافة للعامل املادي الذي سيوفر للعراق الكثري من املبالغ فضال عن 

معاجلة نقص التدريسيي هبذه التخصصات وكذلك توسيع فكرة االستاذة الزائريـــن بي اجلامعـــات .
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17. اعتماد معيار وطين جلودة اجلامعات العراقية 
اعتماد عدد البحوث التطبيقية املنهجية يف كل جامعة قياسا لعدد التدريسيي كمعيار جلودة اجلامعات 

وترتيبها والذي سيكون حسب معايري جودهتا للبحث العلمي مقارنة بالدول املتقدمة

18. املكتبة االفرتاضية العراقية 
التعميم على اجلامعات لغرض وضع الية عمل مشرتكة فيما بينها لالستفادة من املكتبات

 املوجودة يف اجلامعات وربطها مبنظومة الكرتونية ميكن دخول كل منهم على مجيع املكتبات. 

باإلضافة اىل اعادة ربط املؤسسات العلمية العراقية باجملتمع العلمي العاملي عن طريق تبادل قواعد البيانات 
بيننا وبي دور النشر العربية والعاملية بدال من دفع املبالغ املالية من خالل التعاون مع دور النشر العاملية 

وتقدمي مجيع النتاجات ودمج املصادر واخلدمات وتقدميها من  خالل شبكة االنرتنيت.

19. شروط ترشيح القيادات االدارية وامللحقني الثقافيني 
وضع معايري ومواصفات للقيادات االدارية وامللحقي الثقافيي .

20. اجلائزة التشجيعية لطلبة اجلامعات 
اطالق جمموعة من اجلوائز التشجيعية للطاقات الشبابية املبدعة واملتميزة واملبتكرة للفئة من عمر )1٨-

25( سنة وملن هم يف اروقة اجلامعات للعام الدراسي 201٤ - 2015 ولكافة التخصصات . 

21. تصميم الربامج االلكرتونية 
تشكيل جلنة من املتخصصي يف تقنيات احلاسوب لتقييم اجلامعات ودوائر الوزارة لتحديد املتميز منها يف 

اعتماد تقنيات احلاسوب والربامج املصممة من قبلهم .

22. تقييم شهادات كليات اهلندسة 
إعادة النظر بالضوابط اخلاصة بالسماح للطلبة الدارسي يف كليات اهلندسة يف اخلارج من خالل حتديد 
املعدالت اليت تسمح هلم بدراسة كل ختصص يف كليات اهلندسة يف اخلارج مبا ال يقل عن معدل )٧5٪( 

وعدم فتح ملفات ملن هو خمالف هلذه الضوابط . 

 حتديد عملية االبتعاث فقط ضمن االختصاصات النادرة اليت حتدد من قبل جلنة خمتصة .



23. شفافية املنافسة
لضمان شفافية العمل اإلداري مث االيعاز للجامعات بااللتزام بالعمل املؤسسايت حيث يتم اإلعالن عن 
أي شروط معلنة كفرصة ممكن ان يستفيد منها أي مواطن عراقي وخوضه التنافس للتقدمي عليها ضمن 
الشروط املعلنة ووفق الضوابط واملعايري ، وامثلة على ذلك التقدمي على البعثات والتعيينات والدراسات 

العليا ، وحضور مؤمتر او املشاركة بورشة او دورة تدريبية او أي نشاط تأهيلي .

التوصيــــــات
على اجلامعات ان تدرس فقرات االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم لألعــــوام  2012 - 2021 وعلى 

ضوئها ترسم سرتاتيجتها اإلدارية والعلمية والتنموية وتنفيذ بعض فقراهتا ضمن االمكانية املتوفرة لديها .

االستمرار بتفعيل املعايري العاملية ، العامة واخلاصة ، جلودة مؤسسات التعليم العايل .

استثناء  وبدون  اجلميع  على  وتطبيقها  النافذة  والقواني  والتعليمات  وبالضوابط  املهين  بالسلوك  االلتزام 
وخاصة يف عمليات التعيي واالبتعاث والقبول يف الدراسات العليا .

البحوث  على  وبالرتكيز  اخلطط  ووضع  البحثية  والوحدات  املراكز  بواقع  للنهوض  طريق  خارطة  وضع 
التطبيقية اليت تساهم يف حل املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع العراقي وإجياد احللول هلا .

5. توجيه مشاريع حبوث طلبة الدراسات العليا والتدريسيي يف التخصصات ، العلمية واإلنسانية واملهنية 
، مبا خيدم التنمية البشرية وحل املشاكل االقتصادية واالجتماعية والصحية والرتبوية .

التمويلية  والصناعات  وبدائلها  املستدامة  والطاقة  الزراعي  القطاع  وتنمية  بدعم  للشروع  املساعدة   .6
كخطوة أوىل يف دعم االقتصاد العراقي .

٧. خماطبة اجلهات الرقابية والتشريعية بالوقوف إجيابيا مع خطوات الرتصي من اجل ان تتخذ مؤسساتنا 
العلمية مكانا وترتيبا مرموقا عامليا بي قريناهتا يف التصنيفات الدولية .
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2016 /5 /٤

1.  مقدمـــــــة
أن حوايل 6٨٪ من إيرادات حوض هنر دجلة و٩٧٪ من إيرادات هنر الفرات ترد من خارج العراق )تركيا، 
سوريا ، إيران( ونتيجة لتطور استخدامات املياه يف تلك الدول )أنشاء مشاريع الري والتخزين( وبغياب 
االتفاقيات اليت حتدد حصة كل بلد من املياه وكون العراق دولة املصب فذلك جيعله يف موقف حرج ألنه 
يتأثر سلباً بإجراءات الدول الواقعة يف أعلى اجملرى ، حيث يتوقع أن يكون املتاح من املياه عام 2015 

ما ميثل 55٪ فقط من االحتياجات الكلية .

هذا النقص أستدعى أعاده النظر يف سياسة اعتماد املصادر املائية لإلغراض الصناعية ومنها بناء حمطات 
أنتاج الطاقة الكهربائية البخارية مستقباًل ألهنا تعتمد أساساً على مياه األهنار إلمتام عملية التربيد ، كما 
أن اخنفاض مناسيب املياه يف األهنار مستقباًل دون املستوى املطلوب من شأنه التأثري على عمل مضخات 

تدوير املياه يف مأخذ املياه والذي يؤدي اىل تلف هذه املضخات بسبب ظاهرة التكهف . 

  اهلدف من هذه الدراسة : 

*  تقييم املرحلة احلالية حملطات أنتاج الطاقة .

*  وضع مؤشرات خلطة بناء مشاريع أنتاج الطاقة وعلى ضوء الوضع املائي يف العراق 

*  اقرتاح التقنيات اليت من املمكن تبنيها مستقباًل ملعاجلة املشاكل النامجة . 

2. الواقع احلايل واملستقبلي للمياه يف العراق 

يشكل أساس املوارد املائية للعراق النهران دجلة والفـرات وروافدمهـا ، حيث بلـــغ املعدل السنوي لواردات 
هنر دجلة روافـــده )الزاب الكبري ، الزاب الصغري ، العظيم ، دياىل( حبدود  ٤٩.٤  مليار م٣/سنة ، فـي 

مستقبل انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية
 في العراق

د. كريم وحيد حسن  *

* وزير الكهرباء العراقي السابق.
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حي بلغ املعدل  السنوي لنهر الفرات حبدود  ٣0.٣  مليار م٣/سنة لغاية  1٩٧5 ، أي جمموع  ٧٩.٧   
مليار م٣/سنة . 

حبــدود    الفرات  لنهر  اإليــرادات  معــدل  أصبح  وتركيا  مــن سوريا  فـي كل  السدود  منظومة  أكمال  وبعد 
1٩.6  مليار م٣/ سنة للسنوات األخرية ، وبلغ معدل اإليرادات حلوض دجلة والفرات لعام  200٨  

حبدود )٣0( مليار م٣/سنة .ومن املتوقع زيادة هذا النقصان يف السنوات القادمة .

اإلشكال )1(، )2(،)٣( توضح احتياجات القطاعات املختلفة لكميات املياه مقارنة باإليرادات والنقص 
املتوقع يف مياه املياه للعام 2015 .حيث من املتوقع ان يصل النقص يف كميات املياه املطلوبة عام 2015  

حبدود ٣٣ مليار م ٣ / سنة .
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٣ . أنتاج الطاقة الكهربائية يف العراق 1٩٩0 – 2015 

منذ العام 1٩1٧ حيث بدأت صناعة الكهرباء يف العراق وحلد االن ، تستخدم األنواع اآلتية من احملطات 
إلنتاج الطاقة الكهربائية 

احملطات البخارية 

احملطات الكهرومائية 

احملطات الغازية 

حمطات الديزل 

متيزت الفرتة ولغاية هناية السبعينات بالرتكيز على أنشاء احملطات البخارية ويف عقد الثمانيات على احملطات 
املائية ، بينما شهدت سنوات هناية القرن وبداية سنوات القرن الواحد والعشرون زيادة ملحوظة يف بناء 
احملطات الغازية ، ويبي الشكل ) ٤ ( النسبة املئويــة ملشاركة كل نوع من حمطات انتاج الطاقة والذي 

يتضح فيه زيادة مشاركة احملطات الغازية لتصـل اىل نسبة  ٪5٨.

من هذه املعلومات يتبي بأن هناك اخنفاضا يف أنتاج احملطات املائية بسبب النقص احلاصل يف املوارد املائية 
، حيث أن أنتاج هذه احملطات يعتمد على معدالت تصاريف املياة ومستوى املاء بالسدود ، وأن اخنفاض 
هذه التصاريف يؤثر أيضاً على تشغيل احملطات البخارية وإنتاجها للطاقة القرتاب مستوى املياة يف األهنار 
من احلدود التشغيلية الدنيا هلذه احملطات اليت تعتمد أساساً على كميات املياة لتوفري املياه األيونية الالزمة 
إلنتاج البخار وتوفري كميات مياه مناسبة ملنظومات تربيد الوحدات . الشكل )5( يبي مدى اخنفاض 
معدل تصاريف  املياه من خالل سدي املوصل وحديثة ، ويتضح من الشكل بان نسبة تصاريف هنر 
دجلة قد اخنفضت حبدود ٧2 ٪ عام 200٨ مما كانت عليه يف عام 1٩٩5 . ونسبة اخنفاض هنر الفرات 

حبدود  ٣0٪ لنفس الفرتة . 

باملقابل فان اجلدول )2( يعطي بيانات عن احتياجات بعض احملطات البخارية لكميات املياه ومعدل 
اجلريان األدىن ، حيث يتضح من  هذه البيانات احلاجة الكبرية لكميات املياه لضمان اشتغال احملطات . 

تقدر حاجة احملطات البخارية اىل كميات من املياه حبدود  1٨0 م٣/ساعة.ميكاواط عندما تكون كفاءة 
منظومة التبادل احلراري عالية وقد تصل اىل250  م٣/ساعة.ميكاواط عند كفاءة أقل، أي حتتاج حمطة 
خبارية سعة  1000 ميكاواط اىل 50 م٣/ثا كمية مياه، وتعترب هذه الكمية عالية نسبة اىل التصاريف 

احلالية لنهري دجلة والفرات .  
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شكل رقم  ) ٤  (

 جدول )1( احتياجات بعض احملطات البخارية لكميات املاء :
السعةالمحطة

MW 

كمية المياه 
المطلوبة 

م3/ثا

كمية الماء 
المسحوب 
من النهر   

م3/ثا

دنى معدل جريان 
أ
ا

مطلوب

 م3/ثا

النهر

الفرات30010867327×4المسيب

دجلة33011866360×4واسط

الفرات30010860327×4الخيرات

الفرات30010860327×4النبار
الفرات2007240218×4الناصرية

دجلة1605832175×4الدورة

شط العرب2007240218×4الهارثة
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شكل رقم )5 ( تصاريف املياه

٤.  الرؤى املستقبلية لبناء حمطات أنتاج الطاقة

ومستقباًل ،  والفرات وروافدمها حالياً  املياه يف هنري دجلة  اخنفاض تصاريف  املؤشرات على  أن ظهور 
تتطلب تبين سياسة  مستقبلية ملشاريع انتاج الطاقة الكهربائية تعتمد على احملاور االتية : 

احملور األول :  التوسع يف بناء احملطات الغازية ذات األحجام الكبرية  .

احملور الثاين : استخدام تقنيات بديلة ملنظومات التربيد احلالية يف احملطات البخارية ومبا يتالئم مع املناخ 
العراقي . 

احملور الثالث : االجتاه حنو تقنيات الدورات املركبة واعتماد دورات تربيد بتكنولوجيا متطورة تتالئم مع 
املناخ العراقي . 

احملور الرابع : احملطات الكهرونووية . 

٤-1  : جدوى التوسع يف استخدام الوحدات الغازية  

أعتمد أنتاج الطاقة الكهربائية يف العراق وخالل العقود املاضية على احملطات البخارية وحيث وفرة املياة 
يف حوضي دجلة والفرات ، وسامهت هذه احملطات وكما مؤشر الشكل ) ٤ (  مبشاركة قاربت52٪  يف 
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عام 1٩٨6، واعتربت هذه احملطات هي املعتمدة لتغطية محل األساس  .

جبانب احملطات البخارية ، استخدمت وحدات غازية صغرية سريعة التشغيل والربط والتحميل لتغطية محل 
الذروة ، وبسبب اخنفاض مستوى كميات املياه وتطور تكنولوجيا احملطات الغازية وارتفاع نسبة كفاءهتا 
وتغيري فلسفة تشغيلها ، مت يف فرتة التسعينات وبداية هذا القرن اعتماد احملطات الغازية املتوسطة والكبرية 
احلجم )MW 260. 125( كحمل أساسي يف أنتاج الطاقة وليس إلغراض تغطية محل الذروة  ،حيث 
يتضح من الشكل ) ٤ ( زيادة مسامهة الوحدات الغازية يف أنتاج الطاقة )ميكاواط.ساعة( اجملهزة للشبكة 

خالل الفرتة 1٩٩0-2015  تبلغ نسبتها حبدود  ٪5٨. 

الوحدات الغازية اصبحت  بديل مناسب عن احملطات البخارية من حيث الكفاءة أضافه اىل اخنفاض 
الكلفة النوعية بشكل كبري والكلف التشغيلية أضافه اىل سرعة تنفيذها .  جدول) ٣(.
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مشاريع احملطات الغازية االسرتاتيجية اليت اعتمدهتا وزارة الكهرباء  

وحدات جي اي 
عدد 

الوحدات
سعة الوحدة 
الواحدة م.و

السعر النوعي لكل 
شتغالها 

أ
وحدة عند ا

على الغاز  مع 
المنظومات الملحقة 

السعر النوعي لكل 
شتغالها 

أ
وحدة عند ا

نواع وقود 
أ
على )4( ا

مع المنظومات 
الملحقة

الكلفة الكلية 
التخمينية

مع المعدات 
الضافية + 

التنفيذ

سعر 
الميكا واط 

التخميني

)80( مليون )36( مليون دولر)28( مليون دولر56125
دولر لكل وحدة

 )700(
الف دولر 

لكل 
ميكاواط

وحـــــــــــــدات سيمنس 
عدد 

الوحدات
سعة الوحدة 

الواحدة

 م.و

السعر النوعي 
التخميني لكل 

وحدة عند 
اشتغالها على الغاز

الكلفة الكلية 
التخمينية مع 

المعدات والتنفيذ

سعر 
الميكاواط 
التخميني

المالحظات

96 مليون دولر10160
130 مليون دولر 

لكل وحدة
700 إلف 

دولر

السعر النوعي 
يتضمن سعر 

التورباين والمولدة 
ومعدات الشبكة 

الكهربائية 
ومنظومات السيطرة 

6
265

158 مليون دولر 
لكل وحدة

210 مليون دولر 
لكل وحدة

700

لف دولر
أ
ا

تعمل على الغاز 
فقط

وجاءت خطة وزارة الكهرباء يف بناء حمطات أنتاج الطاقة متوافقة مع هذا النهج ، حيث من املؤمل ضمن 
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هذه اخلطة إضافة  15000 ميكاواط من الوحدات الغازية خالل األعوام 200٩-201٣ لسد العجز 
يف أنتاج الطاقة وتأمي متطلبات زيادة الطلب على الطاقة  .   

٤-2     تقنيـــــات بديلة لتربيد احملطات البخارية

1.نظام التربيد ذو املمر الواحد 

 )Open Cycle( تستخدم كل احملطات البخارية يف املنظومة الوطنية نظام التربيد ذو املمر الواحد
لتربيد الوحدات حيث مير ماء التربيد مرة واحدة يف املكثف ويشرتط عند استخدامه توفر كميات كبرية 

ورخيصة من ماء التربيد الذي يكون مصدره يف العراق عادة من األهنار . 

من مزايا هذا النظام :  

الكلفة االستثمارية قليلة 

عدم احلاجة اىل وحدات معاجلة املياه قبل املكثف .

الطاقة الكهربائية اليت تتطلبها مضخات التدوير قليلة 

قلة الضائعات املائية 

أما مساؤى هذا النظام فيمكن تلخيصها : 

التلوث احلراري للنهر 

التآكل والتلوث 

النمو البايولوجي أجملهري ، والذي يتطلب عمليات صيانة دورية وبوترية عالية 

استخدام هذا النظام حيتاج اىل توفر كميات كبرية من املياه كما ذكر يف الفقرات السابقة  )1000ميكاواط 
من  أصبح   ، والفرات  دجلة  املياه يف هنري  تصريف  مستويات  تدين  .والستمرار  اىل 50م٣/ثا(  حتتاج 

الضروري دراسة أمكانية أستخدام أنظمة أخرى لتربيد احملطات البخارية . 

2.أبراج التربيــــد 

برج التربيد يعرف على أنه مبادل حراري خاص ، والذي من خالله حيدث متاس مباشر مابي اهلواء واملاء 
إلمتام عملية انتقال احلرارة حتصل عملية التربيد التبخريي عند تالمس كتلة من املاء ذات مساحة سطحية 
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كبرية مع تيار من اهلواء غري املشبع لفرتة كافية من الزمن إلمتام عملية انتقال احلرارة . 

تصنف أجهزة التربيد ألتبخريي اىل أجهزة تربيد ذات متاس مباشر أوغري مباشر أو كالمها بي املاء واهلواء  . 

أما أنواع أبراج التربيد فهي  : 

. )Natural Draft( أ.أبراج التربيد بالتيار الطبيعي

تكون صاحلة لالستخدام يف االجواء الباردة . حيث أن الفرق يف درجة مابي داخل الربج وخارجه يساعد 
على تكوين تيار هواء طبيعي يساعد على أمتام عملية التربيد .

لذا اليصلح هذا النوع من االبراج لالستخدام يف العراق حيث ان درجة حرارة اجلو عالية وخاصة يف 
فصل الصيف .

. )Mechanical Draft( ب.  أبراج التربيد امليكانيكية

المتام عملية تربيد املاء باهلواء الصاعد يف االجواء احلارة كما يف العراق البد من أستخدام مراوح كبرية 
احلجم تقوم بدفع اهلواء من االسفل اىل االعلى .توجد عدة تقنيات الستخدام هذه املراوح قد تكون يف 

أعلى الربج أو أسفل الربج .

النوع من االبراج هو االستهالك الكبري للطاقة يف تشغيل هذه املراوح ) 1.5 -2  أحد سلبيات هذا 
ميكاواط ( . ولكن واحدة من اخلربات اجليدة هلذا النوع من التربيد هو قابليتها على خفض درجة حرارة 

املاء املستخدم للتربيد . 

يف حال أستخدام أبراج التربيد ، جيب أن ينظر اىل الكلفة االقتصادية لعناصر  منظومة التربيد : 

الكلفة االبتدائية ألبراج التربيد بضمنها املراوح .

كلفة املضخات ومنظومة األنابيب . 

كلفة املنظومات املساعدة . 

كلفة املنظومة الكهربائية .

كلفة اإلعمال اإلنشائية . 

قد تصل الكلفة االستثمارية ملنظومات التربيد امليكانيكية ما بي 0.5-0.6 مليون دوالر لكل ميكاواط 
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، يضاف هلا كلف التشغيل والصيانة واليت قد تبلغ ثالثة أضعاف كلفة التشغيل والصيانة ملنظومات التربيد 
ذات املمر الواحد .

أبراج التربيد الطبيعية 

ابراج التربيد الطبيعي امليكانيكية 
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٤- ٣   احملطات  ذات الدورة املركبة 

أ . املقدمة : 

بعد التقدم الكبري الذي حصل يف أنتاج معادن ذات مقاومة كبرية لدرجات احلرارة العالية ومارافقه من 
تقنيات  حديثة يف أكساء أجزاء املسار احلار)Hot path( وخصوصاً ريش الصف األول للرتباين الثابتة 
واملتحركة أضافه اىل أساليب تربيد الصفوف األوىل للرتباين )من 1000اىل 1٣00درجة مئوية ( وبالتايل 
الغازات  الغازات اخلارجة من الرتباين )٤50 اىل 600 درجة مئوية ( وميكن إمرار  تكون درجة حرارة 
 heat recovery steam( اخلارجة من الرتباين على مرجل خاص يسمى اسرتجاع حرارة الغازات العادلة
generator( يقوم بإنتاج البخار بكميات وضغوط وحرارة مناسبة إلدارة ترباين خباري يقوم بدور تدوير 
مولـدة خاصـة )أو يقوم بتدوير نفـس مولدة الوحـدة الغازية( ذات سـعة ترتاوح بيـن  )٤5-55(٪ مـن سعة 
 CCPP« combined cycle املركـبة الدورة  الوحدات باحملطات ذات  الغازية وتسـمى هـذه  الوحدة 
 GTCC« gas turbine كما ميكن أن تطلق تسمية الوحدات الغازية املركبة عليها »power plant

  .»combined cycle

   ب. مميزات الوحدات املركبة مقارنة مع الوحدات الغازية املفردة :

تتميز الوحدات املركبة بأرتفاع كفاءهتا احلرارية الكلية مقارنة مع الكفاءة احلرارية للوحدات الغازية املنفردة 
وهذا ناتج من تساوي درجة حرارة الغازات الساخنة الداخلة للرتباين الغازي وأخنفاض درجة حرارة العادم 
اخلارج من مداخن الوحدات املركبة مقارنة مع درجة حرارة الغازات العادمة اخلارجة من عادم الوحدات 

الغازية املفردة وهذا يعين أستخدام طاقة حرارية وحتويلها اىل طاقة كهربائية أكرب يف الوحدات املركبة .

لوحدة غازية  احلراري  واملعدل  احلرارية  والكفاءة  التصميمية  الطاقة  التايل  اجلدول  يبي  املقارنة  وإلغراض 
مفردة بنفس الوحدة عندما تكون مركبة . 

القدرةنوع الوحدة

MW

املعدل احلراري كيلوسعرة /كيلو واط ساعةالكفاءة ٪

ALSTOM  GT 26

SINGLE CYCLE

2٨٨.٣٣٨.1٩٤٤٩

ALSTOM  GT 26

 COMBINED
CYCLE

٤2٤5٨.٣61٧2
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ج. الوقود املستخدم يف الوحدات املركبة :

ميكن أستخدام مجيع أنواع الوقود املستخدمة حالياً يف الوحدات الغازية إلدارة الوحدات املركبة وأفضل هذه 
األنواع هو الوقود الغازي )N.GAS( الذي يتميز بأعلى كفاءة حرارية للوحدات الغازية واملركبة أضافه 

اىل ارتفاع نسبة اإلتاحة اىل ٩5٪ واخنفاض كلف التشغيل والصيانة .

فيما يعترب الوقود الثقيل أو النفط اخلام غري مرغوب يف تشغيل الوحدات املركبة الذي يؤدي اىل  اخنفاض 
الكفاءة احلرارية عند استخدامه أضافه اىل اخنفاض اإلتاحة بشكل كبري والتصل يف أحسن األحوال ألكثر 
من 50٪ يف حي ترتفع كلف التشغيل والصيانة اىل ثالثة أضعاف أو أكثر مقارنة مع أستخدام الغاز 

الطبيعي . 

حمطة  غازية دورة مفردة

حمطة  غازية دورة مركبة 



٤-٤  :    احملطات الكهرونووية 

     تعترب احملطات الكهرونووية من مصادر الطاقة املهمة ، كثري من الدول تعتمد يف أنتاج الطاقة الكهربائية   
على الطاقة النووية )السويد ، فرنسا ، اململكة املتحدة ، باكستان ، اليابان ، ...( .

باشرت وزارة الكهرباء يف عام 200٩باالتصال ببعض املؤسسات العاملية اليت هلا خربة يف جمال احملطات 
هذه  ملثل  املناسبة  املواقع  الختيار  اجلدوى  بدراسات  للبدء  األوىل  اخلطوط  وضع  هبدف  الكهرونووية 

احملطات مستقباًل .

أستخدام احملطات الكهرونووية حيتاج اىل أستثمارات كبرية واىل وقت قد ميتد اىل مثان سنوات الكمال بناء 
احملطة . ومع ذلك يبقى خيار بناء احملطات الكهرونووية مطلوبا” وذلك هبدف بناء أسرتاتيجية متكاملة 

للطاقة يف العراق وعدم االعتماد على الوقود التقليدي فقط . 

االستنتاجــات والتوصيــــات
شحه املوارد املائية حالياً ومستقباًل ،النقص قد يصل اىل ٣٣ مليار م٣/سنوياً  عام 2015 ، مع اخنفاض 

تصاريف املياه .

زيادة يف الطلب على الطاقة لتصل اىل مستوى حبدود 000 25 ميكاواط عام 201٨ . 

أعاده النظر يف أستخدام منظومات التربيد للمحطات البخارية ذات املمر الواحد ، ووضع اخلطط لتبين 
أستخدام أبراج التربيد امليكانيكية ،بعد أجراء دراسات جدوى معمقة .

أنشاء احملطات الغازية الكبرية واعتمادها كحمل أساس . 

اللجوء إىل أستخدم منظومات الدورات املركبة للمحطات الغازية . 

البدء بأجراء دراسات اجلدوى ملشاريع احملطات الكهرونووية . 
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2016 / 5 / ٨ 

هذه بعض اخلطوط العامة لإلصالح اليت قد تصيب، وقد ختطأ ،وسنحاول اإلشارة إليها بصورة عامة 
وليست تفصيلية، ويف اغلبها هي عنوان  لنقطة شروع وانطالق يف اإلصالح، وأمهها وضع اهلدف املنشود 
ووضع رؤيته عام 2025، وعليه جيب تشكيل جلان علمية وأخرى فنية واستشارات تصل إىل االستعانة 

باخلربات األجنبية وبتجارب الدول اليت سبقتنا باإلصالح.  

إصالح النظام الصحي:
هي الرغبة يف تأسيس نظام صحي أساسي يكتمل ، وعلى مراحل، يف عام  2025  ... كسقف 

زمين لتحقيق خدمات صحية فاعلة وآمنة وقليلة الكلفة ألكثر من 35 مليون مواطن عراقي .
اهلدف

عام 2025
 عام حتقيق التغطية الشاملة 

عام الوصول إىل ضمان صحي وطين 

عام إكمال الرعاية الصحية األولية 

عام إكمال قاعدة البيانات الصحية 

عام سد النقص يف عدد األطباء والكوادر الصحية والطبية

عام وصول املؤسسات الصحية اخلاصة إىل 50 ٪ من الرعاية الصحية املقدمة 

إصالح الرعاية الصحية في العراق .. التحديات والفرص

د. فائز عبد الشهيد كاظم *

* دكتوراه يف الطب )األشعة التشخيصية، كورس القيادة الطبية – جامعة شيفيلد هالم، اململكة املتحدة(
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اهلدف 
SMART

   

Specific محدد

MeaSurable قابل للقياس 

achievable يمكن الوصول إليه

realiStic واقعي

tiMe bounded محدد بزمن

اإلصالح يف الرعاية الصحية :
هو عنوان عام يستخدم ملناقشة خلق أو تغيري يف السياسة الصحية الرئيسة، ويف أغلبها السياسة احلكومية 

اليت تؤثر يف إيصال رعاية صحية ملنطقة معينة .

النظام الصحي اجليد هو من ينتج خدمات نوعية لكل املواطني يف أي زمان ومكان حيتاجون إليها. و 
الشكل الدقيق هلذه اخلدمات خيتلف من بلد آلخر ، لكن يف كل األحوال حيتاج إىل موارد ومعلومات 
وإمدادات ووسائل نقل واتصاالت وتوجيهات ،البد لذلك من توفري خدمات تليب االحتياجات القائمة 

بأسعار منصفة والسعي يف الوقت ذاته إىل معاملة الناس على حنو الئق)2(.

The Goal اهلدف
إنشاء نظام صحي أساسي يوفر التغطية الوطنية الشاملة  من اجل خلق جمتمع معاىًف بدنيا ، ونفسيا 

واجتماعيا ، وبأقل كلفة ممكنة.  

Scope & Rational الرؤى واألسباب
الصحية كمحدد  الرعاية  لتحسي  والرؤى  األهداف  ، وضع  االلتزامات   ، الفعاليات  دراسة حتدد  هي 
أساسي من حمددات  الصحة  اليت أقرته منظمة الصحة العاملية )WHO( ، وهي حالة االكتمال التام 

بدنيا ونفسيا واجتماعيا ، ودراسة املعوقات وإضافة احللول الالزمة للوصول إىل هذا اهلدف.
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Introduction املقدمة
تعرضت أنظمة الرعاية الصحية يف مجيع دول العامل - املتحضر منها والنامي - إىل عمليات إصالح 
مستمرة  ، من  اجل الوصول إىل أهداف هذه األنظمة ، و ال خيلو أي نظام من نقاط خلل، وبعبارة 
أخرى فانه ال يوجد نظاماً صحياً ولد متكاماًل، أو أن حيدث توسعا أو تطورا يف الرعاية املقدمة مما يتطلب 

تغيريا يف النظم والسياقات املعمول هبا حاليا.

ويف السنوات األخرية تزامن حدوث إصالح يف أنظمة الرعاية الصحية يف بعض الدول املتقدمة كالواليات 
 Lord Ara Darzi أو اململكة املتحدة  يف زمن وزير الصحة الربيطاين ) Obama Care (  املتحدة
العراقي األصل، أو بعض الدول غري املتقدمة يف الرعاية الصحية كالصي ، اليت كانت متلك نظاما صحيا 
قريبا جدا من نظام الصحة يف العراق ، خصوصا ما صاحبه من انتقال البلد من نظام اقتصاد الدولة  اىل 

اقتصاد السوق ، ومن نظام صحي تتبناه الدولة بشكل كامل إىل أخر حيكمه القطاع اخلاص.  

وليس النظام الصحي لبلد ما هو ما يتعرض للخلل أو القصور أو الفشل يف تلبية احتياجات وقناعات 
مواطنيه، بل إن حماولة اإلصالح ذاهتا تتعرض إىل الفشل ، كما حصل يف حماولة اإلصالح اليت باشرت هبا 
وزارة الصحة العراقية عام 201٤ ، اليت فشلت قبل أن تبدأ ، وذلك لضبابية اهلدف، وغياب اآلليات، 
وعجز التخطيط وقصور يف املتابعة، وغياب تام لدور القيادة يف هذه احملاولة اإلصالحية، وكان بعدها 

اإلعالين اكرب من حجمها احلقيقي . 

وال يقتصر فشل اإلصالح على العراق فقط ، بل حدث ذلك يف بلدان عديدة قبل أن تشق طريقها 
بأن   ،  2005 عام  يف  الصيين  الدولة  جمللس  التابع  التنمية  أحباث  مركز  تقرير  أعلن  فقد   ، الصحيح 

إصالحات الثمانينات والتسعينات كانت فشال . 

لذا أصبح احنسار الثقة يف النظام الصحي حتديا كبريا  أمام الدولة يف حماولتها اإلصالح الصحي. ويف 
عملية اإلصالح  عموما ، وإصالح النظام الصحي خصوصا ، جيب أن نضع يف اعتبارنا  عوامل عدة 

منها :

انتقال  الدولة من املركزية إىل الالمركزية يف احلكم 

االنتقال من حكم الدولة إىل نظام يقوم على أساس حكم السوق

االفتقار إىل نظم اجلودة ، واىل نظم مراقبة علمية دقيقة ومتخصصة  
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دوافع اإلصالحات 
نابعة من الضرورات االقتصادية الكلية 

نابعة من اعتبارات السياسة الصحية

مؤشرات على الرعاية الصحية يف العراق  

حاجة املواطن العراقي إىل الرعاية الصحية يف مجيع دول اجلوار ، دليل على تقدمهم النسيب يف جمال الرعاية 
الصحية.

زيادة الفوارق يف الرعاية الصحية املقدمة ، واغلبها الفوارق يف اخلدمة املقدمة بي الريف واحلضر.

الزيادة السكانية العالية اليت تعيق تقدمي خدمات متكاملة ومنها خدمات الرعاية الصحية املتكاملة.

زيادة يف عدد الناس املبعدين أو خارج خدمات الرعاية الصحية.

زيادة يف عدد الناس الذين يراجعون املستشفيات واغلبهم من دون حاجة لذلك املستوى من الرعاية 

نقص يف عدد األطباء بالنسبة لعدد السكان مقارنة مع دول اجلوار أو بالنسبة اليت تقررها منظمة الصحة 
العاملية )٣( .

Health Challenges التحديات الصحية
يشارك العراق بقية دول العامل يف التحديات الصحية العاملية )Global health challenges(، ففي 
عام 200٨ تعرض العامل إىل حتديات حقيقية متثلت باألزمة االقتصادية وأزمة املناخ واالنفلونزا الوبائية  
ويف عام 201٤ تعرض العامل عموما والدول املنتجة للنفط خصوصا إىل أزمة اقتصادية حقيقية نتيجة 
اهلبوط  احلاد يف أسعار النفط وما يرتكه من اثر على الدخل الوطين عموما ، وعلى متويل الصحة والرعاية 

الصحية موضوع حبثنا. 

وهناك حتديات عاملية أخرى، كاإلمراض االنتقالية ، واألمراض غري االنتقالية الناجتة عن التدخي والسمنة 
احليوية ومقاومة اجلراثيم هلا.  املضادات  املغشوشة، وسوء استخدام  الدم والسكري ، واألدوية  كضغط 
التحديات  عن  خطورة  تقل  ال   )national health challenges( للصحة  وطنية  حتديات  وهناك 

العاملية، جيب تشخيصها والتصدي هلا ، وأمهها : 

عدم وجود نظام صحي متطور ومرن حيقق التغطية الشاملة والضمان الصحي لعموم املواطني.
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ضبابية مفهوم الصحة وأثرها على الرعاية الصحية

اخللل يف الرعاية الصحية األولية كوهنا تشكل أغلبية جممل الرعاية الصحية واألساس الذي يبىن عليه بقية 
أنواع الرعاية الصحية.

عدم وجود قاعدة بيانات وطنية للصحة يعتمد عليها يف وضع السياسات الصحية ومعرفة مستوى الرعاية 
الصحية املقدمة

اخلطوط العامة لإلصالح :
ماذا نريد من النظام الصحي ؟ 

اإلجابة الدقيقة عن األسئلة االتية توضح املالمح العامة للنظام الصحي املنشود :

ماذا نريد املركزية...أم الالمركزية ؟

ماذا نريد  ...  الصحة أم الرعاية الصحية ؟

القطاع العام أم اخلاص ؟

العدالة أم الكفاية ؟ 

الكمية أم النوعية ؟ 

النموذج الطيب أم النموذج االجتماعي ؟ 

املنافسة أم التعاون 

 اخليار أم املعيارية 

الدفع املقدم أم الدفع باآلجل 

املال  وتوفر   ، الزمن  ، وختتصر  اإلصالحية  أطروحتنا  األسئلة  هتذب  الكاملة عن هذه  الوافية  اإلجابة 
واجلهد، والسري يف طريق واحد ال طرق متعددة . مثال :

إذا  أقرت الالمركزية ..فإهنا  ستلغي كل الضوابط والسياقات املعمول هبا حاليا أو اخلطوات اإلصالحية 
اليت تكرس املركزية.
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إذا أقرت احلاجة إىل الصحة فإننا ننظر إىل الرعاية الصحية كمحدد واحد من حمددات الصحة وليس 
الصحة كلها 

إذا اختري القطاع اخلاص أو القطاع العام أو املختلط ، فإننا حندد واجب الدولة يف كل صنف واختالفه 
عن الصنف اآلخر .

إذا اخرتنا التعاون بدل املنافسة مع القطاع اخلاص ، فإننا نلجأ إىل توحيد األسعار بي القطاعي ليكمل 
بعضها البعض ، ونعطي املواطن حرية االختيار من دون أعباء مالية إضافية 

إذا اخرتنا النموذج االجتماعي ، فإننا نفكر باخلدمة قبل هامش الربح يف النموذج الطيب 

اإلصالح األول : 
WHO  مفهوم الصحة حسب تعريف منظمة الصحة العاملية

الصحة هي حالة من االكتمال التام بدنيا ونفسيا واجتماعيا ، وليس بالضرورة بغياب املرض أو اإلعاقة .

وهذا التعريف مل يتغري منذ عام 1٩٤٨ 

وهذا التعريف يعترب الصحة حق من حقوق اإلنسان األساسية .

وبالتايل فان كل الناس أن مل جيدوا  مدخال إىل املوارد األساسية للصحة وحمددتاها، وحمددات الصحة 
كثرية منها :

السكن الصحي 

املاء اآلمن للشرب 

الصرف الصحي 

الدخل الثابت 

واالستقرار االقتصادي 

الضمان االجتماعي 

والرعاية الصحية األساسية
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الوحيدة عن الصحة ، بل إن هناك وزارات ودوائر،  املفهوم تكون وزارة الصحة ليست املسئولة  وهبذا 
كوزارة الكهرباء والبلديات ودوائر املاء واجلاري ، والرعاية االجتماعية انتقلت من مرحلة اإلسناد إىل مرحلة 

املشاركة يف تطبيق مفهوم الصحة. 

السؤال أالن ماذا نريد ؟

الصحة أم الرعاية الصحية ؟

إذن الرعاية الصحية هي من حمددات الصحة وليس كل الصحة 

هناك تربز احلاجة إىل تكوين:

اجمللس الوطين للصحة 

رئاسة اجمللس : رئاسة الوزراء 

أعضاء اجمللس : وزارة الصحة وكل الوزارات اليت تقدم احتياجات العيش األساسية أو حمددات الصحة

أهداف اجمللس:

التأسيس لوضع نظام صحي جديد يوفر إلزامية  الرعاية الصحية األولية وحيقق  التغطية الشاملة ، ويسعى 
إىل ضمان صحي ، وحيقق األمن الدوائي.

وميكن  واقعية   ، حمددة  واضحة،  أهداف  ذات  إسرتاتيجية  وفق خطة  األساسي  العيش  حتقيق   متابعة 
الوصول إليها.

متابعة تنفيذ األهداف املوضوعة.

السعي إىل توفري املوارد املطلوبة للنهوض بواقع الصحة 

اجتماع اجمللس : شهريا

حالة مرضية : 

امرأة يف األربعي من العمر ، تعيش جتاوزا على جانب  الطريق يف حي صناعي ، قدمت للمستشفى وهي 
حامل للمرة العاشرة ، باحثة عن وسيلة حتديد نسل هنائية، غالبا ما يوصف هلذه احلاالت عملية عقد 
ألنابيب الرحم، مع إجراء العملية القيصرية .ولكن ال نتمكن من  ذلك، لكونه خمالف للقانون والضوابط 
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ا ملعمول هبا وزاريا ، إذ ال ميكن إجراء هذه العملية من دون إمراض كضغط الدم أو السكري أو اإلمراض 
املزمنة كالعجز الكلوي . هذا بالرغم من ان هذه الضوابط تتعارض مع مفهوم الصحة الذي أقرته منظمة 

الصحة العاملية. 

حتليل هذه  احلالة املرضية :

تفتقد هذه احلالة املرضية الحتياجات العيش األساسية

 )Basic Survival Needs(، أو حمددات الصحة وهي : 

غياب السكن اجليد.

عدم وجود ماء آمن للشرب.

عدم وجود صرف صحي.

امتهان التسول ) ال عمل ثابت وال دخل مستقر(.

غياب الرعاية الصحية األولية.

مفهوم الصحة :
من  حالة  هي   1٩٤٨ عام  منذ  يتغري  مل  والذي   )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  تعريف  حسب  

االكتمال التام بدنيا ونفسيا واجتماعيا ، وليس بالضرورة غياب املرض أو اإلعاقة .

هذا  التعريف يعترب الصحة من حقوق اإلنسان األساسية ، وبالتايل فان لكل الناس أن جيدوا  مدخال 
للموارد األساسية للصحة.

حمصلة الرعاية الصحية 

مستويات الرعاية الصحية 

الرعاية الصحية األولية 

هي رعاية صحية أساسية جتد طريقها بتحمل البلد أو اجملتمع كلفتها ، بطرق عملية ، وأسس علمية 
ومقبولة اجتماعية )٤( 
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وهي رعاية إلزامية على الفرد وعلى الدولة ، أي ال خيار للمواطن يف رفضها او عدم االستفادة منها ) 
كالتحصي ، الصحة املدرسية، رعاية احلوامل ، ومجيع برامج الكشف املبكر(، والزاميتها على الدولة يف 

توفريها.

وهي األساس لتقدم الرعاية الصحية لكوهنا 

أ. تشكل  ثلثي جممل الرعاية الصحية.

ب. يشكل اجلانب الوقائي جزءا كبريا منها

ت. ترتبط ارتباطا وثيقا حباجات العيش األساسية 

واخللل يف الرعاية الصحية األولية يؤسس للخلل يف الرعاية الثانوية والثالثية 

الرعاية الصحية الثانوية

الرعاية الصحية والثالثية 

أذا أردنا أن نضع قدما على الطريق  علينا أن نركز جهودنا على إكمال الرعاية الصحية األولية ،بإكماهلا

خيفف العبء على املستشفيات واملراكز التخصصية 

حتسن الرعاية الصحية والثانوية

إمكانية تطبيق نظام اإلحالة 

لذا فأن عقلية واضع السياسة الصحية جيب أن تكون عقلية  سياسة رعاية صحية أولية 

اإلصالح الثاين : حتقيق إلزامية الرعاية الصحية األولية 

نظام اإلحالة : 

نظام اإلحالة نظام معمول به يف الدول املتحضرة ، وتسعى الدول النامية إىل تطبيقه ، لكنه نظاما مشروطا:

بتوفر رعاية صحية أولية متكاملة وشاملة 

بتوفر رعاية صحية أولية على مدار الساعة ، وليس فقط أثناء الدوام الرسي.



154

حصاد البيان

قاعدة البيانات 
يفتقد العراق إىل قاعدة بيانات عامة علمية ودقيقة بصورة عامة، واىل قاعدة بيانات صحية  خاصة، ميكن 

على أساسها توزيع املوارد املالية والبشرية املتاحة لتوفري  رعاية صحية تتميز بالعدالة والكفاءة.

لذلك فإن اهلدف املرسوم هو هدف تقديري قد يقرتب أو يبتعد عن اهلدف  احلقيقي ، وقد ال تتمكن 
الرعاية الصحية من الوصول إىل أهدافها ، وما يصاحبها من هدر للجهد واملال والوقت.

حالة حقيقية :
مركزان صحيان للرعاية الصحية األولية نرمز هلما ) أ (، و)ب ( واجبهما املشاركة يف محلة  التحصي 

استالم كمية  باحلملة، ومت  املشمولي  احلقيقي لألطفال  العدد  أكثر من  تقديريا  أعطى هدفا  )أ(  املركز 
لقاحات اعتمادا على اهلدف التقديري ، واملركز ملزم بتحقيق نسبة تغطية عالية تفوق الـ ٩0 ٪ ، لكن 

عدد األطفال ا قل من عدد اللقاحات ، فيتم تسجيل أساء ومهية ، وإتالف املتبقي من اللقاحات.

املركز )ب( أعطى هدفا تقديريا أقل من العدد احلقيقي لألطفال املشمولي  وعندها تنفذ اللقاحات ، 
ونصل إىل النسبة املطلوبة ، لكن يبقى هناك عددا من األطفال غري حمصني ) غري ملقحي ( . 

يف كال املركزين أجرب الكادر على الكذب والتزوير 

يف كال املركزين خلل ، هنا أتلفت لقاحات ،  وهناك أطفال بدون حتصي  والسبب هو خلل النظام 
الصحي الفاقد لقاعدة البيانات ، والفاقد ملرونة تغيري اهلدف. 

مادا نريد من نظام املعلومات الصحية ؟

أن حيقق الشمولية واإللزامية املطلوبة يف خدمات الرعاية الصحية األولية ، وان يكون جزًءا أساسياً يف 
حتقيق التغطية الشاملة.

ال تتحقق الشمولية واإللزامية والتغطية الشاملة ) بغياب قاعدة البيانات الوطنية (، إال باملسح امليداين 
الشامل، لذا يتحتم غض النظر عن أي برنامج ال يشكل املسح امليداين الشامل جزًءا أساسياً فيه.

مرونة الربنامج يف إمكانية إضافة الرقم الوطين لألسرة أو للمواطن عند اكتمال قاعدة البيانات الوطنية.

جيب أن ميلك الربنامج إمكانية الكشف عن املتسربي او احملرومي من الرعاية الصحية.
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جيب أن ميلك الربنامج مرونة يف إمكانية التحديث والتغيري يف قاعدة البيانات.

جيب أن ميلك الربنامج إمكانية إصدار بيانات يومية وشهرية وسنوية 

 توحيد الربامج يف برنامج واحد ولغة برجمية واحدة ، ليتسىن لنا احلصول على إحصائيات وطنية تدخل 
يف التخطيط اآلين واالسرتاتيجي للصحة والرعاية الصحية الوطنية.  

نقطة اإلصالح : 
أن تبقى قاعدة البيانات من الصالحيات املركزية ، ألنه حىت يف ظل الالمركزية املنشودة ، فان وزارة الصحة 
تبقى هي املسئولة عن السياسة الصحية إنتاجا وتوزيعا اعتمادا على اإلحصائيات املتوفرة لدى الوزارة من 
دوائر الصحة ، من اجل ذلك جيب ان تكون اإلحصائيات الواردة للوزارة عرب برنامج ولغة برجمية موحدة .

  Millennium Developmental Goals األهداف التنموية األلفية

هي مثانية أهداف اتفقت الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة وعددها 1٩2 دولة ، وما ال يقل عن 
2٣ منظمة دولية ، على حتقيقها حبلول سنة 2015 . تنطلق هذه األهداف من إعالن األمم املتحدة 
لأللفية الذي مت توقيعه يف سبتمرب 2000 والذي يلزم الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة مبكافحة 

الفقر واجلوع واألمراض واألمية والتمييز ضد املرأة .

وهي ٨ أهداف و21 غاية و60 مؤشرا لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف 

وهي :

القضاء على الفقر املدقع واجلوع

حتقيق التعليم االبتدائي الشامل

تشجيع املساواة بي اجلنسي 

 تقليل وفيات األطفال 

 حتسي الصحة اإلجنابية 

مكافحة فريوس ومرض االيدز واملالريا وغريها من األمراض

ضمان االستدامة البيئية 
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إقامة شراكة عاملية من اجل التنمية 

الفوائد املرتتبة  على األهداف األلفية التنموية  يف طريق اإلصالح  

بالرغم من بعض هذه األهداف األلفية التنموية ال متس الصحة ظاهرا ، وبالرغم من حتفظنا على اهلدف 
الثالث ، فان هذه األهداف :

تشكل جزءا مهما من أهداف احلوكمة الصحية العاملية لغرض تقليل الفوارق بي الشعوب جمال الصحة 
لتخفيف الضرر املتبادل ، وختفيف األعباء على املنظمات الدولية.

تشكل اجلزء األكرب من مفهوم الصحة وحمدداهتا ، وال ميكن الوصول إىل رعاية صحية من دون التمكن 
من بقية حمددات الصحة حىت لو مت إصالح النظام الصحي.

 تشكل معايريا ملدى حتقيق أو عدم حتقيق حمددات الصحة وصوال لألهداف املنشودة عرب ممارسة عملية 
التقييم والتقومي 

حماور اإلصالح يف النظام الصحي 

التغطية الشاملة 

الضمان الصحي 

الرعاية الصحية األولية والصحة العامة 

املستشفيات العامة  

األمن الدوائي 
احملور األول : التغطية الشاملة 

هو ضمان حصول اجلميع على ما يلزمهم من اخلدمات الصحية من دون مكابدة أو ضائقة مالية من 
جراء سداد أجور احلصول عليها ، وجيب على كل جمتمع أو بلد يسعى إىل حتقيق التغطية الصحية الشاملة 

أن يأخذ  يف حسبانه عدة عوامل منها : 

نظام متويل اخلدمات الصحية.

إتاحة األدوية والتكنولوجيا األساسية
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هتيئة كادر من العاملي املدربي جيدا

إين اعترب مفهوم التغطية الشاملة واحدا من أقوى املفاهيم اليت تقدمها الصحة العمومية ، وهو مفهوم 
شامل إذ يوحد اخلدمات ويقدمها بطريقة شاملة ومتكاملة باالعتماد على الرعاية الصحية األولية .

د. مارغريت تشان املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملة  

نقطة اإلصالح 

 وضع خطة اسرتاتيجيه لتحقيق التغطية الشاملة كهدف حمدد واضح ، قابل للقياس ،ميكن الوصول إليه 
، واقعي وحمدد بزمن كأن يكون :

حتديد اهلدف النهائي للتغطية الشاملة عام 2020 لتغطية ساكين األرياف واملعوزين وذوي الدخل احملدود 
، عوائل الشهداء واملتقاعدين 

حتديد اهلدف النهائي للتغطية الوطنية الشاملة عام 2025

احملور الثاين : الضمان الصحي 
وتشخيصه  فحصه  تكاليف  ويشمل  الفرد،  لدى  الصحية  الظروف  خماطر  التامي ضد  أنواع  احد  هو 
وعالجه ودعمه النفسي واجلسدي ، كما يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفرتة معينه او عجزة 

الدائم . 

ويتم ذلك عرب توفري األموال الالزمة لتغطية هذه املخاطر الصحية بشكل متساو، ويشرتط 

توفر قاعدة بيانات وطنية دقيقة 

زيادة حصة الصحة من الدخل القومي للبلد ، حيث تشكل حصة الصحة من الدخل القومي األمريكي 
مثال أربع أضعاف حصة الدفاع يف عام 2000 وأكثر من ذلك بكثري بعد تطبيق نظام الرعاية الصحية 

اجلديد بعد عام 2010

حتديد الفئات االجتماعية املستفيدة من هذا الضمان الصحي كمرحلة أوىل  وصوال إىل  اهلدف 2025. 

توفري مجيع املوارد البشرية لذلك.
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احملور الثالث : الرعاية الصحية األولية وصحة اجملتمع 
الرعاية الصحية األولية 

هي رعاية صحية أساسية جتد طريقها بتحمل البلد أو اجملتمع كلفتها ، بطرق عملية ، وأسس علمية 
ومقبولة اجتماعياً )5( 

وهي رعاية إلزامية على الفرد وعلى الدولة ، أي ال خيار للمواطن يف رفضها او عدم االستفادة منها ) 
كالتحصي ، الصحة املدرسية، رعاية احلوامل ، ومجيع برامج الكشف املبكر(، والزاميتها على الدولة يف 

توفريها.

نقطة اإلصالح  

  أذا أردنا أن نضع قدما على الطريق  علينا أن نركز جهودنا على إكمال الرعاية الصحية األولية ،الن 
بإكماهلا

1.خيفف العبء على املستشفيات واملراكز التخصصية 

2.حتسن الرعاية الصحية والثانوية

٣.إمكانية تطبيق نظام اإلحالة 

لذا فإن عقلية واضع السياسة الصحية جيب أن تكون عقلية  سياسة رعاية صحية أولية 

منوذج لإلصالح على مستوى الرعاية الصحية األولية 

انطالقا من نقاط  اإلصالح الواردة 

حجر اإلصالح هو الرعاية الصحية األولية

أمهية قاعدة البيانات ، واملتوفر حاليا والذي حيقق لإلصالح أهدافه هو برنامج الزائر الصحي.

عام  املتحدة  اململكة  يف  شيفيلد  جامعة  إىل  قدم  خترج  حبث  مستوى  على  املعتمد  اإلصالح   
2012
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املرحلة  األوىل
البدء باختيار مركز صحي واحد يف كل قطاع ، لتطبيق اإلصالح ، فيكون عدد املراكز املختارة بعدد 
القطاعات يف كل حمافظة  ، مثال حمافظة النجف االشرف ست قطاعات رعاية صحية أولية ، فيطبق 

اإلصالح يف ست مراكز رعاية أولية. 

التدريب على استيعاب ، وإدراك اهلدف ، وحتديد املعوقات وتوفري املوارد املالية والبشرية لذلك )شهر 
واحد(

تنشيط وحتديث قاعدة البيانات املتوفرة ) شهرين (

تطبيق املشروع على العمل اليومي للمركز) ٩ أشهر(

التحليل اليومي والشهري والسنوي للمؤشرات اإلحصائية 

) على مستوى  الثانوية  والرعاية  الصحية(  املراكز  ) على مستوى  األولية  الرعاية  بي  االليكرتوين  الربط 
املستشفيات (.

اللقاء السنوي لتحليل احملصلة مع دائرة الصحة والوزارة 

املرحلة الثانية 
1.تطبيق الربنامج يف ثالث مراكز يف كل قطاع يف السنة الثانية 

2. هتيئة بقية املراكز للتطبيق يف املرحلة القادمة

املرحلة الثالثة 
1.تطبيق الربنامج على بقية مراكز القطاع الصحي 

2.تطبيق نظام اإلحالة االليكرتوين مع املستشفيات

نظام اإلحالة : 
نظام اإلحالة نظام معمول به يف الدول املتحضرة ، وتسعى الدول النامية اىل تطبيقه ، لكنه نظاما مشروطا 
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بتوفر رعاية صحية أولية متكاملة وشاملة 

بتوفر رعاية صحية أولية على مدار الساعة ، وليس فقط أثناء الدوام الرسي.

احملور الرابع : املستشفيات العامة
 يتبلور الصالح يف هذا احملور عند اكتمال احملاور األخرى  ، كقاعدة البيانات، والرعاية الصحية األولية 

والضمان الصحي وما يتفرع منها من أنظمة كنظام اإلحالة.

احملور اخلامس : األمن الدوائي 
للفرتة  الوطين  االستهالك  تكفي  بكميات  اآلمن  الدواء  لتوفري  إسرتاتيجية  تعين وضع  هي كلمة مشولية 

احلاضرة ولفرتات مستقبلية حمددة ضمن سعر عادل للجمهور .

يتضمن األمن الدوائي :

قائمة األدوية األساسية

الصناعة الدوائية 

جودة األدوية من خالل

مراقبة عملية اإلنتاج.

مراقبة االسترياد

التحليل الدوائي 

ضوابط  صرف الدواء 

سالمة شروط النقل اآلمن والتخزين الدوائي 

وجود أنظمة وبروتوكوالت عالجية واضحة وملزمة 

حماربة األدوية املهربة 

تفعيل دور نقابة الصيادلة يف تطبيق األمن الدوائي 
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Essential Drugs List قائمة األدوية األساسية

هي أدوية متكن من تلبية احتياجات السكان ذات األولوية من خدمات الرعاية الصحية ويتم اختيارها 
مبراعاة معدالت انتشار املرض ومأمونيتها وجناعتها ومردوديتها النسبية. ويفرتض أن تكون األدوية األساسية 

متوفرة يف النظم الصحية :

1.تفي بالغرض 

2. وذلك يف كل األوقات  

٣.وبكميات كافية 

٤.وباجلرعات املناسبة 

5.وجبودة مضمونة 

6.وبأسعار ميكن للفرد واجملتمع حتملها 

إن منوذج إلـ WHO  للقائمة األساسية لألدوية احلالية يضم ٣٤0 دواًء ) يتم العمل بالنسخة الـ1٩ 
لألدوية األساسية للكبار ، والنسخة اخلامسة لألدوية األساسية بالنسبة للصغار(. 

القائمة األساسية لألدوية املعمول هبا يف العراق حبدود 1٣00 صنف دوائي ، وجيري تقدير احلاجة قبل 
ثالث سنوات ، مبعىن فإننا نقدر اليوم ، اي يف عام 2016 نقدم احتياج 201٩. 

نقطة اإلصالح 
إعادة دراسة قائمة األدوية األساسية كل سنتي كما هو معمول به دول العامل

تقليل أصناف األدوية األساسية لكي تتمكن الدولة من توفريها

معاجلة اخللل املوجود يف نظام تقدير احلاجة

توفري هذه القائمة يف القطاعي العام واخلاص بسعر خمفض أو مدعوم 

التخطيط لصناعة دوائية حملية ذات جودة عالية لنسبة كبرية من القائمة  األساسية لألدوية لضمان توفرها 
عند احلاجة هلا. 
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الصناعة الدوائية 

تفتقر الصناعة الدوائية إىل :

اإلنتاج الكمي الذي يغطي حاجة البلد

اإلنتاج النوعي الذي يضمن فعالية دوائية ناجعة 

التكنولوجيا احلديثة 

الكوادر املدربة الكفوءة الكافية 

القواني اليت حتمي املنتج احمللي 

القواني اليت حتمي ثروات البلد، كون الدواء يشكل نسبة كبرية من  موازنة وزارة الصحة ، ومن الدخل 
القومي للبلد 

 نقطة اإلصالح : 
صناعة دوائية مبواصفات عالية اجلودة ، تسد نسبة كبرية من حاجة البلد ، متتص جزًءا كبرياً من الكوادر 

املهنية والصيدالنية املعطلة عن العمل عن طريق

اإلعالن عن إنشاء مدينتي صناعيتي يف الوسط واجلنوب ) إضافة إىل مصانع أدوية سامراء ونينوى (، عن 
طريق االستثمار ، حتتوي كل مدينة طبية صناعية على مصانع متعددة ) مصنع لألدوية، مصنع للمحاليل 

الطبية ، مصنع للسرجنات ، ومصنع للمستلزمات الطبية (.

تعرض هذه املدن الصناعية لالستثمار األجنيب او احمللي انشاًء وتشغيال ً

يتعهد املستثمر بتصنيع األدوية واملستلزمات خصوصا املوجودة يف القائمة األساسية لألدوية. 

يتعهد املستثمر بتشغيل  أكثر من 50 ٪ من كوادره  الفنية من الكادر العراقي ، و٧5 ٪ من كوادره 
اإلدارية واخلدمية من العراقيي

تتعهد وزارة الصحة بتوفري احتياجاهتا من هذه املدن الصناعية الطبية

املدن  استمرار هذه  املستورد ، شرط  املنتج  املنافسة مع  أمام  املدن  الدولة حبماية منتجات هذه  تتعهد 
الصناعية بضمان جودة املنتج 
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مواضيع مهمة لإلصالح 

القيادة الطبية 

نقص األطباء 

العالقة بي وزارة الصحة ووزارة التعليم العايل 

املوضوع األول : القيادة الطبية 
العمل منذ بدايته ، و ال نتكلم عن  الرعاية الصحية من املشكالت اليت صاحبت  القيادة يف  مشكلة 
مشكلة حاضرة فقط.  والن القيادة هي صمام األمان يف كل عمل ، والن كل شيء يبدأ بالقيادة وكل 

شيء ينتهي هبا ، فان القيادة هلا دور مهم يف عملية التغيري واإلصالح.

القيادة هي قدرتك على التأثري على من معك للوصول إىل اهلدف الذي تنشدونه وحتقيق النجاح يف النهاية 
. واجبات القيادة يف مشروع اإلصالح :

الرؤية الواضحة احملددة لإلصالح

الرسالة الواضحة لإلصالح

اخلطط واالسرتاجتيات 

هتيئة املوارد املطلوبة لإلصالح وأمهها املوارد املالية والبشرية

تنفيذ اخلطط

متابعة التنفيذ 

تقييم ومن تقومي العملية اإلصالحية 

الرعاية الصحية ، بل وصل إىل الفشل يف حماوالت إصالحية سابقة  الفشل مل يقتصر على تقدمي  إن 
املؤمترات  الكثري من  العراقية يف عام 201٤، وعقدت  الصحة  اليت شرعت هبا وزارة  ، وآخرها احملاولة 
اإلصالحية واستمرت لعدة أشهر ، ويف أكثر من حمافظة ، واستنفذت الكثري من اجلهد واملال والوقت، ومل 
تتجاوز هذه احملاولة الكتابة على الورق ، وكان السبب األكرب هلذا الفشل أسباب كثرية أمهها هو غياب 
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الرؤية الواضحة ، وتصدي اإلدارات احلالية لإلصالح واليت عجزت أو كانت سببا يف تردي الرعاية الصحية 
منذ عام 201٣ إىل اليوم، وهذا يؤشر إىل غياب عنصر القيادة الفاعلة.

جتربة بريطانيا يف إصالح الرعاية الصحية يف بريطانيا ، فان آخر مراجعة ل NHS  بواسطة اللورد دارزي 
200٨ ، فان احملاولة أكثر إدراكا واستشارية جتاه املهنة الطبية ، ويف توجيه االنتباه إىل اجلودة وسالمة 
املريض كمواضع حتسي للرعاية الصحية ، وال يوجد هناك شك ، أن هذا الطريق يؤدي إىل اإلشراك 

املشرق للقيادة الطبية .  

املوضوع الثاين : نقص األطباء 
الطبية والصحية مما حيول دون تقدمي رعاية  الكوادر  العراق - وباخلصوص االطفال - نقصاً يف  يعاين 
صحية مقبولة حتقق األهداف الوطنية، وتنال رضا املواطن. ففي عام 1٩٨0 ويف حماضرة ألقاها الدكتور 
رياض إبراهيم احلاج حسي ) رمحه اهلل( وزير الصحة العراقية يف حينه والذي أعدمه صدام الحقا، قال 
إن اهلدف الوطين لعدد األطباء هو طبيب لكل ألف مواطن سنصل أليه يف عام 1٩٩٣ )6(. اليوم نقول 
إن اهلدف الوطين املطلوب طبيب لكل ألف مواطن، لتحقيق تنمية صحية ، سنصل إليه يف عام 202٤  
استمرت كليات يف العراق بنفس هذه الوترية يف ختريج األطباء اجلدد )٧(. أي إننا تأخرنا ٣1 عاما حلد 

اآلن يف الوصول للهدف الوطين.

اإلحصائيات احلالية
عدد األطباء يف العراق يف عام 2011 هو 2602٨ ، أي مبعدل ٧.٨ طبيب لكل عشرة ألف مواطن 

أو طبيب لكل 12٨2

تليها كربالء   ،)1٤.1( معدل  اربيل  متثل  العراق حيث  حمافظات  على  األطباء  توزيع  يف  العدالة  عدم 
)٩.6( وبغداد )٩،5(، أما احملافظات املظلومة مثلت <ي قار أوطأ معدل )٣.٩( مث ميسان )٤.٧( 

واملثىن)5.1(.

يف حمافظة كالنجف مثال ، معدل األطباء فيها ٨ لكل عشرة ألف مواطن ، وعليه فان حاجة حمافظة 
النجف  إىل ٣00 طبيب لتصل إىل اهلدف الوطين ، وإذا افرتضنا حاجة النجف إىل أطباء عموم أو طبيب 
أسرة مبقدار طبيب لكل مخسة ألف مواطن ) حسب رؤية برنامج الزائر الصحي (،فان احتياج النجف 
إىل ٣00 على مستوى الرعاية الصحية األولية ، هذا االحتياج هو نفس االحتياج لألطباء على مستوى 
احملافظة من اجل الوصول إىل اهلدف الوطين ... وكأنه إشعار إىل إن حاجتنا إىل أطباء على مستوى 

الرعاية األولية من اجل الوصول إىل اهلدف الوطين أكثر من حاجتنا إىل أطباء باختصاصات أخرى.
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حيتاج العراق وحسب خطة التنمية الوطنية اىل ٣٤20٧ اي هناك نقصا يبلغ ٨126  طبيب حاليا، 
وحاجة العراق لألطباء بناءا على ثالث معدالت

- الوطنية ) طبيب لكل 1000 مواطن(

- اإلقليمية ) 1.6طبيب لكل 1000 مواطن(

- والعاملية )1.٤ طبيب لكل 1000 مواطن(

إذا افرتضنا إن معدل زيادة األطباء سنويا هو نفس املعدل احلايل)1٨،.( لكل عشرة ألف مواطن فان :

- هدف التنمية الوطنية )طبيب لكل 10000 ( سيتحقق عام 202٤

- املعدل العاملي )1،٤لكل 10000(( سيتحقق عام 20٤6

- املعدل اإلقليمي )1،6 لكل 10000(سيتحقق عام 205٧

أي إننا تأخرنا عن هدفنا التنموي ٣0 عاما ، وعن اهلدف العاملي ٣0 عاما أخرى

احللول واإلجراءات 
 5٩٣2 الرقم  ذو  العاملية  الصحة  ملنظمة  العمومية  اجلمعية  لقرار  تطبيقا  للصحة  وطين  جملس  تشكيل 
يف 2006 والذي يشري إىل ضرورة استحداث جلان وطنية يف كل دولة مسئولة عن وضع السياسات 

واالسرتاجتيات اخلاصة ملعاجلة مشكلة القوى العاملة الصحية ومتتلك الصالحيات لوضع احللول

التنسيق بي وزاريت التعليم العايل املنتجة لألطباء ، ووزارة الصحة املستفيدة واملسئولة عن سوق العمل 
الصحي يف ما يلي: 

وضع سياسة تعليمية صحية واضحة يف العراق تنظر اىل احلاجة احلقيقية لألطباء وجودة التعليم الطيب 
والصحي وحتديد املشاكل الصحية الوطنية.

معاجلة عدم عدالة توزيع األطباء على عموم العراق ، وحل مشكلة ما يسمى احملافظات الطاردة ) ميسان 
وذي قار واملثىن(.

زيادة يف عدد املقبولي يف كليات الطب لتقليل الفرتة الزمنية املطلوبة للوصول إىل هدف التنمية الوطنية.

تطبيق نظامي للقبول يف كليات الطب للمحافظات الطاردة )ميسان وذي قار واملثىن( وذلك 50 ٪ عن 
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طريق القبول املركزي ، 50 ٪ على القبول احمللي حصرا مبعدالت اقل نسبيا من معدل القبول املركزي ، 
لضمان وجود أطباء جدد من سكان هذه احملافظات.

وضع هدف طبيب لكل 5000 مواطن على مستوى الرعاية األولية ) طبيب لكل 1000 عائلة(، كما 
هو معمول به ضمن آليات برنامج الزائر الصحي ، اي 200 طبيب عام أو طبيب أسرة لكل مليون 

مواطن .

األسرة  عال يف طب  دبلوم  عليا  دراسات  فتح  إىل  احملافظات  الطب يف  وكليات  الصحة  بي  التنسيق 
للوصول إىل هدف وجود أطباء عموم اختصاص مدربي ومؤهلي لذلك.

وضع امتيازات ألطباء األسرة وحتفيزهم لالستقرار يف مناطق احلاجة على مستوى الرعاية الصحية األولية، 
كما هو معمول به يف اغلب دول العامل املتقدم 

زيادة فرتة اإلقامة الدورية ملدة سنتي ملضاعفة  أعداد األطباء املقيمي يف املستشفيات لسد احلاجة من 
جهة ، وإعطائهم  فرتة تدريب أطول يف األقسام الرئيسة والفرعية متكننا من وضع خربة سريرية مطلوبة 

لصنع طبيب أسرة .

زيادة فرتة القرى واألرياف ملدة سنتي لسد النقص احلاصل يف أطباء التدرج حلي ختريج أطباء دبلوم طب 
أسرة .

تكون فرتة اإلقامة الدورية والقرى واألرياف شرطا للقبول بالدراسات العليا.

مشول أطباء الصحة والتعليم  بفرتة اإلقامة الدورية والقرى واألرياف بدون استثناء.

    املوضوع الثالث: العالقة بني وزاريت الصحة والتعليم العايل  يف إصالح الرعاية الصحية
  يشكل الكادر الطيب املتخصص يف وزارة التعليم العايل نسبة كبرية من األطباء االستشاريي واالختصاص 
العاملي يف املستشفيات التعليمية لدرجة تصل أحيانا إىل أكثر من 50 ٪ من كوادر هذه املستشفيات، 
وذلك مببدأ التنسيب من اجل تدريب  كليات الطب واملشاركة يف تقدمي اخلدمات العالجية للمرضى 

الراقدين. 

لكن  الصحة...  وزارة  املوجود يف كوادر  النقص  وأمهها سد   ، الكثرية  االجيابيات  من  هلا  التجربة  هذه 
تواجهنا بعض املشاكل اليت قد تؤثر سلبا يف عملية إصالح النظام الصحي ،أمهها  توحيد ضوابط العمل 
يف املستشفيات العراقية. قد ينظر البعض إليها ويعتربها باملشكلة البسيطة ، ولكن أمهيتها ظهرت حي 
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سقوط املوصل يف 10 حزيران  201٤ ، ودخول وزارة الصحة وكوادرها يف حالة اإلنذار الشديد من  
اجل إسعاف وعالج جرحى العمليات العسكرية ، ومتتع كوادر التعليم العايل الطبية يف عطلتهم السنوية 
من أول متوز إىل أول أيلول من كل عام. نقطة اإلصالح : تشكيل جلنة مشرتكة من الوزارتي لتحديد 

ضوابط عمل تسد مواطن اخللل يف هذه التجربة املفيدة . 

التجارب املماثلة يف اإلصالح  
التجربة الصينية 

اقرب التجارب إلينا يف إصالح النظام الصحي هي جتربة جهورية الصي الشعبية ، حيث كانت متول 
الرعاية الصحية من الدولة بالكامل، وما تعانيه من عدم وجود التغطية الشاملة والضمان الصحي ، وتدين 
نوعية اخلدمات املقدمة والفوارق يف الرعاية الصحية بي الريف واملدينة ، ومرورهم بتجربتي فاشلتي يف 
اإلصالح يف الثمانينات والتسعينات من القرن املنصرم وصوال إىل بوادر النجاح يف التجربة األخرية اليت 

بدأت 200٨ وتنتهي 2020 وعلى مراحل. 

التجربة الرتكية 
أثبتت إن الدول ذات الدخل املتوسط تستطيع تغطية صحية شاملة ملواطنيها من خالل :

اعتمادها على اخلربات الدولية

بوجود قيادة ملتزمة تستطيع الدول ذات الدخل املتوسط حتقيق تغطية صحية شاملة ملواطنيها.

إصالح النظام الصحي جاء متزامنا مع منو اقتصادي مستدام مما مكن احلكومة من زيادة حجم اإلنفاق 
على القطاع الصحي

التجربة اإليرانية 
أثبتت إن الدول ذات الدخل احملدود واليت تعاين من حصار اقتصادي ميكنها أن حتقق رعاية صحية من 

خالل 

وجود رؤية واضحة وحمددة لإلصالح
وجود قيادة استطاعت حتفيز كوادرها معنويا بضرورة الصمود والنجاح وجتاوز عقبة احلصار املفروض عليها.
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االستفادة من جتارهبا السابقة وخرباهتا املرتاكمة وكوادرها احمللية

املصادر :
تعريف الصحة ، منظمة الصحة العاملية• 

تعريف الرعاية الصحية األولية ، مؤمتر املاتأ ، منظمة الصحة العاملية ، 1٩٧٨• 

د. صاحل احلسناوي ، وزير الصحة األسبق ، كتاب بعنوان ) نقص األطباء( عام 2012 • 

األهداف اإلمنائية األلفية )2000 - 2015 (، منظمة األمم املتحدة • 

اإلحصائيات الصحية العاملية 2015 ، منظمة الصحة العاملية • 

د. فائز عبد الشهيد كاظم، مدير مستشفى الزهراء التعليمي يف النجف االشرف ، حبث مقدم إىل جامعة شيفيلد ، • 
اململكة املتحدة بعنوان ) حمصلة الرعاية الصحية من خالل حتسي الرعاية الصحية األولية : مثال على نقل الرعاية 

الصحية إىل اجملتمع ( 2012

د. مالكومل وايتفيلد خبري يف النظام الصحي الربيطاين ، حماضرة ) إصالح النظام الصحي يف العراق وماذا نريد منه(• 

ويكيبيديا ، املوسوعة العاملية• 
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2016 / 5 / 10 

مقـدمة 
    ضمن سياستها لتوفري الطاقة الكهربائية اىل املستهلكي ، وضعت الوزارة خطة لبناء حمطات غازية 
النتأج الطاقة الكهربائية موزعة على حمافظات العراق . تستخدم هذه احملطات خمتلف انواع الوقود النتاج 

الطاقة الكهربائية  : الغاز الطبيعي . زيت الغاز . زيت الوقود . النفط اخلام.

من البديهي أن أفضل انواع الوقود لتشغيل احملطات الغازية  هو الغاز الطبيعي لضمان إشتغال الوحدات 
االنتاجية بأعلى كفاءة، عدم احلاجة اىل املواد الكيمياوية املضافة ملعاجلة انواع الوقود األخرى . وعدم 

حاجة الوحدات اىل عمليات صيانة إضافية .

من خالل متابعة خطة وزارة النفط يبدو أن البىن التحتية لن تكون قادرة على تلبية إحتياجات حمطات 
انتاج الطاقة من الغاز الطبيعي ولسنوات قادمة ، وهبدف تغطية العجز يف كميات الغاز الطبيعي اجملهز اىل 
احملطات الغازية للوحدات العاملة واملستقبلية وضعت وزارة الكهرباء خطة عاجلة السترياد زيت الغاز او 
تشغيل الوحدات على النفط اخلام او الثقيل والذي يتطلب إستخدام اي منها مضافات كيمياوية قيمتها 

قد تصل ) 15 ( مليون دوالر سنويا« باالضافة اىل اخنفاض معدل االتاحة اىل  ٧0 ٪ .

الصور املرفقة متثل تأثري أستخدام النفط اخلام والثقيل على وحدات أنتاج الطاقة ولضمان التشغيل االمثل 
للوحدات الغازية وتوفري املبالغ املصروفة على الصيانة واملواد الكيمياوية عند التشغيل على أنواع اخرى من 

الوقود .

انشاء خط لنقل الغاز الطبيعي من ايران الى العراق
د. كريم وحيد حسن  *

* وزير الكهرباء العراقي السابق.
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1.املشروع املقرتح
على ضوء مؤشرات التاخر يف استثمار الغاز املصاحب وجتهيزه لتشغيل حمطات انتاج الطاقة الكهربائية  
اجلدوى ومث  اعداد دراسات  الشروع يف عام 200٩ يف  . مت  النفط  الوقودية مع وزارة  اخلطة  وحسب 
استحصال املوافقات بتجهيز بعض احملطات الغازية العاملة واجلديدة  على الغاز الطبيعي املستورد من 

إيران  من خالل تنفيذ انبوب باملواصفات العامة التالية  :.

طول أنبوب الغاز حبدود ٣00 كم . منها 12 كم داخل احلدود االيرانية .

قطر االنبوب ٤2 أنج  .

كميات الغاز املقرتح نقله ٨00 مقمق / يوم .

احملطات املقرتح تشغيلها على الغاز املستورد هي : 

السعة التصميمية  ) ميكا واط (احملطةت
4*25الدورة الغازية القدمية1
6*123الدورة الغازية اجلديدة 2
6*123القدس الغازية3

43*4
4*160الصدر الغازية4

2408جمموع السعة التصميمية 
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2.اهلدف من الدراسة 
إجراء دراسة جدوى أولية، فنية، وأقتصادية ملشروع انشاء خط انابيب لنقل الغاز الطبيعي من ايران اىل 
العراق / بغداد، مبقارنة للكلف عند تشغيل الوحدات على االنواع املختلفة للوقود وتشمل هذه الكلف : 

التشغيل والصيانة .

الوقود ) الغاز الطبيعي . زيت الغاز . النفط اخلام ( .

الطاقة الضائعة .

أنشاء انبوب نقل الغاز الطبيعي .

3.معطيات الدراسة 
تعمل احملطات الغازية بعامل إتاحة :

٨5 ٪                              على الغاز الطبيعي .

٧5  ٪      عند تشغيلها          على زيت الغاز .

60 ٪                              على النفط اخلام .

فرتات التوقف لغرض الغسل ) 16 ( ساعة لكل ) 16٨ ( ساعة تشغيل عند إشتغال الوحدة على 
النفط اخلام .

 كلفة اللرت الواحد من زيت الغازاملستورد مع تكاليف النقل .

                   =  سعر زيت الغاز  +    سعر النقل  . 

                   =    51          +    1٣         =  6٤  سنت / لرت .

سعر الغاز املستورد حسب السوق العاملية  15 سنت / م ٣ .

سعر النفط اخلام للربميل الواحد )  60 ( دوالر أو  ٣٨ سنت / لرت .
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كلفة املضافات الكيمياوية  )  0.5 ( سنت النتاج كيلو واط . ساعة .

كلفة الصيانة للوحدات الغازية عند تشغيلها على وقود  زيت الغاز تعادل      ) 1.5 ( مرة كلف صيانتها 
عند تشغيلها على وقود  الغاز الطبيعي وتعادل عند تشغيلها على وقود النفط اخلـام)2.25( مرة من كلفة 

صيانتها عند تشغيلها على وقود الغاز الطبيعي  .

كلفة الطاقة املفقودة  ) ٣ ( سنت لكل كيلو واط . ساعة .

 4.منهجية الدراسة 
5.1.حساب الطاقة املتاحة للمحطات املقرتحة عند إشتغاهلا على االنواع املختلفة من الوقود : 

اجملموعالدورة القدمية         4*25جمموع القدرات التصميمية للمحطات

2388
م.واط 

الدورة اجلديدة       6*123
الصدر                4*160
القدس                6*123
43*4                       

القدرات املتاحة عند إشتغال احملطات على 
الغاز الطبيعي 

0.85*2388   =   2030 م. واط .

القدرات املتاحة عند إشتغال احملطات على زيت 
الغاز 

0.75 *2388 =    1790 م.واط .

القدرات املتاحة عند إشتغال احملطات على النفط 
اخلام 

0.6 *2388   =    1432 م. واط .

5.2. حساب كلف التشغيل والصيانة .

   يعتمد حساب كلف التشغيل والصيانة على كلف املواد الكيمياوية املضافة وكلف واملواد االحتياطية 
الالزمة الجراء عمليات الصيانة عند التشغيل على خمتلف أنواع الوقود ) كلفة املواد الكيمياوية املضافة 

كما ذكر سابقا« ) 0.5  سنت / ك.و.س ( . 

إن كلف التشغيل والصيانة لكل وحدة توليدية تقدر حبدود ) 5 ( مليون دوالر ملرة واحدة للوحدات نوع 



173

اوراق حبثية

Frame ٩ و  V ٩٤.2  ذات السعات  12٣ م.واط و 160 م.واط  على التوايل .

وإمجاال” ميكن اعتماد كلفة الصيانة ) 5 ( مليون دوالر لدورة صيانة  واحدة ولكل   ) 150 ( ميكا 
واط .وعلى ذلك ميكن إعتماد الكلف اآلتية الغراض التشغيل والصيانة والنواع الوقود املختلفة وكااليت  :

الكلفة الكلية للتشغيل والصيانة ملرة واحدة وجلميع 
احملطات عند اشتغاهلا على الغاز الطبيعي 

القدرة التصميمية *5     =   2388  *5
   

 150                         150
=    80  مليون 

80   * 1.5     =  120 مليون دوالر الكلفة الكلية عند أشتغال الوحدات على زيت الغاز 
80   * 2.25   = 180 مليون دوالر الكلفة الكلية عند أشتغال الوحدات على النفط اخلام 

وعلى ضوء ماتقدم أعاله، ميكن حساب كلفة الصيانة النتاج كل  كيلو واط . ساعة عند االشتغال على 
انواع الوقود املختلفة كمايلي  .

كلفة التشغيل والصيانةنوع الوقود
) مبلغ الصيانة الكلي / الطاقة املنتجة سنوياً (

120 مليون دوالر     زيت الغاز
8760*1790

180 مليون دوالر     النفط اخلام
8760*1432

                            =  1.4 + 0.5 = 1.9 سنت لكل ك.و.س
80   مليون دوالر        الغاز الطبيعي 

 8760* 2030

5.٣.حساب كلفة الوقود 

كما ذكر يف املقدمة . اعتمدت االسعار العاملية االتية للوقود : 
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الغاز الطبيعي         =  15 سنت / م ٣ .

زيت الغاز + النقل   = 6٤ سنت / لرت .

النفط اخلام           = ٣٨ سنت / لرت . 

ولغرض حساب كلفة انتاج كيلو واط . ساعة لكل انواع الوقود . مت االفرتاض بأن كمية إستهالك الوقود 
النتاج الكيلو واط .ساعة من الوقود متساوية وتقدر ) 0.٣ ( لرت بالنسبة اىل زيت الغاز والنفط اخلام و 

)0.٣ ( م ٣ لكل ك.و.س للغاز الطبيعي .

الوقود  نوع  الالزمة النتاج كيلو واط .ساعة وحسب  الوقود  أنفاً، ستكون كلفة  املعطيات  وعلى ضوء 
كأاليت :

الكلفة سنت  لكل كيلو واط .ساعةنوع الوقودت
15 *0.3 =  4.5       الغاز الطبيعي1
64*0.3  =   19.2 زيت الغاز2
38*0.3  =   11.4 النفط اخلام3

٤5..حساب كلفة الطاقة املفقودة 

ميكن اعتماد معدل سعر الطاقة املفقودة عند تشغيل الوحدات حبدود ٣ سنت لكل كيلو واط .ساعة . 
وقد أعتمد هذا الرقم نتيجة اخلربات السابقة يف هذا اجملال، وحتسب مقدار الطاقة املفقودة عند التشغيل 

على انواع الوقود املختلفة من نسبة االتاحة يف القدرات احملسوبة سابقا« وكما يلي : .

كلفة الطاقة املفقودة عند التشغيل على زيت الغاز مقارنة 
بالتشغيل على الغاز 

الطاقة املفقودة م.واط
 240= 1790 – 2030

الطاقة املفقودة عند التشغيل على النفط اخلام 
مقارنةبالتشغيل على الغاز الطبيعي 

 598 = 1432-2030

الطاقة املفقودة عند التشغيل على النفط اخلام مقارنة 
بالتشغيل على زيت الغاز 

 358= 1432 - 1790

وبذلك تكون حسابات كلفة الطاقة املفقودة كااليت : 
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الكلفة سنت لكل كيلو واط .ساعة
240*3 
 2030 
598*

  2030
 358*3 
  2030

5.حسابات كلفة إنشاء انبوب الغاز الطبيعي املقرتح
من املخطط أن جيهز أنبوب الغاز املقرتح كميات من الغاز الطبيعي تكفي لتشغيل سعات متاحة التقل 

عن 0200 ميكا واط وان املواصفات الفيزياوية لالنبوب كااليت: 

قطر االنبوب ٤2 أنج .

سك االنبوب 0.5 أنج .

ولغرض حساب كلفة املرت من هذا االنبوب ميكن أستخدام املعادلة االتية املعتمدة من قبل وزارة النفط : 

: T

: D

: T

وباعتماد ان طول االنبوب ٣00 كم .

كمية احلديد املستخدم =  0.٣2٩٧ * ٣00 كم  = ٩٨٩10  طن 

يتوفر نوعان من االنابيب :

صيين  1200 دوالر / طن .



176

حصاد البيان

املاين 2000  دوالر / طن  .

مت أختيار االنبوب من النوع االملاين ، وبذلك تكون كلفة االنبوب :

٩٨٩10 * 2000        =    1٩٧.٨20.000 دوالر ملسافة ٣00 كم 

الغاز والصمامات حبدود  وعلى فرض أن كلفة نصب االنبوب مع حمطات الضخ املطلوبة لرفع ضغط 
200٪ من كلفة االنبوب .

الكلفة االمجالية =    1٩٧.٨20.000  * ٣00  

 100                                               

                 = 5٩٣.٤60.000 دوالر  

                    ملسافة  ٣00  كم 
الكلفة االمجالية ملد انبوب الغاز ملسافة 300 كم هي

600 مليون 

7. التحليالت :
٧.1. الطاقة املنتجة خالل عام النواع الوقود = القدرة املتاحة *٨٧60 م.و.س .

2030 * 8760 =   17.782.800الغاز الطبيعي 

1790* 8760  =  15.680.400 زيت الغاز 

1432 * 8760 =  12.544.320النفط اخلام 
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٧.2 الطاقة االضافية املتوفرة م.و.س .

240  * 8760 =   2.102.400 التشغيل على الغاز مقارنة بالتشغيل على زيت الغاز 
598  * 8760 =   5.238.480التشغيل على الغاز مقارنة بالتشغيل على النفط اخلام 

358  *  8760 = 3.136.080 التشغيل على زيت الغاز مقارنة بالتشغيل على النفط اخلام 

٧.٣.كلفة انتاج الكيلو واط .ساعة : سنت / ك.و.س .

كلفة التشغيل والصيانة + كلفة الوقود التشغيل على الغاز 
 4.95 = 4.5 +  0.45  =

كلفة التشغيل والصيانة + كلفة الوقود +كلفة الطاقة املفقودة التشغيل على زيت الغاز 
20.32 = 0.35 + 19.21 +  0.77 =

كلفة التشغيل والصيانة + كلفة الوقود + كلفة الطاقة املفقودة التشغيل على النفط اخلام 
 14.2  =  0.9  + 11.4+1.9 =

٧.٤.الكلفة االمجالية النتاج الطاقة خالل عام بالدوالر

4.95      * 17.782.800 =880.248.600التشغيل على الغاز 
20.35  *  15.680.400 =   3186.257.300التشغيل على زيت الغاز 

14.2    * 12.544.320 =1781.293.400التشغيل على النفط اخلام 
تضمنت الكلف أنفاً كلف الطاقة املفقودة .

٧.5. صايف كلف االنتاج

 حلساب صايف كلف انتاج الوحدة ك .و.س النواع الوقود تستخدم املعادلة االتية :

صايف كلفة االنتاج = الكلفة االمجالية  -  كلفة الطاقة املفقودة  
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وبذلك تكون صايف كلف االنتاج النواع الوقود كااليت  :

بالدوالر خالل عام واحد 

3186.257.300– 0.35 15.680.400* = 3131.475.900التشغيل على زيت الغاز 
1781.593.400 - 0.9 * 12.544.320= 1668.701.520 التشغيل على النفط اخلام 

8. املبالغ املوفرة   
ميكن أن حتسب الوفورات باملبالغ عند التشغيل على انواع الوقود الثالث كما يايت :

مقدار التوفري عند االشتغال على الغاز الطبيعي مقارنة مع زيت الغاز خالل عام = صايف الكلفة االمجالية 
على زيت الغاز الطبيعي – ) صايف الكلفة االمجالية على الغاز *معدل القدرة على زيت الغاز/ معدل 

القدرة على الغاز الطبيعي  ( 

) ٨٨0.2٤٨.600*1٧٩0/20٣0 ( ٣1٣1.٤٧5.٩00-  =         

         = 2٣55.2٩6.100  دوالر سنويا” للمحطات االربعة .

مقدار التوفري عند االشتغال على الغاز الطبيعي مقارنة مع النفط اخلام .

  = 166٨.٧01.520 – )٨٨0.2٤٨.600*1٤٣2/20٣0( 

      = 10٤٧.٧5٧.6٨0   دوالر سنويا”للمحطات االربعة . 

مقدار التوفري عند االشتغال على النفط اخلام مقارنة بالتشغيل على زيت الغاز .

٣1٣1.٤٧5.٩00- ) 166٨.٧01.520*1٤٣2/1٧٩0 ( =

     =     10٤5.5٩٩.000  دوالر سنويا« للمحطات االربعة 
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9.اخلالصة : 
أجريت دراسة جدوى أولية النشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من ايران اىل العراق / بغداد لتجهيز 

احملطات االتية  : 

الدورة القدمية .

الدورة اجلديدة .

القدس .

الصدر . 

وبقدرة متاحة حبدود 20٣0 ميكا واط .كمية الغاز املقرتح جتهيزها حبدود ٨00 مقمق يوميا«من خالل 
أنبوب أختري قطره ٤2 أنج وبسمك 0.5 أنج املاين املنشأ وبكلفة 2000 دوالر للمرت الواحد وبطول 

٣00 كم .

الطبيعي مقارنة مع  الغاز  الوحدات على  باملبالغ املصروفة سنويا« عند أشتغال  التوفري  أحتسب مقدار 
أشتغاهلا على زيت الغاز والنفط اخلام .

وباالستفادة من املعلومات املستحصلة من وزارة النفط . أحتسب مقدار الكلفة الكلية النشاء االنبوب 
وباملعطيات اعاله .

وفيمايلي ملخص للنتائج اليت مت احلصول عليها .

مقدار التوفير بمبالغ الكلف عند االشتغال على الغاز الطبيعي 
1045 مليون  دوالر سنويا«بالمقارنة مع االشتغال على زيت الغاز 

مقدار التوفير بمبالغ الكلف عند االشتغال على الغاز الطبيعي 
بالمقارنة مع االشتغال على النفط الخام 

1047 مليون دوالر سنويا«

نشاء خط انابيب الغاز الطبيعي بطول 300 كم 
أ
600 مليون دوالر سنويا«كلفة ا

املبالغ حمسوبة على أسعار السوق النفطية العاملية لكل من الغاز الطبيعي . زيت الغاز والنفط اخلام .

10.االستنتاجات 
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أواًل: من مقارنة الوفورات مببالغ الكلف نتيجة التشغيل على الغاز الطبيعي للوحدات املقرتحة مع كلفة 
انشاء خط الغاز يتضح امكانية تغطيه تكاليف املشروع من خالل التوفري مببالغ كلف الصيانة والتشغيل 

خالل فرتة اقل من سنة واحدة  .

زيادة  ميكن  احلايل كما  احلجم  خالل  من  االنبوب  هذا  على  اخرى  حمطات  تشغيل  باالمكان  ثانياً: 
الكميات املستوردة الضافة سعات توليدية اخرى .

ثالثاً: توفري مادي عن طريق تصدير النفط اخلام بدال« من استهالكه يف حمطات التوليد

 رابعاً: تشغيل الوحدات على الغاز الطبيعي اقل تلوثا« للبيئة مقارنة بالتشغيل على النفط اخلام .

خامساً: امكانية التحويل اىل الدورة الثنائية ) املركبة COMBIND CYCLE  وزيادة السعة االنتاجية ( .

سادساً: يف حال زيادة أنتاج الغاز الطبيعي من قبل وزارة النفط مستقبال« والوصول اىل االكتفاء الذايت 
يف تشغيل حمطات توليد الطاقة وتغطية احتياجات الوزارات االخرى فيمكن يف هذه احلالة تصدير الغاز 

الطبيعي الفائض اىل دول اخرى عن طريق شبكة انابيب الغاز االيرانية .

سابعاً: سوف يسهم هذا املشروع يف تشغيل عماله عراقية .
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تراجعت اكتشافات االحتياطيات النفطية اجلديدة إىل أدىن مستوياهتا منذ أكثر من 60 عاماً، مما يشري 
إىل النقص احملتمل يف املعروض يف العقد املقبل.

املاضي،  العام  الصلة يف  اخلام وسوائل ذات  النفط  برميل من  مليار  النفط على ٨.2  عثر مستكشفوا 
وفقا لشركة IHS االستشارية، وهذه هي أدىن كمية سنوية سجلت منذ عام 1٩5٤، مما يعكس تباطؤ 
النشاط االستكشايف لشركات النفط اليت تعاين من ضغوط شديدة وتسعى للحفاظ على السيولة النقدية. 
ومعظم االحتياطيات اجلديدة مت العثور عليها يف املياه العميقة، حيث حتتاج حقول النفط ملتوسط   سبع 
سنوات لتحقيق اإلنتاج، وبالتايل فإن اخنفاض معدل جناح االستكشاف يشري اىل خفض االمدادات من 

منتصف العقد القادم.

السنوات األخرية  النفط، ففي  ينفد من  بدأ  العامل  أن  النفطية ال يعين  إن معدل تضاؤل   االكتشافات 
أصبحت معظم الزيادة يف اإلنتاج العاملي من احلقول احلالية وليس من االكتشافات اجلديدة، وفقاً لوود 
ماكنزي، شركة استشارية أخرى، باإلضافة إىل ذلك، كان هناك غلبة للغاز بداًل من النفط يف االكتشافات 
األخرية. وصرحت وود ماكنزي بأنه إذا مل يتحسن معدل االكتشافات النفطية، فإنه سيحصل نقص يف 
اإلمدادات العاملية حبوال ٤.5 مليون برميل يومياً حبلول عام 20٣5. وميكن أن يعين هذا ارتفاع أسعار 
النفط، وجعل العامل أكثر اعتماداً على حقول النفط الربية حيث قاعدة املوارد معروفة مثل الصخر الزييت 

يف الواليات املتحدة.

وقال بال كبسجارد، الرئيس التنفيذي لشركة شلمربجري، أكرب شركة للخدمات النفطية يف العامل، للمحللي 
الشهر املاضي “إن حجم االستثمار يف التنقيب واالنتاج اخنفض اآلن بشدة لدرجة أنه ميكن أن يسرع 
فقط يف اخنفاض اإلنتاج وصعود أسعار النفط “. ان اخنفاض أسعار النفط والغاز منذ صيف عام 201٤ 
ادى اىل ختفيضات عميقة يف اإلنفاق يف مجيع أحناء الصناعة، وكان التنقيب عرضة لذلك بشكل خاص 

االكتشافات النفطية تتراجع إلى أدنى مستوى لها
 منذ 60 عامًا

إد كروكس*

*  حمرر شؤون الطاقة يف الفاينانشل تاميز
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ألنه ال يقدم نتائج على املدى القصري. وختلت شركة كونوكو فيليبس عن التنقيب يف املياه متاماً، وقامت 
شيفرون وغريها من الشركات بتقليص عملياهتا بشكل حاد.

ان اإلنفاق يف االستكشاف وتقييم االحتياطيات اجلديدة سينخفض من ٩5 مليار دوالر يف عام 201٤ 
إىل ٤1 مليار دوالر هذا العام، ومن املرجح أن يسقط مرة أخرى يف العام املقبل وفقاً لوود ماكنزي. وعلى 
الرغم من اخنفاض النشاط، اال ان احلجم اإلمجايل للنفط والغاز املكتشف ارتفع قلياًل يف العام املاضي، 
ولكن نسبة النفط اخنفضت من حنو ٣5 يف املائة يف عام 201٤ إىل حوايل 2٣ يف املائة يف عام 2015. 
وان أكرب اكتشافي من العام املاضي، حقل زهر ايين قبالة السواحل املصرية وحقل كوزموس تورتو الكربى 
للطاقة قبالة موريتانيا والسنغال، حيمالن الغاز كالمها. وقال بوب فرايكالند من IHS “لقد اكتشفت 
الكثري من النفط على مر السني، اما اآلن فاملناطق اليت حتتوي على النفط أقل عدداً من املناطق اليت 

حتتوي على الغاز”.

ويف شهر اذار وصف كالوديو ديسكاليزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيين، االستكشاف باسم “أساس 
النمو لدينا”، ولكن الشركة غري عادية بي شركات النفط الدولية الكبرية. ومن الفرتة 2015-200٨ 
كانت اكتشافات النفط والغاز لشركة ايين، ومعظمها من الغاز، 2.٤ مرة أكرب من إنتاجها، مقارنة مع 
0.٣ مرة فقط يف املتوسط   لشركات النفط األوروبية واألمريكية الكبرية األخرى. يقول البعض يف هذا 
اجملال بأن هناك الكثري من حقول نفط اجلديدة الكبرية اليت تنتظر من يكتشفها. وقال جوناثان فاميان، 
رئيس نيوس، اليت تقوم جبمع وحتليل البيانات اجليولوجية لشركات النفط واحلكومات، أن تراجع ميزانيات 
االنكماش  فرتة  لالستثمار خالل  الشجاعة  لديها  اليت كانت  للشركات  هائلة”  التنقيب خلق “فرصاً 
االقتصادي. وأضاف “حنن على ثقة بأن هناك الكثري من احلقول الربية الكبرية ذات تكاليف انتاج نفطية 

منخفضة مل يتم اكتشافها بعد”.
املصدر:

ht tp: / /www.f t .com/int l /cms/ s /0 /1a6c6032-1521-11e6-9d98-
00386a18e39d.html?ftcamp=published_links%2Frss%2Fcompanies_energy
%2Ffeed%2F%2Fproduct#axzz4859V9z7i
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قدم رئيس الوزراء الرتكي أمحد داود أوغلو استقالته يف اخلامس من أيار بناء على طلب من الرئيس رجب 
طيب أردوغان لزيادة توطيد السلطة يف يد الرجل الذي هو بالفعل السياسي األكثر نفوذاً يف تركيا منذ 

أصبحت البالد دولة دميقراطية متعددة األحزاب يف عام 1٩50.

لقد حكم اردوغان منذ عام 200٣، أول مرة كرئيس للوزراء ورئيس حلزب العدالة والتنمية احلاكم، مث 
رئيسا للبالد، وهو مكتب دستوري غري حزيب يف النظام الربملاين يف تركيا، وعندما أصبح أردوغان رئيسا 
للبالد يف عام 201٤، توىل داود أوغلو منصب رئيس حزب العدالة والتنمية وأصبح رئيس الوزراء اجلديد 
وزير  املطاف  هناية  يف  ليصبح  أردوغان،  مستشاري  السياسة ككبري  يف  اوغلو  داود  وقد صعد  للبالد، 
خارجية أردوغان يف عام 200٩، وكان الرجالن زمالء يف تصور وتنفيذ حمور السياسة اخلارجية لرتكيا يف 
منطقة الشرق األوسط، ووفقاً لذلك، عندما عرض أردوغان منصب رئيس الوزراء على داوود أوغلو الذي 

كان من املؤكد أن يكون حمايداً إىل حد ما، قبل داود أوغلو بسعادة.

لدرجة ما كان داود أوغلو شريكاً متوافقاً مع أردوغان، على سبيل املثال، وعمل معه بشكل وثيق يف 
سوريا، اذ حاول االثنان لسنوات االطاحة بنظام بشار األسد، ولكن داود أوغلو مل يرض أردوغان متاما، 
وذلك ألن داود أوغلو اسم مألوف يف كل من تركيا واخلارج، وهذا أغضب أردوغان الذي يسعى إىل تعزيز 
وإضفاء الطابع الشخصي على السلطة السياسية، فعلى سبيل املثال اشارت التقارير اىل اصابة أردوغان 
بالضيق عندما أراد داود أوغلو زيارة واشنطن للقاء الرئيس االمريكي باراك اوباما أسابيع فقط بعد ان زار 

الرئيس الرتكي نفسه واشنطن يف شهر اذار عام 2016 لكي  حيذو نفس احلذو.

بعد أن سقط اآلن، من املرجح أن يصبح داود أوغلو مراقب هادئ للسياسة الرتكية، مثله مثل مسؤولو 
حزب العدالة والتنمية السابقي، ومن بينهم الرئيس السابق عبد اهلل غول، الذين اختاروا عدم مواجهة 
أردوغان بعد أن طردهم من قيادة حزب العدالة والتنمية، ومن جانبه، ان أردوغان مهيء الختيار سياسي 
جديد أكثر توافقا معه كرئيس حلزب العدالة والتنمية يف مؤمتر احلزب يف 22 ايار، وسيتقلد هذا الشخص 
منصب رئيس الوزراء اجلديد للبالد، وبعد بضعة أشهر سيذكر القليل اسم الزعيم اجلديد، وهذا يشبه إىل 

ملك تركيا : إردوغان بعد داود أوغلو
سونر جاغابتاي *

*  مدير برنامج األحباث الرتكية يف معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن.
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حد كبري ما حيدث يف األردن أو املغرب، حيث تلقي قوة امللوك بظالهلا على مجيع الوزراء غري املعروفي.

تكمن مشكلة امللك احلايل لرتكيا يف دستور بالده، الدعام األساسي للسياسة الرتكية منذ الثورة الدستورية 
الوقت،  ذلك  الثاين، ويف  احلميد  عبد  العثماين  للسلطان  االستبدادي  احلكم  أهنت  واليت  عام 1٩0٨ 
الثاين يف  انتفض شباب تركيا ضد السلطان وأجربوه على االعرتاف بالدستور الذي علقه عبد احلميد 
عام 1٨٧٨، وبعد هذه النقطة، أصبحت اإلمرباطورية العثمانية نظام ملكي دستوري، وعندما اهنارت 
العاملية األوىل، تطورت تركيا احلديثة اىل مجهورية دستورية يف عام 1٩2٣  اإلمرباطورية يف هناية احلرب 
بقيادة مصطفى كمال أتاتورك لتصبح يف هناية املطاف دولة دميقراطية يف عام 1٩50، واملثرية للجدل مثل 
السياسة الرتكية يف بعض األحيان، ان كل مراكز القوى يف البالد دعمت الدستور السياسي منذ ذلك 

احلي، وحىت عندما تدخل اجليش زعم أنه فعل ذلك حلماية الدستور وسيادة القانون.

لكن أردوغان يبدو غري مبال هبذا التاريخ، ويف األيام املقبلة وبعد اتفاقية حزب العدالة والتنمية وتعيي 
رئيس وزراء جديد، من املرجح ان جيري أردوغان استفتاء لتغيري الدستور الرتكي بشكل يروق له وتقدمي 
طراز التنفيذي ورئاسة كلية، ويف اآلونة األخرية، يف يوم 6 كانون الثاين دعا أردوغان للتحول اىل النظام 

الرئاسي قائال بأن هذا النظام “متجذر يف تاريخ البالد.”

ويف هذا السعي، من املرجح أن يفوز أردوغان بالدعم بفضل موقفه الصارم جتاه القضية الكردية مؤخرا، 
ويف وقت سابق من حكمه، كان أردوغان ليربايل جتاه القضية الكردية، على سبيل املثال، فتح اردوغان 
شبكة أخبار باللغة الكردية وممولة من القطاع العام إلظهار املطالب الكردية، وكان أردوغان متساحما أيضا 
جتاه حزب العمال الكردستاين  )PKK(، وبدأ حمادثات سالم مع اجلماعة اليت كانت مدرجة من قبل 
واشنطن وأنقرة يف قائمة املنظمات اإلرهابية يف عام 2012، ويف اآلونة األخرية، تغري موقف إردوغان جتاه 
القضية الكردية واصبح اكثر صرامة لتعزيز شعبيته، ولتحقيق هذه الغاية، سيعمل حزب العمال الكردستاين 

مبثابة شريك غري مقصود.

امتد ملدة عامي مع احلكومة  نار  الكردستاين وقف إطالق  العمال  أهنى حزب  يف متوز عام 2015، 
الرتكية، واستئنف محلة عنيفة من اهلجمات اإلرهابية، يف ذلك الوقت، أمل حزب العمال الكردستاين يف 
السيطرة على بلدات يف جنوب شرق البالد يف تكرار ملا فعله فرعه يف سوريا، حزب االحتاد الدميقراطي 
)PYD(، يف مشال سوريا، أعلن حزب االحتاد الدميقراطي احلكم الذايت يف هذه املناطق يف عام 201٣ 

وسيطر عليها بإحكام منذ ذلك احلي.

ومع ذلك، وحىت اآلن، فشلت مناورات حزب العمال الكردستاين فشال ذريعاً، وادت اىل خسائر فادحة 
بي السكان املدنيي األكراد يف جنوب شرق البالد، وللقضاء على البنية التحتية العسكرية حلزب العمال 
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الكردستاين يف املراكز احلضرية، أعلنت قوات األمن حظر جتوال استمر اسبوعا يف مدن جنوب شرق تركيا، 
معلقا بذلك احلريات املدنية، ومل يكن حزب العمال الكردستاين قادراً على هزمية اجليش الرتكي القوي، 
واسفر القتال بي اجملموعة وقوات األمن عن مئات اإلصابات يف صفوف املدنيي، ويف الوقت نفسه، 
اعاقت عودة اجلماعة إىل العنف من حركة حزب الشعوب الدميقراطي )HDP( املؤيد لألكراد والصوت 

السلمي الوحيد حلقوق األكراد يف تركيا.

ففي عام 2015، كان حزب الشعوب الدميقراطي على أعتاب أن يصبح العباً يف السياسة الوطنية عند 
زيادة دعمه من 6.5 يف املئة يف انتخابات عام 2011 إىل 1٣ يف املئة يف يونيو حزيران املاضي، وقد 
حصل احلزب على أكثر من ضعف رصيده االنتخايب عن طريق مرشحيه الليرباليي يف املدن الكربى غرب 
تركيا، جذب ذلك الناخبي األتراك، ومرشحيه احملافظي جنوب شرق البالد، حيث حصل على اصوات 
احلزب،  عن  بعيداً  االكراد  واحملافظي  االتراك  الليرباليي  الناخبيي  دفع  العنف  ان  اال  األكراد،  املتديني 
ويظهر استطالع حديث للرأي بأن دعم حزب الشعوب الدميقراطي قد اخنفض اىل ما يصل اىل سبعة يف 
املئة، على األقل يبدو ان بعض الناخبي احملافظي األكراد قد ختلوا عن حزب الشعوب الدميقراطي لصاحل 

حزب العدالة والتنمية، ان صعود حزب العمال الكردستاين افاد أردوغان.

ورمبا أكثر ضررا حىت على املصاحل الكردية على املدى الطويل هو أن جتدد القتال ساعد أردوغان على 
تعزيز صورته كزعيم قوي، وقبل محلة سفك الدماء هذه، زاد اردوغان من دعمه االنتخايب من خالل 
الرتشح كرئيس إسالمي حمافظ قادرعلى حتقيق الرخاء االقتصادي واحلكم الرشيد، ويف عمليتي انتخابيتي 
يف عامي 2011 و 2015، ترشح أردوغان على هذا االساس وفاز ب ٤٩.5 يف املئة من االصوات، 
وجتاوز الزعيم الرتكي عتبة ال 50 يف املئة يف االنتخابات الوطنية مرة واحدة فقط وبفارق قليل: ففي 
االنتخابات الرئاسية عام 201٤، حصل أردوغان على 51.٨ يف املئة من االصوات، وال يريد أردوغان 

أن خياطر يف أي استفتاء، وبالتايل يسعى لتعزيز شعبيته إىل ما وراء 50 يف املئة.

الجراء  ذلك  من  بدال  يدعو  وان  االستفتاء،  لتخطي  ألردوغان  أيضا كميزة  يعمل  الشعبية  ارتفاع  إن 
يف  القوي  االقبال  شأن  ومن  الرتكي،  الربملان  يف  والتنمية  العدالة  أغلبية حزب  لزيادة  مبكرة  انتخابات 
ميكن  احلالة  هذه  ويف  الربملان،  يف  عظمى  أغلبية  والتنمية  العدالة  حزب  يعطي  ان  الرأي  استطالعات 

ألردوغان إجراء تغيريات على دستور البالد دون احلاجة إىل الذهاب إىل استفتاء.

ومع تبنيه األخري للقومية الرتكية املعادية لألكراد، يأمل أردوغان بتوسيع قاعدته وجر الناخبي من حزب 
العمل القومي  )MHP(املعارض، والذي يشابه برناجمه القومي احملافظ الربنامج االسالمي القومي حلزب 
العدالة والتنمية، وحصل حزب العمل القومي على 12 يف املئة من االصوات يف االنتخابات اليت جرت 
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يف تشرين الثاين عام 2015، ولكن استطالع حديث للرأي يظهر أن دعمه اخنفض إىل تسعة يف املئة، 
ويف الوقت نفسه، ارتفع دعم حزب العدالة والتنمية من ٤٩.٤ يف املئة اىل 56 يف املئة.

فإنه قد فاز يف االنتخابات  برؤية صعود حظوظ أردوغان،  وبالطبع، لن يكون اجلميع يف تركيا سعيداً 
املتعاقبة بشن هجمات وهتميش الرتكيبة السكانية اليت لن تصوت له سياسياً ابداً، وتشمل هذه القائمة 
العلمانيي واليساريي والدميقراطيي االشرتاكيي والليرباليي والعلويي والقوميي األكراد، وعند اجلمع، فإن 
هذه اجملموعات تشكل ما ال يزيد عن ٤0 يف املئة من الناخبي األتراك، ولكن ال يزال هناك الكثري من 
األعداء الذين ينتظرون سقوطه من السلطة، وعلى أي حال، يعلم أردوغان أن هتم الفساد اليت وجهت 
له وألفراد عائلته يف عام 201٣ مل تركته مع أي وسيلة جيدة للخروج من املشهد السياسي، وعندما 
حاول أعضاء النيابة العامة توجيه اهتامات ضد أردوغان وعائلته، قام بإستبداهلم بسرعة ومت جتاهل التهم.

وبالتايل يعرف أردوغان أنه حيتاج إىل مواصلة الفوز يف االنتخابات وتعزيز قوته لئال يعرض نفسه وأفراد أسرته 
للمحاكمة، وسيستمر يف سجن الصحفيي، وحظر املسريات املعارضة السلمية، ومضايقة املعارضي، ألنه 
يعلم أن قمعه العنيف ألولئك الذين من غري املرجح أن يصوتوا لصاحل االستفتاء سيساعد حكمه فقط.

إن سعي أردوغان للسلطة يأخذ تركيا حنو مسار خطري، فهو يف الواقع رئيس احلكومة ورئيس احلزب احلاكم 
باإلضافة إىل كونه رئيسا للدولة، وان شخصنة السلطة وتفريغ املؤسسات السياسية واملدنية سيجعل البالد 
هشة للغاية، وعندما يرتك أردوغان منصبه، ، سيكون هناك عدد قليل من املؤسسات اليت ستبقي على 
تركيا معاً، ان تركيا دولة دميقراطية لفرتة طويلة اآلن، طويلة مبا فيه الكفاية ألن تكون آمنة، ولكن سعي 

أردوغان للسلطة الكاملة يوضح أن الزعماء الشعبويي ميكنهم افساد هذه األنظمة أيضا.

املصدر :
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2016-05-08/turkeys-king
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إن قوة الدولة اإلسالمية يف تضاؤل   مستمر، مع خسارة التنظيم للرمادي وتدمر يف األشهر القليلة املاضية 
والتقدم املنتظم للمقاتلي األكراد املدعومي من الواليات املتحدة يف مشال سوريا والعراق، إن اجملموعة 
ختسر العديد من األراضي، كما وأهنا ختسر اجملندين أيضاً بسبب اإلصابات والفرار، يف الوقت الذي زادت 
فيه الضغوط على موارده املالية بسبب ضربات التحالف على مواقع ختزين كميات كبرية من النقد ومصايف 
النفط، ويف الوقت نفسه، فإن محلة التحالف للقضاء على األهداف ذات القيمة العالية تتكلل بالنجاح. 
ومع ذلك، ال يبدو ان هزمية التنظيم وشيكة، اذ ال تزال الدولة اإلسالمية تسيطر على األراضي الرئيسة مبا 
يف ذلك الرقة عاصمة اخلالفة، ومدينة املوصل العراقية، ومساحات واسعة من األراضي يف حمافظة نينوى، 
واجليوب السنية القاحلة يف حمافظة االنبار، مثل الفلوجة وهيت وحديثة، وعالوة على ذلك، وعلى الرغم 
من أن التحالف قد حرم الدولة اإلسالمية من مئات املاليي من الدوالرات، إال انه من املرجح أن جيد 

التنظيم سباًل جديدة ومبتكرة لتمويل نفسه يف حربه هذه.

إن فكرة اإلستسالم ألبو بكر البغدادي، زعيم الدولة اإلسالمية، غري واردة على اإلطالق، ونظراً لسلوك 
قيادة الدولة اإلسالمية املروع وهدف إقامة اخلالفة اليت حتكمها “الشريعة اإلسالمية”، فإن الوصول اىل 
تسوية عن طريق التفاوض غري وارد أيضا، يف املاضي، كان قادة حركات التمرد اليت وصلت اىل هنايتها 
معتدلي، وكان املتمردون مستعدون لتقدمي التنازالت، واحلكومات على استعداد لقبول املتمردين كشركاء 
مفاوضات شرعيي، إال ان الدولة اإلسالمية ومعارضيها ال ميتلكون أي من هذه الصفات. هلذا السبب، 
اسرتاتيجية طوارئ –  قريباً  الرقة سيضعون  الدولة اإلسالمية يف  قادة  فإن  بالفعل،  بذلك  يقوموا  إذا مل 

“اخلطة ب” اليت سيضطر الغرب ملواجهتها، وفيما يلي بعض اخليارات اليت قد يفكر فيها التنظيم:

في حالة النهاية المفاجئة للدولة اإلسالمية

بريان مايكل جنكينز 1- كولن كالرك2

* 1.بريان مايكل جنكينز مستشار بارز لرئيس مؤسسة راند.
 2. كولن كالرك أستاذ العلوم السياسية املساعد يف مؤسسة راند.
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الذهاب حتت األرض
مثل حركات التمرد الناجحة يف املاضي، فإن احد خيارات الدولة اإلسالمية سيكون إنشاء شبكة حكم 
بالفعل يف  طالبان  ما خلقه  تشبه  أن  الشبكة ميكن  مثل هذه  ان  األرض،  املعركة حتت  واخذ  متخفية 
أفغانستان – نظام حيث حيكم حكام الظل يف احملاكم الشرعية، وغالبا ما تصبح الطريقة املفضلة للعدالة 
بدال من النظام احلكومي يف الدولة األفغانية، أن هذا الشكل من احلكم، يف املقابل، مينح شرعية للجماعة 
بي جمموعات معينة من السكان. يف حي أن هذا اخليار قد يكون مقنعاً للبعض يف الدولة اإلسالمية، 
إال ان املقاتلي األجانب للمجموعة ال ينجو بسهولة حتت األرض، وخصوصاً اآلالف من الدول الغربية، 
وحىت أولئك الرعايا األوروبيي من اصول مغربية أو جزائرية سيربزون من بي السكان األصليي، وهذا قد 
يكون السبب يف أن الكثري منهم – مبا يف ذلك ما يقدر ب 20 إىل ٣0 يف املئة من الرعايا األوروبيي 
الذين ذهبوا إىل سوريا للقتال – قد عادوا إىل وطنهم، وقد ينضم املقاتلون األجانب غري األوروبيون اىل 

مجاعات جهادية اخرى، مبا يف ذلك جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة يف سوريا.

من ناحية أخرى، فإنه من املرجح أن يستغرق هذا وقتاً طوياًل، إذا حدث اصال، قبل أن تتمكن سوريا 
املقاومي  القبض على  والقاء  قادرة على حتديد  فعالة  استخبارية وشرطة  بناء مؤسسات  العراق من  أو 
حتت األرض، وإذا رأى السكان السنة احملليي ان اجليوش اليت ستهزم الدولة اإلسالمية كظاملي شيعة أو 
علويي، فإن اجلهاديي قد يستمروا يف اجياد مجهور متعاطف، ولكن ضحايا الدولة اإلسالمية من السنة 
ميكنهم فقط ان ينتفضوا بسهولة على ظامليهم من الدولة االسالمية، والسعي لالنتقام من الوحشية اليت 

حلقت هبم.

اإلنتقال
بداًل من ذلك ميكن لقادة الدولة اإلسالمية ان يهربوا إىل معقل اخر للجهاديي مثل ليبيا، وبينما سيكون 
هذا االنتقال ضربة قوية ملصداقية اجلماعة املسلحة على املدى القصري اليت سردت مفهوم اخلالفة وزرعته 
اإلسالمية  الدولة  اجلماعة، وسيتحتم على  بقاء  يطيل من  ان  االسرتاتيجي ميكن  التغري  أن  إال  بعناية، 
مواصلة حماربة امليليشيات القبلية املختلفة يف ليبيا من أجل احلصول على فضائهم اخلاص، وميكن أن ترى 
ذلك كمقامرة جديرة باالهتمام، واملراهنة على أن إدارة الرئيس باراك أوباما )وخليفتها( سيفضلون جتنب 

فتح جبهة عسكرية أخرى يف احلرب العاملية اجلارية على اإلرهاب.

باملخاطر، النه سيؤدي اىل تراجع  ولكن نقل القيادة املركزية للدولة اإلسالمية إىل ليبيا سيكون حمفوفاً 
أنصار اجلماعة، ومن شأنه أيضاً أن يتخلى عن مطالب اجلماعة يف سوريا، اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع 
نبوءات سفر الرؤيا عن القتال يف الشام، مبا يف ذلك يف البلدة الشمالية دابق، حيث يعتقد اجلهاديي أن 
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املعركة النهائية بي اخلري والشر ستحدث هناك. وبعد سلب أراضيها يف قلب الشرق األوسط، مل تعد 
الدولة اإلسالمية دولة موحدة مع خالفة مقرها يف العراق وسوريا، بدال من ذلك، ستكون اجملموعة عبارة 
عن فروع منتشرة يف أرجاء املنطقة من بالد الشام إىل مشال أفريقيا، ولكن ميكن أن تظل حالة ذهنية، 
وسيكون من اخلطأ أن نفرتض أن دولة إسالمية موزعة جغرافياً لن تكون قادرة على احلفاظ على والء 

مقاتليها.

التصعيد
ميكن أن تشمل اخلطة ب للدولة اإلسالمية أيضاً هجوماً يائساً إلضعاف معنويات خصومها، وميكن أن 
تشمل اخليارات رمي   كل شيء يف عملية عسكرية شاملة مثل هجوم آردن ألملانيا النازية، اليت أدت إىل 
معركة الثغرة يف عام 1٩٤٤، أو هجوم تيت يف عام 1٩6٨ الذي دمر كل من الفيتكونغ وحطم اإلرادة 

السياسية للواليات املتحدة.

إن هجوم شامل من قبل الدولة اإلسالمية ميكن أن يشمل اغتيال الرئيس السوري بشار األسد، ومحلة 
إرهابية يف بغداد أو دمشق، أو هجوم مذهل يهدف إىل جر الواليات املتحدة أو أوروبا اىل احلرب بشكل 
أكرب، وبالتايل تغيري طبيعة الصراع. وقد يأخذ البغدادي بنظر االعتبار أيضاً شن هجوم كبري على مكة أو 
الرياض، كتتويج لسلسلة من اهلجمات كان شنت مؤخراً يف اململكة العربية السعودية، ولإلثبات ألتباع 
اجلماعة بأن اخلالفة ال تزال قوة فعالة وان التنظيم ال يزال قوي، وميكن أن تشمل اخلطة ب أيضاً اجلهود 
الرامية إىل زعزعة استقرار األردن أو لبنان، واهلجوم على إسرائيل، أو محلة يف مشال القوقاز ملعاقبة موسكو 
لتدخلها يف سوريا. إن التكاليف العسكرية ملثل هكذا هجوم قد تكون كبرية، ولكن ميكن ان تغيري طبيعة 
الصراع، وميكن هلجوم يائس أن يكلف قادة الدولة اإلسالمية يف الرقة جزء كبري من مقاتليهم، ولكن 

سيكون تذكري للعامل، واجملندين احملتملي، بأن الدولة اإلسالمية ال تزال قوة ال يستهان هبا.

جتنب مصري تنظيم القاعدة
أياً كان ما سيحدث للدولة اإلسالمية، فإن عدد قليل سيشك بأهنم سيبقون قوة نفسية مؤثرة، ولكن إذا 
ما تبعثر مقاتلي التنظيم يف اخلارج، فقد نرى إعادة لتجزئة لتنظيم القاعدة، اذ تناثر ناشطيه الرئيسيي يف 
اليمن ومشال أفريقيا وسوريا والعراق بعد اهنيار حكم طالبان يف أفغانستان، ان هذا التبعثر الكبري قلل من 
قابلية بقاء قاعدة تنظيم القاعدة يف باكستان، يف حي اهنا حقنت حياة جديدة يف املنظمات التابعة هلا 
يف اخلارج. وهذا من شأنه أن يكون غري مرغوب فيه للبغدادي، وميكن أن يوفر له صوت بعيد يف مكان 
غري معلوم حيرض فيه اآلخرين على القتال، مثل زعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري، قائد نظري والذي 

جتاهله البغدادي نفسه.
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إن الفروع املختلفة لتنظيم القاعدة والدولة اإلسالمية، على الرغم من اخلصومة بينهما، ميكنهما أيضاً أن 
يلتحما معاً، يف حي السماح لآلخرين بالبقاء ككيانات منفصلة، وميكن لدولة إسالمية منكسرة يف هناية 
املطاف ان تعزز اجلماعات اإلرهابية املوجودة، مثل حركة الشباب يف أفريقيا أو اجلماعات السلفية يف 

سيناء، كقوات صدمة يف صراعاهتا اخلاصة.

من القرن األفريقي إىل جنوب آسيا، هناك بالفعل العديد من األمثلة على اجلهاديي والفصائل اجلهادية 
املهاجرة بعيداًعن القاعدة حنو الدولة اإلسالمية، ففي تشرين االول عام 201٤، أعلن ستة أعضاء رفيعي 
املستوى من حركة طالبان الباكستانية والئهم للدولة اإلسالمية، وبعد ذلك بعام، قام فصيل بارز يف حركة 
الشباب بقيادة عبد القادر املؤمن بفعل الشيء نفسه، ويف هناية املطاف، هناك الكثري من أوجه التشابه 

وليس االختالف بي الدولة اإلسالمية وتنظيم القاعدة، وخاصة عندما يتعلق األمر باأليديولوجية.

مالياً حتت األرض؟ هل  احلياة  قيد  البقاء على  النهب،  تقتات على  اليت  للدولة اإلسالمية،  هل ميكن 
سيلعب املتربعون األثرياء من اخلليج، وهم أنصار متشددون للوهابية والسلفية، دورا أكرب يف اجملموعة؟ 
هذان سؤاالن من أكثر األسئلة تعقيداً، وخاصة أن الدولة اإلسالمية قد جتنبت إىل حد كبري رعاية الدول 
اخلارجية واجلهات املاحنة الغنية، ولكن من دون السيطرة على األرض، فأن قدرهتا على ابتزاز األموال من 
أولئك الذين حتت سلطتها يقل إىل حد كبري، وإن النشاط اإلجرامي على شكل االختطاف للحصول 

على فدية، والسرقة والتهريب من املرجح أن يكون أقل رحباً.

غالبا ما تنحرف أفضل اخلطط املوضوعة عن مسارها
يف الوقت الذي تنهار فيه خالفة الدولة اإلسالمية، من املرجح ان تكون قياداهتا معنية حبماية انفسهم، 
وحتسي الروح املعنوية املرتاجعة، واستقطاب اجملندون مع احلفاظ على حصتها يف السوق اجلهادي، ولكن 
كما يعلم أي رئيس تنفيذي لشركة ما، عندما تكون الشركة على وشك البيع أو االندماج مع كيان آخر، 
فإن اجلو الداخلي للشركة ميكن ان يصاب باليأس، إذ يتخلى األفراد عن روح العمل اجلماعي للرتكيز على 
البقاء بشكل فردي. وهذا قد حيدث مع الدولة اإلسالمية، قد ميتلك البغدادي خطته املفضلة، ولكن قد 
ال يوافق الكل على ذلك، اذ قد يقوم االعضاء العاديي يف التنظيم بإجراء حساباهتم الفردية اخلاصة، وبعد 
كل شيء، فإن الدولة اإلسالمية ظهرت من االنقسام داخل تنظيم القاعدة، ومل يكن قادهتا حريصي أبداً 
على اخذ التوجيهات من أولئك الذين خيتلفون معهم، وخصوصاً يف مسائل التكتيكات واالسرتاتيجيات.

أيا كان مسار العمل الذي تنهجه الدولة اإلسالمية، من املرجح ان تكون اخلطة ب يف طي الكتمان، 
وان هذا حبد ذاته ميكن أن يولد املزيد من عدم الثقة بي االفراد العاديي، نظراً للتسريبات األخرية لقائمة 
بأساء مقاتلي الدولة اإلسالمية، وهذا ميكن أن يصيب قياداهتا بالذعر بشكل أكرب من أي وقت مضى. 
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أيضا قد يكون هناك اختالفات يف الرأي يف األعلى، اذ قد ينقلب مساعدي البغدادي عليه، وذلك النه 
ملن الصعب احلفاظ على الوالء وفرض االنضباط يف وقت اخلسارة.

إذا ما قررت اجلماعة الذهاب حتت األرض، او االنتقال إىل منطقة أخرى، أو شن سلسلة من اهلجمات 
املذهلة، على الواليات املتحدة وحلفاءها أن يكونوا مستعدين ملواجهة التنظيم يف كل منعطف، ينبغي أال 
يكون الغرب وامهاً بأن الدولة اإلسالمية ستستسلم للهزمية بكل سهولة، بداًل من ذلك، جيب عليهم ان 

يركزوا على إحباط اخلطة البديلة للتنظيم.

املصدر:
http://foreignpolicy.com/2016/05/11/islamic-state-iraq-syria-baghdadi-
plan-b/?wp_login_redirect=0
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صرح مسؤول حكومي رفيع املستوى يف مؤمتر لندن بأن العراق يسعى جاهداً جملاراة إنتاجه القياسي يف 
يناير كانون الثاين الذي وصل اىل ٤.٨ مليون برميل يوميا، بسبب أعمال الصيانة وسوء االحوال اجلوية 
وانقطاع التيار الكهربائي. واضاف فالح العامري، ممثل العراق يف أوبك ورئيس الذراع التسويقية للنفط يف 
البالد، بأن االنتاج احلايل يف مجيع أحناء البالد يبلغ ٤.5 مليون برميل يوميا، مع احتمال تأثر االنتاج أيضاً 
بقرار وقف إنتاج 1٧0 ألف برميل يومياً من النفط اخلام من احلقول اليت تعمل يف مشال منطقة كركوك. 
وصرح السيد العامري لصحيفة فاينانشال تاميز على هامش مؤمتر النفط العراقي “هناك تقلب يف االنتاج 

يصل إىل ٣00 ألف برميل كل شهر”.

ويف الوقت الذي تكافح فيه أسعار النفط الخرتاق 50 دوالر للربميل، فإن حجم انتاج أوبك يتم متابعته 
قبل  االمدادات من  االنقطاعات يف  هناك سلسلة من  املاضي كانت  الشهر  احملللي، وخالل  قبل  من 
نيجرييا وفنزويال وليبيا، وهذا قاد اىل تأثر السوق. ومن املقرر أن جيتمع ممثلي أوبك يف فيينا االسبوع القادم 
حلضور االجتماع السنوي الثاين، ومع ذلك، من غري املرجح ان يتم الوصول اىل اتفاق لتجميد االنتاج، 

كما يقول احملللون.

وقال السيد العامري ان انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على إنتاج اجلنوب الغين بالنفط، وقد يصل حجم 
التأثري إىل ٧0 الف برميل يوميا، وقد ساهم ذلك يف تباطؤ الصادرات العراقية حىت اآلن يف شهر أيار، 

واضاف ان الشحنات من جنوب البالد ترتاوح بي ٣.2 اىل ٣.٣ مليون برميل يوميا.

العراق هو ثاين أكرب منتج يف أوبك بعد السعودية ولديه خطط طموحة لزيادة الطاقة اإلنتاجية إىل ما بي 
5.5 اىل 6 مليون برميل يوميا حبلول عام 2020. مت النظر اىل هذا اهلدف، الذي مت تنقيحه يف األشهر 

مقاالت مرتمجة

العراق يكافح لمجاراة إنتاجه النفطي القياسي 
لشهر كانون الثاني

أنجلي رافال *

*  مراسلة النفط والغاز يف الفاينانشل تاميز
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األخرية بشك، الن أزمة امليزانية حتد من قدرة احلكومة االحتادية على الدفع للشركات اليت تنتج النفط يف 
العراق، وتشمل هذه من BP، ورويال داتش شل، ولوك أويل الروسية.

على الرغم من أن هذه الشركات تقوم بتطوير أسهل واقل احلقول النفطية تكلفة يف العامل، اال ان هذه 
احلقول حتتاج إىل املزيد من االستثمار للحفاظ على اإلنتاج عند املستويات احلالية وزيادهتا يف املستقبل، 

ويف الوقت نفسه، فإن احلكومة يف بغداد تطلب من الشركات خفض اإلنفاق.

وقال أحد التنفيذيي يف أحد شركات النفط العاملة يف العراق “اننا نواجه املزيد من املخاطر للحفاظ على 
اإلنتاج نفسه، يف حي ال يتم الدفع لنا، وال ميكننا أن نستمر يف اإلنتاج ملدة 2-٣ سنوات يف مثل هذه 
الظروف، ان هذا غري ممكن، رمبا سيتمكنون من حتقيق انتاج 6 مليون برميل يوميا حبلول عام 20٣0.”

تظهر حسابات شركة استشارات الطاقة وود ماكينزي بانه جيب ان يدفع 62 مليار دوالر بي 200٩-
2015 لشركات النفط، اال ان بيانات وزارة النفط تظهر ان العراق قد دفع٤٣ مليار دوالر يف الفرتة 

نفسها، وحبلول شهر حزيران، فإن وزارة النفط قد دفعت 5 مليار دوالر من ختصيصات هذا العام.

ان معظم انتاج النفط يف العراق معزول عن القتال ضد املتشددين االسالميي يف مشال البالد، ولكن 
جهود احلرب جنباً إىل جنب مع اخنفاض أسعار النفط قد قلص من املوارد املالية للبالد. وقد أدى الصراع 
السياسي يف بغداد وكذلك صراع احلكومة االحتادية مع اقليم كردستان الذي يتمتع حبكم شبه ذايت اىل 

املزيد من املشاكل املالية يف املعركة اجلارية حول الثروات اهليدروكربونية يف البالد.

وقال حممد الدراجي وزير الصناعة واملعادن يف نفس املؤمتر بأن العراق حيتاج ان يبلغ سعر النفط 65 
دوالر للربميل لتلبية احتياجات امليزانية، وهذا أعلى من األسعار احلالية، يف يوم الثالثاء، ارتفع سعر برنت 
1٧ سنتاً ليصل اىل ٤٨.52 دوالر للربميل. وتابع الدراجي “إن االخنفاض احلاد يف أسعار النفط خيلق 
عجزا كبريا”، وقد تطرق إىل حاجة العراق للحد من اعتماد البالد على النفط، الذي ميثل “املورد املايل 

الوحيد” له.

املصدر:

ht tp : / /www.f t .com/ int l /cms/ s /0 /d97a876e-21ca-11e6-9d4d-
c11776a5124d.html#axzz49f0RHRBE
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الطريق السريع احلاسم الذي يربط األردن ببغداد مير يف قلب الفلوجة، وإن استعادة السيطرة عليه 
ميكن ان حيمي األردن من خطر االهنيار االقتصادي.

الشهر  املعزولة  الصحراوية  الرطبة  مدينة  اإلسالمية من  الدولة  تنظيم  العراقي  اجليش  عندما طرد 
املاضي، تلقت املعركة القليل من االهتمام، ولكن هذه املدينة، اليت تقع على مقربة من احلدود األردنية 
والسورية، متثل جائزة سعى املسؤولون العراقيون واألردنيون للفوز هبا، كما وإن قسماً كبرياً من االقتصاد 
املتعثر للمملكة األردنية إعتمد على ذلك. إذا أمكن تأمني الرطبة، قد يتم فتح طرق سريع قريب ونقطة 
عبور حدودية واعادة التصدير القتصاد األردن احملتضر، وتوفري بعض الراحة خلزينة احلكومة اليت تعتمد 
الفلوجة، احلقائق  اعتمادا كبريا على املساعدات اخلارجية، ويف نواح كثرية، تؤكد استعادة الرطبة وأخرياً 

االقتصادية احلقيقية لقتال العراق ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
ونظراً لضعف االقتصاد األردين، فإن مئات املاليني من الدوالرات يف البضائع اليت كانت تنقل 
عرب الرطبة ميكن أن تساعد على حتقيق االستقرار يف بعض مناطق االضطرابات داخل األردن، يف الوقت 
الذي تكافح فيه لدعم أكثر من مليون الجئ سوري. وهذا أيضاً هو السياق الذي أطلقت من خالله 
بغداد هجومها على معقل تنظيم الدولة اإلسالمية، مدينة الفلوجة، يف أواخر شهر أيار، حيث ان املدينة 
تقع أيضاً على مفرتق الطريق السريع احلادي عشر الذي يتصل باألردن، ان الفلوجة هي اخر معقل رئيس 
للمتمردين يف حمافظة االنبار غرب العراق، وكانت مبثابة نقطة انطالق هلجمات تنظيم الدولة اإلسالمية 

األخرية على العاصمة.
وقال ضابط عسكري كبري سابق الذي قام حبمالت متعددة يف العراق “إن السيطرة على الرطبة 
والفلوجة ال حيمي فقط هنج الغرب جتاه بغداد، ولكنه يعيد فتح املمر األرضي إىل األردن، وخيلق عمقاً 
اسرتاتيجياً لألمن األردين والسعودي”، واضاف “يف الوقت نفسه، سحبت هذه العملية جزءا كبريا من 
السكان السنة مرة أخرى يف جمال بغداد من خالل عالقة تعاونية مع حمافظ حمافظة األنبار، الذي قام 

مقاالت مرتمجة

معركة الطريق السريع الحادي عشر في الفلوجة

بول مكليري*

* مراسل الفورين بولسي يف البنتاغون.
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بعمل كبري يف هذا اجملال”.
وصلت الصادرات السنوية لألردن اىل العراق إىل احلضيض، اذ سقطت من 1.2 مليار دوالر 
إىل 690 مليون دوالر يف عام 2015، ويعزى جزء كبري منه بسبب إغالق معرب طريبيل احلدودي قرب 
الرطبة يف متوز عام 2015، وبعد سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية على املدينة يف شهر حزيران عام 2014، 
بدأ املسلحون بفرض الضرائب الثقيلة – بقدر 400 $ لكل شاحنة – على املستوردين الذين ميتلكون 
ما يكفي من الشجاعة للقيام بالرحلة عرب احلدود. وقال ديفيد شينكر، مدير برنامج السياسة العربية يف 
معهد واشنطن: “إذا كانت الطرق آمنة، فإن السائقني األردنيني مستعدين الرسال البضائع إىل العراق”، 
وأضاف بأن سائقي الشاحنات وأثرهم االقتصادي ميثلون “مصدر دعم رئيس” للملكية يف األردن، ومع 
تصاعد معدل البطالة يف األردن مبا يزيد قليال عن 14 يف املئة، فإن أي زيادة يف العمل ستكون دفعة قوية 

لالقتصاد املتعثر يف اململكة.
قال مسؤول عسكري أمريكي الذي حتدث شريطة عدم الكشف عن هويته بأنه الحظ مسؤولون 
سوريا  من  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مقاتلي  لطريق  انطالق  نقطة  متثل  الرطبة  بأن  أمريكيون  عسكريون 
و”منطقة دعم لتنظيم األفراد واملعدات”، الستخدامها يف أي مكان آخر يف حمافظة األنبار، وجزء من 

هذا اخلط يؤدى مباشرة إىل الفلوجة ومن مث إىل بغداد.
على  عام 2014  أب  اإلسالمية يف  الدولة  القصف ضد  بداية محلة  منذ  واشنطن  تركيز  كان 
استعادة السيطرة على املوصل، ثاين أكرب مدينة يف العراق، اليت سقطت بيد اجلماعة املتمردة قبل عامني، 
ويقوم املستشارون األمريكيون، وقوات العمليات اخلاصة واملدفعية األرضية، والغارات اجلوية بدعم الفرقة 
اخلامسة عشر يف اجليش العراقي وقوات البيشمركة الكردية يف الوقت الذي تتحشد فيه هذه القوات قرب 
املدينة للقيام باهلجوم القادم. قال املسؤول بأنه ويف هناية املطاف “املوصل هي اجلائزة الكربى، ولكن 

للوصول اىل املوصل هناك العديد من األهداف الصغرية اليت حتتاج إىل املعاجلة”.
جنباهتا  يف  خصوصاً  االنفاس  اللتقاط  فرصة  عن  بغداد  تبحث  املعركة،  تنطلق  أن  قبل  ولكن 
اجلنوبية والغربية. لقد كان االقتصاد األردين يعتمد بشكل كبري على النقل الربي، وقال شينكر بأن مئات 
الشاحنات كانت متر يومياً على الطريق السريع يف العراق حىت سقوط الرطبة والفلوجة يف عام 2014، 
اما االن فإن سائقي الشاحنات األردنية يتدافعون حالياً للحصول على العمل، ومن غري الواضح ما إذا 
كان اجليش العراقي وامليليشيات الشيعية والسنية قادرة على تأمني الطريق عرب االنبار، اليت ال تزال توجد 
فيها جيوب للدولة اإلسالمية، واضاف “بأن لديهم فرصة أفضل للقيام بذلك بعد اكمال اهلجوم” يف 

الفلوجة.
القوات العراقية، اليت تدار من قبل قوات مكافحة االرهاب العراقية، متكنت من التقدم حنو الفلوجة 
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يف 30 ايار الستعادة السيطرة عليها من عدة مئات من مقاتلي الدولة اإلسالمية اليت سيطرت على املدينة 
السنية يف يناير كانون الثاين عام 2014، ان تأمني الفلوجة – اليت حاربت القوات االمريكية يف معركتني 

داميتني يف عام 2004- سيكون احملطة األخرية يف الطريق إىل بغداد من احلدود األردنية.
ان التحرك الواسع النطاق ملقاتلي الدولة اإلسالمية من العراق إىل األردن مل يكن أبدا مصدر قلق 
كبري للحكومة يف عمان، ولكن املشاكل االقتصادية للبالد متثل مصدر قلق كبري، وقال مسؤول امريكي 
اخر يف الدفاع بأن الكفاح من أجل الفلوجة يأيت كجزء من املساعدة على ختفيف الوضع من خالل فتح 

الشريان الرئيسي إىل األردن.
القتال  أن  فإن األردن ترى  الرتكيز فقط على األمن،  بوليسي، بدال من  للفورين  املسؤول  وقال 
من اجل الرطبة والفلوجة بأنه “يرتكز حول تأمني ممرات التجارة واالستفادة االقتصادية من وجود طريق 
أمن” لشحن البضائع إىل العراق. وقال شينكر “أنا ال أعتقد أن هناك قلق حقيقي من أن داعش قد 
يشن هجوما على األردن” من احلدود العراقية، يف إشارة إىل الدولة اإلسالمية عن طريق اسم بديل، “ومل 
يكن عاديا لبغداد” بأن يكون معربها احلدودي الوحيد مع شريك جتاري رئيس مغلق منذ أكثر من عام.
مع املساعدات املالية األمريكية، استثمرت األردن ما يقرب من 100 مليون دوالر يف نظام مراقبة 
ليلية وهنارية ورادارات  الدفاع األمريكي رايثيون، ويشمل هذا كامرات  احلدود واملطور من قبل عمالق 
أرضية، ونظام اتصاالت، الذي من املقرر االنتهاء منه العام املقبل، كما وان معظم املشروع األمين لألردن 

سيمتد ل 160 ميل على طول احلدود السورية، و 115 ميل بالقرب من العراق.

املصدر:

https://foreignpolicy.com/2016/06/02/the-fight-for-fallujahs-highway-11
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األمم املتحدة – من املفرتض على األمني العام لألمم املتحدة ان يكون مسؤواًل على كل أمة على 
وجه األرض – وعلى الالدول ايضا. لذلك كان االعالن الصريح على غري العادة من قبل األمني العام، 
بان كي مون، يوم اخلميس بأنه قد مت باإلكراه إزالة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يف اليمن 
من القائمة السوداء اليت تقتل وتشوه األطفال نافذة نادرة على حدود سلطته املعنوية والسياسية، ودرسا 
ملن خيلف السيد بان العام املقبل. وقال السيد بان يوم اخلميس للصحفيني بانه قد مت هتديدهم بقطع متويل 
العمليات اإلنسانية يف األراضي الفلسطينية وجنوب السودان وسوريا لو مل تقم األمم املتحدة حبذف قوات 

التحالف اليت تقودها السعودية من القائمة مؤقتا.
م التحالف بقصف أهداف مدنية وغري عسكرية عشوائيا يف معركته ضد املتمردين احلوثيني يف  واهتهُ
اليمن ألكثر من عام، اال ان االئتالف املدعوم من قبل الواليات املتحدة نفى على الدوام هذه االهتامات. 
مناطق  األطفال يف  انتهاكات حقوق  املاضي عن  االسبوع  تقريرا  مون  بان كي  السيد  وأصدر مكتب 
احلرب، واستشهد هبجمات التحالف القاتلة اليت ضربت املدارس واملستشفيات، وحبلول يوم االثنني، ومع 
ذلك، حذف التحالف من القائمة بعد ضغوط من قبل اململكة العربية السعودية وبعض من أغىن حلفائها 
الذين يساعدون يف متويل العمليات اإلنسانية لألمم املتحدة. وقدم السيد بان شرحه يوم اخلميس، قائال 
“كان علي أن أنظر ايضا يف االحتمال الوارد جدا أبن املاليني األطفال اآلخرين سيعانون األمرين، كما 
قيل يل، بأن العديد من البلدان ستوقف متويل العديد من الربامج التابعة لألمم املتحدة.” ووفقا للمعايري 
الدبلوماسية، قام بإصدار توبيخ مباشر، قائال “من غري املقبول للدول األعضاء ممارسة ضغط ال مربر له”، 

اال ان السفري السعودي قد أكد على وجه السرعة أنه مل يكن هناك أي ضغوط ال داعي هلا.
العاملية  القوى  بدأت  استمرت ملدة 10 سنوات، وقد  اليت  بإختتام فرتة واليته  بان  السيد  يقوم 
املساومة حول من سيخلفه وإذا ما كان ينبغي ان يكون مستقال أو ال. كثري ما واجه األمناء العامني 
ضغوط سياسية مكثفة من البلدان الكبرية والصغرية، وقد ختللت فرتة السيد بان عدد من التنازالت احلرجة.

االمين العام لألمم المتحدة يظهر حدود سلطته بعد 
الحديث عن التهديد السعودي

سوميني سينغوبتا *

* تغطي اخبار االمم املتحدة يف النيويورك تاميز.
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يف الصيف املاضي، غري السيد بان موقفة على قائمته من اجليوش واجلماعات املسلحة اليت تنتهك 
حقوق األطفال يف احلرب، ففي هذا املثال، أوصى ممثله اخلاص املعين باألطفال والنزاعات املسلحة، ليلى 
زروقي، بأن يتم ادراج قوات الدفاع اإلسرائيلية ومحاس على االئحة السوداء لدورهم يف قصف املدارس 

واملستشفيات وغريها وانتهاك القانون الدويل خالل حرب ال 50 يوما يف قطاع غزة يف عام 2014.
وقال ان اسرائيل تشاورت قبل صدور التقرير مع مساعدي السيد بان يف ذلك الوقت، وضغط 
الدبلوماسيون اإلسرائيليون واألمريكيون بشكل مكثف ضد اإلدراج، ويف النهاية، مل يتم ادراج كل من 
إسرائيل ومحاس يف القائمة، ورفض السيد بان كي مون االجابة على أسئلة الصحفيني بشأن هذه املسألة 
يف ذلك الوقت، وترك مبعوثه السيدة زروقي مع مسؤولية الشرح. وقد حاول السيد بان عموماً حتدي هذه 

التهديدات أكثر قليال خالل سنته االخرية، لكنه اجرب على الرتاجع أيضاً مراراً وتكراراً.
يف شهر أذار، ويف زيارة نادرة إىل املخيم الذي يضم الجئني من الصحراء الغربية، استخدم السيد 
بان مصطلح “االحتالل” لإلشارة إىل ضم املغرب لألراضي اليت يدعي الصحراويون اهنا هلم عام 1975، 
وردت احلكومة املغربية بطرد العشرات من موظفي األمم املتحدة، وهذا اثر على فعالية بعثة حفظ السالم 
هناك. ان املغرب حليف قوي لفرنسا، العضو صاحبة حق النقض يف جملس األمن، وهذا يساعد يف تفسري 
ملاذا مل يقم جملس األمن بأي شيء إلقناع املغرب بالعدول عن قرارها، وهذا ترك السيد بان كي مون 
وحده، وخالل أيام كان على املتحدث بامسه ابتالع كلماته. اذ قال املتحدث ستيفان دوجاريك “اننا 

نأسف لسوء الفهم هذا ونتائجه الذي اثري من قبل تعبري شخصي”.
رمبا ان اللحظة األكثر حرجا للسيد بان كي مون هي عندما سعى إىل أن يتصرف بشكل مستقل 
عن الواليات املتحدة، ففي يناير كانون الثاين عام 2014، دعا إيران إىل مفاوضات سياسية بوساطة 
االمم املتحدة حول سوريا، إال أنه نصح من قبل املسؤولني األمريكيني بإلغاء الدعوة، وفقا ملقابالت مع 
دبلوماسيني يف ذلك الوقت. بعد يوم واحد من االعلن على املأل عن الدعوة، ظهر أمام الصحفيني وقال 
ان ايران ال ميكنها احلضور، لقد كانت معارضة وزارة اخلارجية األمريكية واضحة، وطالبت إيران أوال بقبول 
بعض الشروط اليت كانت تعرف بأن طهران لن توافق عليها، وقال أحد مساعدي السيد بان كي مون 

بأنه يشعر باخليانة.
وردا على السؤال يف مؤمتر صحفي يوم اخلميس عن رضوخ السيد بان كي مون للضغط السعودي، 
قال متحدث باسم وزارة اخلارجية مارك تونر جيم: “حنن نتفق مع األمني العام الذي ينبغي أن يسمح 
لألمم املتحدة بتنفيذ قراراهتا والقيام مبسؤولياهتا دون خوف من قطع األموال”. وحول الضغوط والتهديدات 
أحد عشر  أعلن  وقد  اخلاصة.”  بسجالتنا  علم  على  “أنا  تونر  السيد  قال  التمويل،  بقطع  األمريكية 
شخصا حىت اآلن ترشيحهم خلالفة السيد بان كي مون عندما تنتهي واليته يف هناية هذا العام، ومن املتوقع 
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أن يرشح اخرون انفسهم للسباق يف األسابيع القليلة املقبلة.
رئيس اجلمعية العامة، موغنس ليكيتوفت، الذي عقد اول جلسات استماع علنية للمرشحني، 
بنظره. قد يكون  املستقبلي واملثايل  العام  استخدم مصطلح “املستقل” و “الشجاع” لوصف االمني 
ذلك غري واقعي، وذلك الن الدول اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن هي اليت ختتار الرئيس القادم 
للمنظمة، وبينما قال كثري منهم بأهنم يريدون أمني عام قوي، اال اهنم يتجنبون أيضاً الدعوة إىل شخص 

مستقل.
أما بالنسبة لقوات التحالف اليت تقودها السعودية، قال السيد بان بإنه سرياجع ادعاءات ممثله 
اخلاص، الذي اهتم االئتالف باهلجمات العشوائية ضد األطفال. بشكل خاص، يقول دبلوماسيون بأن 

هذا االستعراض واملراجعة قد تطول حىت ينمحي املوضوع من الذاكرة العامة.
بأهنا قد مارست أي ضغوط، “ال بالطبع ال”، قال  نفت اململكة العربية السعودية نفياً قاطعاً 
السفري عبد اهلل املعلمي يف مقابلة عرب اهلاتف، “ليس أسلوبنا، وال من ثقافتنا، وال من روحنا إستخدام 
التهديد أو الرتهيب “. وقال بأنه اجتمع مع نائب السيد بان كي مون، يان الياسون، وهو دبلوماسي 
سويدي، يوم االثنني وأعرب عن خماوفه حول القائمة السوداء، وتابع بأنه قال له بأن هذا “قد يكون له 

تأثري سليب على العالقات بني اململكة العربية السعودية واألمم املتحدة”.

املصدر:

http://www.nytimes.com/2016/06/10/world/middleeast/saudi-arabia-ye-
men-children-ban-ki-moon.html?ref=middleeast&_r=1
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2016 / 6 /26

لندن- اختار الربيطانيون مغادرة اإلحتاد األورويب يف قرار تارخيي الذي من شأنه إرباك األوضاع 
يف القارة وتشكيل وضع جديد للمملكة يف العامل وختلخل املؤسسات السياسية يف مجيع أحناء الغرب.

مل ميض وقتاً طوياًل بعد اإلنتهاء من فرز األصوات حينما ظهر رئيس الوزراء الربيطاين ، ديفيد 
كامريون، الذي قاد محلة لتبقى بريطانيا يف اإلحتاد األورويب، أمام مبىن رئاسة الوزراء )10 داونينج سرتيت( 
صباح يوم اجلمعة ليعلن انسحابه من منصبه حبلول شهر تشرين األول ، قائاًل بأن البالد تستحق قائداً 

يتعهد بتنفيذ إرادة الشعب.
رافق هذا التحول الصاعق لألحداث تراجع يف األسواق املالية، وتراجع أسعار األسهم الربيطانية 
وسعر اجلنيه الربيطاين. فاجأ هامش الفوز الربيطانيني املؤيدين ملغادرة اإلحتاد ، إذ فازت محلة “املغادرة 
” بنسبة 52 يف املئة مقابل 48 يف املئة ، وذلك بتصويت أكثر من 17.4 مليون شخص يف االستفتاء 
الذي أجري يوم اخلميس على قطع العالقات مع اإلحتاد األورويب ، وحوايل 16.1 مليون شخص صوتوا 

من أجل البقاء يف اإلحتاد.
قال كامريون : »سأبذل قصارى جهدي بصفيت رئيساً للوزراء للحفاظ على استقرار هذه األمة 
بقيادة بالدنا إىل وجهته  على مدى األسابيع واألشهر القادمة ، ولكين ال أعتقد بأنين سأكون جديراً 

اجلديدة«.
فاجأت نتيجة االستفتاء مناطق عديدة يف بريطانيا وأوروبا وحلفائهم عرب األطلسي على الرغم من 
أن استطالعات الرأي أظهرت بإمكانية فوز متساوية لكل من املؤيدين يف البقاء باإلحتاد األورويب والراغبني 
مبغادرته. سلطت نتيجة االستفتاء الضوء على قوة مشاعر أتباع الشعبوية والقومية ومعارضي فئة النخبة يف 

الوقت الذي تعاين البالد من اضطراب اقتصادي وثقايف.
قال ناجيل فاراج، زعيم حزب االستقالل الربيطاين ملؤيديه املبتهجني والذي كان سبباً رئيسياً وراء 
تغيري وجهة االستفتاء حنو مغادرة بريطانيا لإلحتاد األورويب : “أنا اآلن أجرؤ على أن أحلم بأن الصباح 

القادم سيكون يف مملكة متحدة مستقلة”.

بريطانيا تصوّت على مغادرة االتحاد األوروبي وكاميرون 
يعلن استقالته

ستيفن ايرلنجر
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ستكون عملية اإلنسحاب من اإلحتاد األورويب ،واليت سيرتكها كامريون على عاتق الرئيس اجلديد، 
عملية طويلة األمد. إن مغادرة اإلحتاد تعين اإلنسحاب من أكرب منطقة جتارية يف العامل واليت تضم 508 
ماليني نسمة مبا فيهم 65 مليون بريطاين و اإللتزام بتحقيق حرية حلركة العمل، ورأس املال والسلع وتوفري 
اخلدمات. وهلا تبعات عميقة على النظام القانوين الربيطاين والذي يضم جمموعة كبرية من األنظمة انطالقاً 

من سالمة املنتجات وصواًل إىل اخلصوصية الرقمية واإلقتصاد الربيطاين.
إن أحد أسباب قلق مدينة لندن يوم اجلمعة ، وهي املنطقة التجارية يف العاصمة لندن، هو أهنا 
مركزاً لتداول األوراق املالية بعملة اليورو، واليت ستنتقل إىل منافسيها مثل فرانكفورت وباريس بعد عملية 

اإلنسحاب من اإلحتاد.
مل يكن واضحاً بأن اململكة املتحدة ستتمكن من النجاة بعد انسحاهبا من اإلحتاد األورويب . إذ 
كان هناك ضغطاً مباشراً إلجراء استفتاء آخر حول استقالل اسكتلندا من بريطانيا، الذين صّوتوا بأغلبية 

ساحقة للبقاء يف اإلحتاد األورويب يوم اخلميس.
اعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا )نيكوال سرتجون( : “أعتقد أن إجراء استفتاء حول اإلستقالل من 
بريطانيا أصبح أمراً مرجحاً اآلن”، وأضافت :”سيكون من غري املقبول دميقراطيًا” بأن يتم طرد اسكتلندا 

من اإلحتاد األورويب عندما صّوت غالبية األسكتلنديني على رغبتهم يف البقاء فيه.
وقال كيث فاز، وهو عضو يف حزب العمال، “إن قرار اخلروج له آثارا “حمطمة، وهو “يوم حزين 
لربيطانيا وألوروبا. أللف عام قادمة ، مل أكن ألتصور يوماً بأن الشعب الربيطاين سيصوت ملغادرة اإلحتاد 

األورويب”.
اعرتف القادة األوروبيون بأن تصويت بريطانيا لالنسحاب من اإلحتاد من شأنه أن حيد من قدرهتم 
يف املضي قدماً الكمال عملية التكامل اإلقتصادي والسياسي. وقد توقفت هذه العملية اآلن على أية 

حال.
اعتربت املستشارة االملانية اجنيال مريكل أن اختيار بريطانيا ملغادرة اإلحتاد هي “ضربة موجهة اىل 

اوروبا وهي نقطة حتول لعملية توحيد أوروبا”.
بعد إعالن نتائج االستفتاء ، بدأت احملاوالت وبشكل فوري لتويل السلطة بعد تنحي كامريون، 
بعد تصرحيه بأنه سيستمر إىل حني ترشيح حزب احملافظني رئيس وزراء جديد حمله. من أبرز املرشحني 
احملتملني هو بوريس جونسون، عمدة لندن السابق وقائد محلة مغادرة اإلحتاد. أشاد جونسون بدور السيد 
كامريون ووصفه بأنه “سياسي استثنائي” وقال بأنه حزين لتنحيه عن السلطة.  ستكون بريطانيا الدولة 
األوىل اليت تغادر اإلحتاد والذي يتألف من 28 عضواً، الذي أثقل كاهله فشله بالتعامل مع األزمات 
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انطالقاً من اإلهنيار املايل عام 2008 وصواًل إىل مترد روسيا والتدفق اهلائل للمهاجرين العام املاضي.

كان ذلك انتصاراً ملحوظاً لقوى معارضي اإلحتاد األورويب يف البالد، اليت اعتربت منذ فرتة قصرية 
بأن لديها فرصة ضئيلة يف السيادة.

انتهاء  قبل  باالهنيار وذلك  االحتاد  بريطانيا يف  بقاء  استمرار  توقعت  اليت  املالية  بدأت األسواق 
دون  حتول  اليت  التدابري  الختاذ  التنظيمية  واهليئات  املركزية  البنوك  على  ضغطاً كبرياً  مشكلًة  االستفتاء 
انتشار الضرر. وأشارت توقعات علماء االقتصاد بأن مغادرة بريطانيا من اإلحتاد األورويب سيلحق ضرراً 
كبرياً لإلقتصاد الربيطاين . واجه مارك كارين ، مدير بنك إحنلرتا، تلك املخاوف قائاًل :” إن البنك قد 
وضع خططاً موسعة يف حالة الطوارئ ، وأنه قد اختذ مجيع التدابري الضرورية لالستعداد ملغادرة بريطانيا 
من اإلحتاد “.يف وقت سابق ، تعهد كامريون بأنه سيتحرك بسرعة إلمتام عملية املغادرة إذا ما صّوت 
الربيطانيون على مغادرة اإلحتاد األورويب، ولكنه صرّح يوم اجلمعة بأنه سيرتك عملية املغادرة الرمسية بقيادة 

رئيس الوزراء اجلديد، يف الوقت الذي يسعى فيه إىل هتدئة األجواء قبل اختاذ أي إجراء.
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يف هذه األثناء، لن يتغري أي شيء على الفور من اجلانبني )بريطانيا واإلحتاد األورويب( مع استمرار 
قواعد التجارة واهلجرة احلالية. ومن املتوقع أن تكون عملية املغادرة أمر معقد ومثري للجدل، على الرغم من 
أن املعاهدة اليت حتكم االحتاد األورويب ستكون فعالة ملدة عامني منذ بدء عملية اإلنسحاب. قال السيد 
جونسون ، وكالعديد من القادة اآلخرين الذين شجعوا ترك االحتاد األورويب، بأنه ليس هناك حاجة إىل 
التسرع يف بدء اإلجراءات القانونية – مستنداً على املادة 50 من معاهدة لشبونة- اليت من شأهنا قطع 

العالقات بني بريطانيا واإلحتاد رمسياً.
قدماً  باملضي  متباطئ  موقفاً  األورويب  االحتاد  من  اإلنسحاب  دعاة  من  وغريه  جونسون  يتخذ 
يف عملية مغادرة اإلحتاد ، قائال إن بريطانيا تستطيع احلصول على صفقات أفضل يف التجارة إذا كان 

بإمكاهنا جتنب املواعيد النهائية التعسفية على املفاوضات.
أّما بالنسبة لإلحتاد األورويب فإن نتيجة هذا اإلنسحاب هو أمر كارثي ، األمر الذي أثار التساؤالت 
حول مستقبل ومتاسك واجتاه اإلحتاد الذي مت بناؤه على أسس القيم الليربالية والسيادة املشرتكة اليت متثل 
وباإلشرتاك مع منظمة حلف مشال األطلسي عنصراً حيوياً من بنية أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية.  وتعد 
بريطانيا ثاين أكرب اقتصاد بعد أملانيا يف اإلحتاد األورويب ، اليت متتلك قوة نووية وهلا مقعد يف جملس األمن 

التابع لألمم املتحدة وهي أيضاً من دعاة اإلقتصاد احلر وحليف مقّرب للواليات املتحدة األمريكية.
إن فقدان بريطانيا تعد ضربة كبرية ملصداقية اإلحتاد الذي يعاين من ضغوط يف تباطؤ النمو وارتفاع 
معدالت البطالة، وأزمة املهاجرين، وأزمة الديون يف اليونان باإلضافة إىل الصراع يف أوكرانيا. قال تيريي 
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دي مونربيال املؤسس والرئيس التنفيذي للمعهد الفرنسي للعالقات الدولية “إن التأثري الرئيسي لعملية 
اإلنسحاب هو حدوث اضطراب هائل يف النظام التابع لالحتاد األورويب يف العامني املقبلني”، وأضاف 
“ستكون هناك تكاليف باهظة يف عملية اإلنتقال السياسي حول كيفية إجياد حل لإلنسحاب الربيطاين، 
وخطر تأثري هذا اإلنسحاب يف مغادرة دول أخرى لإلحتاد أو حدوث ذعر مصريف يف البلدان األخرى 

اليت تفكر يف مغادرة اإلحتاد.”
األملاين  اخلارجية  العالقات  جمللس  السابق  واملدير  هارفارد  جامعة  يف  أستاذ   ، قال كارل كايزر 
وأوروبا، “سيتوجب على أوروبا إعادة تنظيم نفسها يف نظام يتضمن درجات خمتلفة لإلحتاد. لدى أوروبا 
مصلحة يف إبقاء بريطانيا يف سوق منفرد، إن كان ذلك ممكنا، وتكوين عالقات أمنية متخصصة هلذا 

األمر”.
بينما حتدث قادة محلة مغادرة بريطانيا لإلحتاد بشكل جدي حول السيادة وهيمنة الربملان أو عن 
طريق استخدامهم لألسلوب اجلميل يف وصفهم ملستقبل بريطانيا اجلميل اخلايل من وجود بروكسيل،  فقد 

كان القلق حول اهلجرة هو الدافع وراء هذه احلملة .

مل يستطع كامريون أن يستجيب بشكل فّعال للحد من مشكلة تدفق املهاجرين إىل بريطانيا الذين 
وصل عددهم إىل 330 ألف شخص عام 2015 وكان أكثر من نصف ذلك العدد هم من االحتاد 
األورويب.  ومل يكن هناك شك حول تأثري املهاجرين على اقتصاد البالد وعلى اإليرادات الضريبية ، كما 
شعر العديد من الربيطانيني بأن هويتهم الوطنية كانت تتعرض هلجوم وأن تدفق املهاجرين شّكل ضغطا 

كبريا على املدارس والرعاية الصحية واإلسكان.
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كان يدير محلة املغادرة أحد أبرز دعاة اإلنسحاب من اإلحتاد األورويب ، وهو حزب استقالل 
اململكة املتحدة ، الذي يدعو إىل كراهية األجانب ، واللجوء إىل السياسة القائمة على محاية مصاحل 
املواطنني وتفضيلها على مصاحل املهاجرين، ووصف منتقدي هذا احلزب بأهنم عنصريني. ولكن اعتمدت 
محلة املغادرة على اعتبار موضوع اهلجرة كقضية وكان شعارهم “السيطرة” اليت القت رواجاً بني الناخبني 

الذين يشعرون بأن احلكومة فشلت يف تنظيم تدفق الناس من أوروبا وغريها من البلدان.
احتفلت العديد من أحزاب اليمني املتطرف وأحزاب املعارضة لنتيجة االستفتاء مثل اجلبهة الوطنية 
مارين لوبان يف فرنسا، وحزب غريت وايلدرز يف هولندا وحزب البديل ألملانيا. إن عمق املشاعر املعادية 
ألوروبا ميكن أن تكون عامال رئيسيا يف االنتخابات الوطنية املقررة يف العام املقبل يف البلدين املهمني يف 

االحتاد األورويب ومها )فرنسا وأملانيا(.
أظهرت احلملة الربيطانية التأكيدات واإلدعاءات مع قليل من االعتبار للحقائق، إذ لعب اجلانبان 
مابني مؤيد للبقاء يف اإلحتاد ومؤيد لإلنسحاب منه على املشاعر ، وكانت املشاعر اليت جلؤا إليها بشكل 

أكرب هي “اخلوف”.

حذر العديد من مؤيدي البقاء باإلحتاد عن املخاطر اليت ستنجم عن خروج بريطانيا من اإلحتاد 
والذي أطلق عليه إسم  )) Brexit، اليت ستؤدي إىل حصول كارثة اقتصادية، وتراجع هائل يف قيمة 
التقشف وفقدان الوظائف. بينما حذر اجلانب اآلخر الذي يؤيد  اجلنيه  وزيادة الضرائب، واملزيد من 
خروج بريطانيا من اإلحتاد من استمرارية اهلجرة غري املتحكم هبا وزيادة نسبة اجلرائم والعمليات اإلرهابية 
، وحشود هائلة تتدفق إىل بريطانيا من تركيا، البلد الذي يضم 77 مليون مسلم واجملاور للعراق وسوريا ، 
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والذي يأمل باإلنضمام إىل اإلحتاد اإلورويب.
          قبل االستفتاء بأسبوع ، هّز البالد خرب مقتل عضو يف حزب العمال الربيطاين واليت 
تدعى “جو كوكس”  ذي 41 عاماً ، وهي أحدى أنصار بقاء بريطانيا يف اإلحتاد األورويب. قال ممثلوا 
اإلدعاء بأن الرجل الذي وجّهت له هتمة قتلها قد ردد قائاًل “بريطانيا أواًل” و “حافظوا على استقاللية 
بريطانيا”. يف إجنلرتا على وجه اخلصوص ، اليت تشكل نسبة 85 % من سكان بريطانيا، فإن العديد 
العديد  املاضي، واختار  ثقافتهم وشعروا باحلنني إىل  الوطين واستثنائية  من األشخاص فكروا بكربيائهم 
من الناخبني اإلجنليز لإلعتقاد بأن إصرار القادة املعارضني لإلحتاد األورويب ، مثل السيد جونسون، هو 
أن بريطانيا ستكون أكثر قوة وجناحاً خارج اإلحتاد األورويب . وعلى النقيض من ذلك ، ففي اسكتلندا 
ومشال إيرلندا ، فقد كان هناك شعور قوي بتأييد البقاء يف اإلحتاد األورويب ، األمر الذي زاد من حدة 

التوتر داخل اململكة املتحدة .
          أّما بالنسبة إليرلندا الشمالية، اليت لطاملا كانت حدودها مفتوحة مع مجهورية أيرلندا، 
وهي عضو يف االحتاد األورويب، فإهنا ستواجه واقع جديد، فإن تلك احلدود املفتوحة ستكون بني عضو يف 
االحتاد األورويب ودولة خارج ذلك اإلحتاد األمر الذي سيؤدي إىل جتهيز احلدود مبراكز حدودية لفحص 

البضائع وجوازات السفر ألسباب أمنية واقتصادية.
لطرح عضوية  عام 2013  أوائل  يف  حزبه  األورويب يف  االحتاد  للمتشككني يف  رضخ كامريون 
بريطانيا باالحتاد األورويب يف استفتاء شعيب ، عندما شكل السيد فاراج رئيس حزب استقالل اململكة 

املتحدة ضغطاً كبرياً على السيد كامريون األمر الذي دفعه إىل تنظيم ذلك االستفتاء .
ومع ذلك ، دخل كامريون احلملة بقوة بوجود خرباء اقتصاديون ، والرئيس األمريكي باراك أوباما 
، واحللفاء األوربيون وكبار رجال األعمال إىل صفه. ولكن ، مل تكن اإلستفتاءات تدور حول سؤال يطرح 

بل حول “املزاج السياسي ” يف ذلك الوقت ، واملزاج السياسي اليوم كان مراً.

املصدر:

http://www.nytimes.com/2016/06/25/world/europe/britain-brexit-euro-
pean-union-referendum.html?smid=tw-share&_r=1
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2016/5/24

 نظرة عامة 
العراق هو ثاين أكرب منتج للنفط اخلام يف أوبك وميتلك خامس أكرب احتياطي مؤكد للنفط اخلام 

يف العامل.
العراق هو ثاين أكرب منتج للنفط اخلام يف منظمة البلدان املصدرة للبرتول )أوبك( بعد اململكة 
العربية السعودية، وحيمل خامس أكرب احتياطي مؤكد للنفط اخلام يف العامل بعد فنزويال والسعودية وكندا 
التنمية، على الرغم من أن  وإيران، ومعظم احلقول الرئيسة املعروفة يف العراق تنتج النفط أو يف مرحلة 
الكثري من موارده اهليدروكربونية املعروفة مل تستغل بالكامل، وتقع مجيع حقول النفط املعروفة يف العراق يف 
املناطق الربية، وان أكرب احلقول يف اجلنوب هلا تكاليف استخراج منخفضة نسبيا بسبب اجليولوجيا غري 
املعقدة، ولتعدد احلقول العمالقة، ولوقوع احلقول يف مناطق غري مأهولة نسبيا مع أرض مستوية، وملقربة 

احلقول من املناطق الساحلية1.
يعيد العراق  تطوير احتياطياته من النفط والغاز الطبيعي بعد سنوات من العقوبات واحلروب، فقد 
ارتفع إنتاج النفط اخلام يف العراق بنحو 1.5 مليون برميل يوميا على مدى السنوات اخلمس املاضية، 
بعد ان إزداد من 2.6 مليون برميل يوميا يف عام 2011 إىل ما يقرب من 4.1 مليون برميل يوميا يف 
عام 2015، وتشمل هذه التقديرات النفط املنتج يف إقليم كردستان العراق، املنطقة الشمالية الشرقية 
شبه املستقلة يف العراق واليت حتكم من قبل حكومة إقليم كردستان، لقد ارتفع اإلنتاج يف البالد مبعدل 
أبطأ مما توقعته احلكومة العراقية على مدى العقد املاضي بسبب ضعف البنية التحتية يف اجلنوب، وتعطل 
االمدادات يف الشمال، والتأخري يف منح العقود، ومع ذلك، ازدهر انتاج العراق يف عام 2015، بزيادة ما 
يقرب من 700 الف برميل يوميا مقارنة مع عام 2014، وهذا ميثل أكرب زيادة خالل عام، منذ انتعاش 

انتاج العراق يف عام 2004 بعد بدء احلرب على العراق.
وعلى الرغم من منو اإلنتاج مبستوى شبه قياسية يف عام 2015، خفضت احلكومة العراقية أهداف 
إنتاج النفط يف املستقبل وقللت من خططها االستثمارية، وجياهد العراق ملواكبة حصته من املدفوعات 
لشركات النفط العاملية الكربى العاملة يف حقوهلا النفطية، ان اخنفاض أسعار النفط اخلام إىل جانب احلرب 
ضد الدولة اإلسالمية يف العراق والشام مشال العراق واليت بدأت يف منتصف عام 2014 تسبب يف منو 

إدارة معلومات الطاقة األمريكية تحليل موجز للعراق
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عجز ميزانية العراق بشكل كبري يف عام 2015.
يعتمد اقتصاد العراق بشكل كبري على عائدات النفط، ففي عام 2014، شكلت عائدات تصدير 
 .)2 iMF( النقد الدويل العراق، وفقا لصندوق  النفط اخلام 93 % من إمجايل اإليرادات احلكومية يف 
ويف عام 2015، حصل العراق )باستثناء إقليم كردستان( على ما يزيد قليال عن 49 مليار دوالر من 
عائدات تصدير النفط اخلام، وهذا املبلغ أقل مما كان عليه يف عام 2014، على الرغم من الزيادة الكبرية 

يف حجم الصادرات3.
الشكل 1: البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي يف العراق

النفط والسوائل األخرى
حيتوي العراق على 18 % من احتياطي النفط اخلام املؤكد يف الشرق األوسط وما يقرب من 9 % من 
إمجايل االحتياطيات العاملية، وان معظم حقول النفط الرئيسة املعروفة يف العراق تنتج أو يف مرحلة التنمية، 

على الرغم من أن الكثري من املوارد اهليدروكربونية املعروفة ال تستغل بالكامل.
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االحتياطيات
ووفقا جمللة النفط والغاز )OGJ(، احتوى العراق على 143 مليار برميل كاحتياطي من النفط 
اخلام املثبت يف هناية عام 2015، وهو ما ميثل 18 % من االحتياطيات املؤكدة يف منطقة الشرق األوسط 
العراق غري  العامل4، ان موارد  املرتبة اخلامسة يف  ليحتل  العاملية،  وما يقرب من 9 % من االحتياطيات 
متوزعة بالتساوي عرب االراضي الطائفية والدميغرافية، وترتكز معظم املوارد النفطية والغاز الطبيعي يف املناطق 
الشيعية يف اجلنوب واملنطقة الكردية يف الشمال، مع القليل من املوارد املعروفة يف مناطق األقلية السنية يف 

وسط وغرب العراق.
وميلك العراق مخسة حقول عمالقة )واليت حتتوي على أكثر من 5 مليارات برميل من احتياطيات 
النفط( يف اجلنوب واليت متثل حوايل 60 % من جمموع احتياطي البالد5. ويقدر ان 17 % من احتياطي 
النفط يقع يف مشال العراق قرب كركوك واملوصل وخانقني6، وان السيطرة على حقوق االحتياطيات ميثل 
مصدرا للخالف بني االكراد واجلماعات األخرى يف املنطقة، وقدرت وكالة الطاقة الدولية )ieA( أن 
إقليم كردستان العراق حيتوي على 4 مليارات برميل من االحتياطات املؤكدة7، اال ان تقدير حكومة إقليم 
كردستان أعلى من ذلك بكثري ألنه يتضمن موارد غري مؤكدة، اذ تقدر حكومة إقليم كردستان أهنا حتتوي 
على 45 مليار برميل8، على الرغم من أن هذا الرقم مل يتم التحقيق به بشكل مستقل وعلى األرجح ان 

يتضمن بعض املوارد يف املناطق املتنازع عليها وخاصة يف كركوك.
إدارة القطاع

احناء  الطبيعي واإلنتاج يف مجيع  والغاز  النفط  تطوير حقول  بغداد على  النفط يف  تشرف وزارة 
العاملة: شركة نفط الشمال )NOC( وشركة نفط  العراق عدا األراضي الكردية من خالل الشركات 
الوسط )MDOC( يف املناطق الشمالية والوسطى، وشركة نفط اجلنوب )SOC(، وشركة نفط ميسان 

)MOC( يف املناطق اجلنوبية.
 واما يف إقليم كردستان العراق، فإن حكومة اإلقليم مع وزارة املوارد الطبيعية تشرف على التطوير 
واالنتاج يف حقول النفط والغاز. ان شركات النفط العاملية الكربى نشطة جدا يف العراق، مبا يف ذلك 
 )tSCS( يف إقليم كردستان العراق، اذ تعمل شركات النفط العاملية يف إطار عقود اخلدمات التقنية
النافذة يف العراق، واليت وقعت مع وزارة النفط يف بغداد، وختضع التفاقات تقاسم اإلنتاج والتصنيع اليت 
وقعت مع حكومة اإلقليم، على مر السنني، عمل ضغط حكومة إقليم كردستان لتوقيع اتفاقيات تقاسم 
اإلنتاج مع شركات النفط العاملية على تصاعد التوتر مع بغداد، مما جعل الوضع غري مريح بالنسبة لبعض 
شركات النفط العاملية اليت تعرضت لضغوط يف مناسبات خمتلفة وبذلك اجربت على احلد من استثماراهتا 

يف االقليم9.
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 اإلنتاج
بلغ متوسط   إنتاج النفط اخلام يف العراق ما يقرب من 4.1 مليون برميل يوميا يف عام 2015 
، أكثر ب 700 الف برميل من مستوى اإلنتاج يف عام 2014 )الشكل 2(، ومن الكمية املنتجة يف 
عام 2015، مت إنتاج ما يقرب من 3.6 مليون برميل يوميا يف جنوب العراق يف ظل احلكومة املركزية يف 
بغداد، وأنتج 450 الف برميل يوميا مشال العراق، معظمها يف احلقول اليت تديرها حكومة إقليم كردستان 

والباقي يف احلقول اليت تديرها شركة نفط الشمال العراقية )بغداد(.
يف جنوب العراق، حيث إنتج ما يقرب من 85 % من النفط يف البالد يف عام 2015، ساهم 
رفع مستوى تطوير البين التحتية )حمطات الضخ وخطوط االنابيب ومرافق التخزين( وإدخال حتسينات 
على نوعية اخلام يف زيادة اإلنتاج، يف حزيران عام 2015، بدأ العراق بتسويق نفط البصرة الثقيل، والذي 
سوق  تقليديا كنفط خام خفيف، قبل هذا التمييز، حد العراق من اإلنتاج من احلقول النفطية املنتجة 
للنفط الثقيل للحفاظ على احلد األدىن من معايري النفط اخلام اخلفيف للبصرة، وعندما بدأ العراق بتسويق 
نفط البصرة الثقيل بشكل منفصل عن نفط البصرة اخلفيف، كان البلد قادرا على زيادة اإلنتاج يف احلقول 
املنتجة للنفط الثقيل وحتسني نوعية نفط البصرة اخلفيف، ويف مشال العراق، حيث مت إنتاج 10 % املتبقية 
من نفط العراق يف عام 2015، زادت حكومة إقليم كردستان من قدرة خط أنابيبها املستقل، مما أتاح 

زيادة انتاج.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة ان منو انتاج العراق سيتباطأ يف عام 2016 بسبب ان قيود امليزانية 
قد تدفع احلكومة العراقية ألن تطلب من شركات النفط العاملية العاملة يف جنوب احلد من خطط اإلنفاق، 
وتشهد حكومة إقليم كردستان أيضا قيودا يف امليزانية واليت تتسبب يف تأخري الدفع لشركات النفط العاملية، 

وهذا ميكن أن يسهم أيضا يف تباطؤ منو اإلنتاج.
الشكل 2: إمجايل اإلنتاج واالستهالك النفطي وغريه من السوائل يف العراق 
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تأثري داعش على قطاع النفط العراقي
عام  حزيران  أوائل  يف  العراق  على  هجوما  )داعش(  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  شنت 
2014، وسيطروا على املوصل، احد أكرب املدن يف الشمال، وعلى مدن اخرى يف وقت الحق، وقد أثر 
داعش على عميات االنتاج والتكرير يف مشال العراق )بدون اخذ إقليم كردستان العراق لعني االعتبار(، 
لكنه مل يؤثر على اإلنتاج والصادرات اجلنوبية اليت مثلت حنو 95 % من جمموع صادرات النفط اخلام 
العراقية يف 2014 10، كما ومل يؤثر داعش تأثريا كبريا على اإلنتاج يف إقليم كردستان مشال العراق، على 
الرغم من ان القتال كان قريبا جدا من احلقول املنتجة ضمن حدود حكومة اإلقليم، وخصوصا خورمالة 
قبة وشيكان، اال ان بعض شركات النفط ختلت عن مشاريع التنقيب وهذا ما قد يؤخر التنمية املستقبلية.
خالل النصف الثاين من شهر حزيران عام 2014، هاجم داعش مصفاة بيجي النفطية، اكرب 
مصفاة يف العراق، مما تسبب وقف العمل يف املصفاة، وتسبب إغالق مصفاة بيجي يف وقف اإلنتاج 
العراق  انابيب  من خط  العراقي  اجلزء  وكان  العراق(،  إقليم كردستان  )بدون  العراق  مشال  التجاري يف 
)كركوك( تركيا )جيهان( قد تضررت بشدة بعد أن خرب من قبل مسلحني، وقد توقف عن العمل منذ 
شهر أذار عام 2014، ونتيجة إلغالق كل من مصفاة بيجي وخط االنابيب، افتقرت شركة الشمال 

النتاج النفط )حقول كركوك وباي حسن( إىل منفذ جتاري كبري لعدة أشهر.
سيطرت داعش يف البداية على بعض حقول النفط العراقية الشمالية الصغرية، مبا يف ذلك عجيل، 
ومحرين، وحقل القيارة، وبلد، وعني زالة، والبطمة، والنجمة، ولكن داعش خسر يف وقت الحق السيطرة 
على بعض تلك احلقول نتيجة للضربات اجلوية اليت تقودها الواليات املتحدة واليت بدأت يف أوائل شهر 
أب عام 2014 11، وقد كان حقل عجيل، بسعة 28000 برميل يوميا، احد املصادر الرئيسة لداعش 
يف العراق، ولكنها تعرضت للقصف يف أب عام 2014، مما تسبب يف أضرار كبرية لغرفة التحكم يف 
احلقل12، كما وسرقت داعش أيضا النفط من صهاريج التخزين وخطوط األنابيب وحمطات الضخ، وتشري 
التقديرات إىل أنه قد يصل إىل 3.0 مليون برميل يوميا13، حاليا، يعتقد ان داعش ينتاج كمية صغرية من 

النفط يف حقل القيارة مشال العراق14.
خطط تطوير احلقول

يسعى العراق اىل تطبيق برنامج طموح لتطوير حقوله النفطية وزيادة إنتاجها، وبعد جولتني من 
تقنية طويلة  العراقية عشرة عقود خدمات  النفط  الرتاخيص بني عامي 2008 و 2009، وقعت وزارة 
األجل )tSC( مع شركات النفط العاملية لتطوير أو إعادة تطوير العديد من احلقول النفطية العمالقة، 
واليت ينتج معظمها بالفعل، ومع ذلك، فإن خطط التنمية هذه يف حال تغري مستمر يف الوقت احلاضر  
بسبب األزمة االقتصادية يف العراق واليت نتجت بسبب اخنفاض أسعار النفط واحلرب املستمرة ضد داعش.
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وال يزال العراق يقلل من سقف طموح أهدافه، عندما مت التوقيع على tSCS، وضع العراق 
وشركات النفط العاملية أهداف إنتاج أولية طموحة لل 12 حقاًل نفطياً، ليبلغ جمموع االنتاج الذي خططوا 
له أكثر من 12 مليون واملقرر ان يكتمل حبلول عام 2017، ومع ذلك، فإن العقود قد مت إعادة التفاوض 
عليها إىل مستويات أكثر تواضعا، ورمبا سيخفض العراق أهدافه مرة أخرى، وبعد خفض هدف االنتاج 
إىل حنو 9.0 مليون برميل يوميا حبلول 2015 15، ومن احملتمل ان خيفض العراق من هدف االنتاج ليصل 

اىل 6.0 مليون برميل يوميا اذا واصلت أسعار النفط باالخنفاض16.
ويف إقليم كردستان العراق، خفضت حكومة اإلقليم أيضا من أهداف اإلنتاج الطموحة، ففي 
وقت سابق، عزمت حكومة االقليم على زيادة الطاقة االنتاجية وسعة خطوط األنابيب لتصل اىل 1.0 
إقليم  فإن حكومة  17، ومع ذلك،  أوائل عام 2016  أو  يوميا حبلول هناية عام 2015  برميل  مليون 
كردستان هتدف االن اىل الوصول اىل هذه النتيجة بنهاية عام 2016، وقد تأخر هذا املشروع نتيجة 

هلجوم داعش وعدم الدفع لشركات النفط العاملية مما جيعل حتقيق هذا اهلدف غري حمتمل.
قيود البنية التحتية
الصادرات اجلنوبية

يف عام 2015، وسع العراق من الضخ الربي والبنية التحتية للتخزين يف اجلنوب، وسيكون على 
العراق االستمرار يف توسيع بنيته التحتية يف اجلنوب الستيعاب منو اإلنتاج، كما ووسع العراق أيضا قدرة 
منشآت التصدير اجلنوبية يف السنوات األخرية من خالل إضافة على ثالثة موانئ أحادية بالقرب من 
موانئ البصرة وخور العمية، وخيطط العراق أيضا إىل االستمرار يف زيادة القدرة التصديرية لتلبية أهداف 
اإلنتاج الطموحة، ان ثالثة موانئ احادية قبالة ميناء البصرة تعمل حاليا، مت تثبيت ميناء أحادي رابع يف 
أوائل عام 2015 ولكنه ليس قيد التشغيل، ومن املقرر اضافة ميناء خامس يف عام 2016، لدى هذه 
املوانئ القدرة على حتميل 900000 برميل يوميا لكل منها، على الرغم من أن عمليات التحميل الفعلية 
عادة ما تكون أقل من ذلك بكثري، وأضافت هذه املوانئ األحادية قدرات شحن كان اجلنوب حباجة 
إليها يف الوقت الذي تعمل فيه موانئ البصرة وخور العمية بأقل بكثري من قدرهتا بعد حتمل ثالث حروب 

وضعف الصيانة18.
مشروع ضخ مياه البحر املشرتك

ان زيادة إنتاج الكمية املخطط هلا يتطلب أيضا زيادة كبرية يف الغاز الطبيعي و / أو يف حقن املياه 
للحفاظ على ما يكفي من الضغط املكمن لزيادة معدالت االسرتداد وزيادة انتاج النفط، وقد ربط العراق 
 ،CeDiGAz الغاز الطبيعي بعملية إعادة احلقن، ولكن حاليا يتم حرق الكثري من الغاز الطبيعي. وفقا ل
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كان العراق رابع أكرب دولة من حيث إحراق الغاز الطبيعي يف العامل يف عام 2014، بعد روسيا وإيران 
وفنزويال19، ويعمل العراق مع شركائه الدوليني والبنك الدويل للحد من حرق الغاز، وستكون أولوية الغاز 

األوىل هي لتوليد الكهرباء.
يعتزم العراق على االعتماد بالدرجة األوىل على حقن املياه للوصول إىل أهداف اإلنتاج املستقبلية. 
اذ تضطلع شركة نفط اجلنوب العراقية )SOC( مبشروع ضخ مياه البحر املشرتك )CSSP( الذي تقدر 
تكلفته ما بني 4 مليارات و 6 مليارات دوالر، والذي يستلزم معاجلة مياه البحر من اخلليج العريب ومن 
مث نقله عرب خطوط األنابيب إىل مرافق إنتاج النفط، سيضخ CSSP  7.5 مليون برميل يوميا من املياه 
حبلول هناية املرحلة االوىل وسيصل إىل 12 مليون برميل يوميا حبلول هناية املرحلة الثانية، على الرغم من أن 
كمية املياه قد تتغري تبعا ألهداف اإلنتاج اليت يتفاوض بشأهنا، وسريسل املاء ملا ال يقل عن مخسة حقول 
جنوب البصرة وحقل واحد يف حمافظة ميسان، عموما، تتطلب حقول النفط اجلنوبية العراقية الكربى ضخ 

برميل ونصف من املياه النتاج برميل من النفط20. 
ومل يتضح مىت ستبدأ املرحلة االوىل من CSSP ، لكنها على األرجح لن تكمل قبل عام 2018، 
مع بعض التقديرات اليت تشري اىل اهنا قد تنتهي يف عام 2020 21، بدأ التخطيط لCSSP  يف عام 
2009، وكان من املقرر أن يبدأ يف عام 2013، ليقدم 12 مليون برميل يوميا من املياه حلقول النفط 
اإلدارة،  لتغيري يف  نتيجة  مرات  عدة  املشروع  لبدء  املتوقع  الوقت  تأخري  مت  وقد  اجلنوب22،  الرئيسة يف 
 ،CSSP  والتأخري اإلدارية، والعقبات التمويلية، مت تعيني شركة إكسون موبيل يف البداية لقيادة مشروع
اال ان ذلك مل حيدث بسبب خطط استثمار اكسون يف إقليم كردستان العراق واخلالفات حول تقديرات 
التكاليف، وقد منحت الشركة اهلندسية االمريكية CH2M هيل الحقا منصب مستشار يف املشروع يف 

كانون االول عام 2012.
ان وضع CSSP احلايل ال يزال يف حال تغري مستمر، وطلبت شركة نفط اجلنوب العراقية أن تقوم 
شركة إكسون موبيل وشركة برتوتشاينا )إحدى الشركات التابعة ملؤسسة البرتول الوطنية الصينية-سي ان 
يب سي( باملساعدة يف متويل املشروع وتوفري اخلربة، وجتري املفاوضات بني شركة نفط اجلنوب والشركتني 
لتحديد الدور الذي سيلعبانه يف حتريك  CSSP اىل االمام، ويف الوقت نفسه، تقوم شركتان لتصاميم 
الواجهة األمامية اهلندسية )FeeD(  بالعمل على ضخ املياه ومعاجلة املرافق الربية والبحرية من البصرة 

وخلطوط األنابيب اليت ستنقل املاء إىل حقول النفط الربية23.
الكهرباء

ان صناعة النفط والغاز يف العراق هي أكرب عميل صناعي للكهرباء يف العراق، أن الزيادات الكبرية 
يف إنتاج النفط يتطلب أيضا زيادات كبرية يف جمال توليد الطاقة الكهربائية، ومع ذلك، يسعى العراق 
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جاهدا ملواكبة الطلب على الكهرباء لنقصها يف مجيع أحناء البالد، وستكون هناك حاجة كبرية لتطوير 
قطاع الكهرباء لتوفري الطاقة اإلضافية، إن التأخري يف حتقيق األهداف املتوقعة قد يعين عدم كفاية امدادات 

الطاقة لتلبية املطالب املتوقعة لقطاع النفط.
صادرات الشمال

)اجلدول  حاليا  التعمل  ولكنها  الشمال  يف  الرئيسة  العراقية  اخلام  النفط  أنابيب  معظم خطوط  تقع 
1(24، وقد عانت خطوط األنابيب هذه من أضرار كبرية بسبب الصراعات واحلروب، وستستغرق إعادة التأهيل 
سنوات واستثمارات كبرية. لقد توقف اجلزء العراقي من خط انابيب العراق تركيا  )it( عن العمل يف 
شهر أذار عام 2014 بعد عدة هجمات من قبل املسلحني، ونظرا للبيئة غري املستقرة للغاية على طول 

خط األنابيب ومدى ضررها، فإنه من غري املرجح أن تستأنف العمليات يف املستقبل املنظور.
العراق مها خطوط  تعمل يف مشال  اليت  الوحيدة  الرئيسة  التصديرية  األنابيب  ان خطوط  حاليا، 
األنابيب اليت أنشاهتا حكومة إقليم كردستان وشركاؤها الدوليون: خط األنابيب الرئيس حلكومة إقليم 
كردستان خط أنابيب DNO / طاوكي، وكالمها يتصالن خبط أنابيب تركيا اىل ميناء جيهان، وهناك 
عدة خطوط أنابيب أصغر حتمل النفط اخلام من حقول أخرى إىل األنبوب الرئيس حلكومة إقليم كردستان.
اجلدول 1: وضع خطوط األنابيب الرئيسة املستخدمة لتصدير النفط اخلام املنتج يف العراق )مبا يف 

ذلك منطقة إقليم كردستان(

اجتاه خط اسم / وصف
األنابيب

املالحظاتاحلالةالسعة)برميل يوميا(املوقع

القسم الرتكي 
خط انابيب  
العراق إىل تركيا 

.)it(

فيشخابور )احلدود 
العراقية الرتكية( 
اىل ميناء جيهان 

)تركيا(

خط أنابيب ينقل النفط يعمل1،500،000جنوب تركيا
املنتج يف مشال العراق إىل 
ميناء جيهان الرتكي. اهنا 

متصلة خبط االنابيب الرئيس 
حلكومة إقليم كردستان، 

ويتكون خط األنابيب من 
خطني متوازيني.
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خط أنابيب 
حكومة إقليم 

كردستان 
املستقل املتصل 
خبط أنابيب 

تركيا

خورمالة دوم اىل 
فيشخابور

حيمل النفط اخلام املنتج من يعمل700،000مشال العراق
خورمالة قبة ويرسل أيضا 
النفط اخلام من احلقول 
اجملاورة، مبا يف ذلك طق 

طق، وتعمل حكومة إقليم 
كردستان لزيادة سعة خط 

االنابيب.
خط انابيب 
 -DNO
حكومة إقليم 

كردستان 
املتصل خبط 
أنابيب تركيا 

حقل طاوقي اىل 
فيشخابور

خط أنابيب ينقل النفط يعمل200،000مشال العراق
املنتج يف حقل طاوكي الذي 
تديره شركة DNO اىل 

فيشخابور، ومن هناك يرتبط 
خبط أنابيب تركيا للتصدير 
يف ميناء جيهان، ستسعى 
DNO وشركاؤها لتوسيع 

قدرة خط االنابيب.
القسم العراقي 
)بغداد( من 
خط انابيب 
العراق تركيا 

)it(

كركوك اىل 
فيشخابور

كان خط األنابيب هدفا ال يعمل600،000مشال العراق
هلجمات مسلحة وتوقف 
عن العمل يف شهر أذار 

عام 2014، وكانت قدرة 
خط األنابيب أقل بكثري 
من الطاقة االمسية هلا قبل 
إغالقها، وقد بلغ متوسط 
صادرات النفط اخلام من 
خط األنابيب 260000 
برميل يوميا يف عام 2013.

خط أنابيب 
كركوك-بانياس 

/ طرابلس 

كركوك اىل بانياس 
)سوريا( وطرابلس 

)لبنان(.

جزء من خط االنابيب يرتبط ال يعمل700،000مشال العراق
بسوريا، ويذهب جزء اخر 
إىل لبنان، مت إغالق خط 
أنابيب من الثمانينيات إىل 
عام 2000، مث اغلق مرة 
اخرى يف عام 2003 بعد 

تعرضه ألضرار.



220

حصاد البيان

خط األنابيب 
االسرتاتيجي

كركوك اىل اخلليج 
العريب

مشال اىل 
جنوب 
العراق

خط أنابيب هذا ينقل خام ال يعمل800،000
كركوك الشمايل إىل ميناء 
البصرة اجلنويب والعكس 
بالعكس، ان جزء خط 
األنابيب من البصرة إىل 

كربالء يعمل ويرسل اخلام 
إىل مصايف بغداد.

خط االنابيب 
العراقي مع 
السعودية 
العربية 

 )iPSA(

جنوب العراق اىل 
ميناء املعجز يف 

السعودية

جنوب 
العراق 

واململكة 
العربية 
السعودية

القسم 1،650،000
العراقي 
ال يعمل

مت حتويل اجلزء الذي مير عرب 
اململكة العربية السعودية لنقل 
الغاز الطبيعي إىل حمطات 
توليد الطاقة )انظر اململكة 
.)CAB العربية السعودية

املصدر: إدارة معلومات الطاقة االمريكية، دليل املواقع العربية للغاز والنفط، والشركة النروجيية، وجينيل 
للطاقة، وبوتاس )شركة أنابيب البرتول(.

استهالك النفط والتكرير
يف عام 2015، استهلك العراق 770 الف برميل يوميا من النفط والسوائل األخرى، اخنفض 
استهالك النفط يف العراق، والذي منى مبعدل سنوي قدره 7 % يف الفرتة  2004-2013، قليال يف عام 
2014 ومرة   أخرى يف عام 2015 ويعزى ذلك اىل هجوم داعش عام 2014 يف مشال العراق والذي 
أدى إىل إغالق أكرب مصفاة يف العراق ونقص حاد يف الوقود يف مشال العراق، يستمد العراق اكثر الوقود 
من مصافيه النفطية احمللية اليت يغذيها النفط املنتج حمليا، ويستورد العراق عادة حوايل 100 الف برميل 
يوميا من املنتجات البرتولية25، كما حيرق العراق النفط اخلام مباشرة يف حمطات الطاقة، ويف عام 2015، 

بلغ متوسط   حرق النفط اخلام 168 الف برميل يوميا )انظر اىل قسم الكهرباء(
إمجايل طاقة التكرير يف العراق أكثر من 1.0 مليون برميل يوميا )اجلدول 2(26، وختتلف تقديرات 
طاقة التكرير ألن القدرة الفعالة )ما هو متاح لالستخدام يف الواقع( قد اخنفض إىل ما هو أقل من الطاقة 
االمسية يف العديد من املصايف، قبل هجوم داعش يف شهر حزيران عام 2014 على مصفاة بيجي، كانت 
طاقة التكرير الفعالة يف العراق )مبا يف ذلك يف إقليم كردستان العراق( تقريبا 800 الف برميل يوميا، 
ولكن مع توقف مصفاة بيجي، يقدر إمجايل قدرة العراق الفعالة اآلن بأقل من 600 الف برميل يوميا.

تنتج املصايف العراقية زيت الوقود الثقيل اكثر مما هو مطلوب حمليا، وال تنتج ما يكفي من املنتجات 
املصايف  بعض  قدرات  وتوسيع  أربع مصاٍف جديدة  لبناء  العراق  البنزين، وخيطط  مثل  األخرى  املكررة 
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احلالية لتخفيف النقص احمللي ويف هناية املطاف تصدير املنتجات املكررة، ان املصايف اجلديدة املخطط هلا 
والتوسيعات ستضيف 800 الف برميل يوميا لطاقة التكرير27، وسيتم االنتهاء من معظم هذه املشاريع يف 
وقت ما بعد عام 2018، وختطط جمموعة كار، وهي شركة خاصة تعمل يف أكرب مصفاة نفط يف إقليم 
كردستان العراق، لبناء مصفاة جديدة يف حمافظة نينوى بسعة تصميمية تقدر ب 60 الف برميل يوميا 

كما هو خمطط له28.
اجلدول 2: مصايف النفط املوجودة يف العراق

مالحظاتالطاقة التصميمية) برميل يوميا(مصفاة
شركة مصايف الشمال

بيجي ال تعمل ومدمرة بشكل 310،000بيجي
خطري، وكانت القدرة الفعالة 230 
برميل يوميا قبل هجوم داعش يف 

حزيران عام 2014.
30،000كركوك
30،000الصينية
16،000حديثة
16،000القيارة
10،000كسك

412،000جمموع مصايف الشمال
شركة مصايف الوسط

القدرة الفعالة هي 140 الف برميل 210،000الدورة
يوميا

30،000النجف
30،000السماوة
30،000الديوانية
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290،000جمموع مصايف الوسط
شركة مصايف اجلنوب

القدرة الفعالة هي 135 الف برميل 210،000البصرة
يوميا

30،000ميسان
30،000الناصرية

270،000جمموع مصايف اجلنوب
جمموعة كار )كردستان 

العراق(
القدرة الفعالة هي 80 الف برميل 80،000كلك )قرب أربيل(

يوميا وخيطط إلضافة 95 الف برميل 
يوميل لقدرة املعاجلة حبلول عام 

.2018
جمموعة قيوان )كردستان 

العراق(
القدرة الفعالة هي 20 الف برميل 34،000بازيان )قرب السليمانية(

يوميا، وخيطط إلضافة 66 الف 
برميل يوميا لقدرة املعاجلة حبلول عام 

.2018
DNO  )النرويج(

6،000طاوكي
120،000جمموع مصايف كردستان
1،092،000جمموع مصايف العراق

العريب، وشركات  النفط والغاز  بناء على معلومات من دليل  الطاقة األمريكية  إدارة معلومات  املصدر: 
مصايف الشمال واجلنوب، وتقرير النفط العراقي، و DNO، جمموعة استخبارات الطاقة.
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القضايا بني حكومة إقليم كردستان وبغداد
خاضت حكومة اقليم كردستان، اهليئة الرمسية احلاكمة للمنطقة شبه املستقلة يف مشال العراق واليت 
تضم غالبية كردية، نزاعات مع السلطات الوطنية حول قضايا متعلقة بالسيادة، وقد القت خطة شركة 
نفط الشمال العراقية )NOC( لزيادة اإلنتاج يف حقل كركوك مشال العراق على حدود املنطقة الكردية 
اعرتاضات من قبل حكومة إقليم كردستان اليت تصر على أن خطط التنمية يف هذا اجملال تتطلب التعاون 

مع وموافقة حكومة إقليم كردستان.
وعموما، تصر وزارة النفط العراقية على أن مجيع العقود اهليدروكربونية جيب أن توقع مع احلكومة 
الوطنية، وأن كل النفط املنتج يف منطقة إقليم كردستان جيب ان يتم تسويقه وشحنه عن طريق الشركة 
العراقي، ومع ذلك، أصدرت  النفط  بتصدير  يتعلق  ما  العراق يف  النفط )سومو(، ذراع  لتسويق  العامة 
حكومة إقليم كردستان قانون النفط والغاز اخلاص هبا يف عام 2007 يف ظل غياب قانون عراقي وطين 
ينظم االستثمار يف النفط والغاز، ويف أواخر عام 2011، حتدت حكومة إقليم كردستان سلطة احلكومة 
الوطنية عندما وقعت اتفاقات لتقاسم اإلنتاج النفطي مع شركة اكسون موبيل لتطوير رقعات نفطية مشال 
العراق، وبعضها تقع يف املناطق احلدودية املتنازع عليها، وقد وقعت حكومة إقليم كردستان عقود إضافية 
مع منتجي النفط الرئيسيني مثل شيفرون وشركة غازبروم وتوتال، لقد انسحبت اكسون موبيل من بعض 
مشاريعها يف العراق، وال سيما مشروع ضخ مياه البحر املشرتك، وكانت احلكومة العراقية قد طلبت من 
الشركة االختيار بني مشاركتها يف حقل غرب القرنة االوىل ومشاريعه يف حكومة إقليم كردستان، وقد 
طلب من مؤسسة البرتول الرتكية )تباو( االنسحاب من مشاركتها يف امتياز الرقعة 9 اليت مت منحها خالل 

جولة الرتاخيص الرابعة بسبب خالفات بشأن مشاركة تركيا يف مشاريع الطاقة حلكومة إقليم كردستان.
وقد اهنارت االتفاقات السابقة لتصدير النفط بشكل مستقل عرب البىن التحتية العراقية اململوكة 
للدولة يف االراضي الكردية بسبب خالفات حول املستحقات، واملشاكل األمنية، والتأخري يف بناء البنية 
التحتية املطلوبة لنقل كميات النفط اليت وعد هبا، وشكلت صادرات النفط املباشر من حكومة إقليم 
كردستان مسألة خالف أخرى، وقد قامت حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط اخلام واملكثفات إىل 
تركيا وإيران عن طريق الشاحنات، ويف أيار عام 2014، بدأت حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط 

اخلام عرب خط أنابيب مستقل بين حديثا إىل ميناء جيهان الرتكي.
اإلنتاج الشمايل

احلكومة  بني  املستمر  النزاع  بسبب  للجدل  مثري  موضوع  هو  العراق  مشال  يف  النفط  انتاج  ان 
اهلائلة يف كركوك، وقد تصاعدت حدة  النفطية  املوارد  إقليم كردستان حول  بغداد وحكومة  املركزية يف 
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التوتر واالرتباك حول اإلنتاج الشمايل منذ هجوم داعش يف عام 2014، وقبل عام 2014، انتج العراق 
)بغداد( معظم النفط يف الشمال، وخاصة يف حقل كركوك )افانا وبابا كركر( وحقل باي حسن، جنبا إىل 
جنب مع احلقول الصغرية األخرى، ومع ذلك، بعد إغالق خط أنابيب العراق تركيا يف شهر أذار عام 
2014 ومصفاة بيجي يف حزيران من نفس العام، افتقر اإلنتاج الشمايل اىل منافذه التجارية التقليدية، 
ونتيجة لذلك قامت حكومة إقليم كردستان بالسيطرة على العمل يف حقل افانا، وهو جزء من حقل 
كركوك، وحقل باي حسن يف متوز عام 2014، وبدأت يف تصدير النفط عرب خط أنابيب مستقل بين 
حديثا ويتصل مبيناء جيهان الرتكي )اجلدول 1(، خالل هذا الوقت، واصلت شركة نفط الشمال العراقية 
العمل يف بعض احلقول الشمالية، على الرغم من أن اإلنتاج والتصدير يتم عرب خط أنابيب حكومة إقليم 

كردستان واليت تقوم بالتسويق ايضا.
كما وبدأت حكومة إقليم كردستان بنقل بعض النفط اخلام يف ميناء جيهان الرتكي لسومو يف 
عام  االول  ديسمرب كانون  إقليم كردستان يف  بغداد وحكومة  بني  مت  التفاق  وفقا  عام 2014  أواخر 
2014، وقد وافق اجلانبان على ما يلي: )1( تعطي حكومة إقليم كردستان  250 الف برميل يوميا 
من النفط اخلام املنتج يف أراضيها لسومو يف ميناء جيهان لتسويق النفط اخلام، )2( يقوم العراق )بغداد( 
بتصدير 300 الف برميل يوميا من خام كركوك عرب خط انابيب حكومة إقليم كردستان إىل ميناء جيهان 
و )3( يستأنف العراق )بغداد( دفع احلصة االحتادية حلكومة إقليم كردستان واليت من شأهنا أن تصل إىل 
17 % من املوازنة االحتادية للعراق ودفع رواتب قوات البيشمركة العسكرية واليت تصل اىل مليار دوالر، 
وكان اهلدف من االتفاق السماح لسومو بإستعادة السيطرة على تسويق جزء كبري من صادرات النفط 

اخلام يف مشال العراق.
لقد اهنارت الصفقة منذ ذلك احلني، واخنفضت خمصصات نفط حكومة إقليم كردستان إىل سومو 
بشكل كبري يف شهر حزيران عام 2015، وقد أعطيت آخر شحنه يف شهر أب عام 2015، وبدأت 
حكومة إقليم كردستان ببيع النفط بشكل مباشر ألهنا تلقت ما هو أقل بكثري من 17 % املخصصة هلا 
يف املوازنة االحتادية العامة من بغداد، وردا على ذلك، ويف شهر أذار عام 2016 توقفت املؤسسة الوطنية 
للنفط االحتادي بضخ النفط يف خط أنابيب حكومة إقليم كردستان بتوجيه من بغداد يف حماولة لالستفادة 
من املفاوضات حول تقاسم عائدات النفط مع حكومة إقليم كردستان، لقد انتجت احلقول اليت تديرها 
املؤسسة الوطنية للنفط ما بني 150 و 200 الف برميل يوميا، واليت يتم حاليا إعادة حقنها يف آبار 

النفط للحفاظ على إنتاج الغاز الطبيعي ملولدات الطاقة احمللية29.
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صادرات النفط اخلام
 يف عام 2015، كانت اهلند أكرب مستورد للنفط اخلام العراقي، أكثر قليال من الصني، وجاءت 
حوايل 85 % من صادرات النفط اخلام يف العراق من حمطات البالد اجلنوبية للتصدير على طول اخلليج 

العريب يف عام 2015، واليت تصدر نفط البصرة اخلفيف والثقيل ذو الدرجات املختلفة.
بلغ متوسط   جمموع صادرات النفط اخلام العراقي 3.3 مليون برميل يوميا يف عام 2015، اكثر 
ناقلة )بيانات  لالستخبارات  لويدز  لقائمة  استنادا  السابق،  بالعام  مقارنة  يوميا  برميل  مليون  ب 0.7 
APex(، وبيانات من وزارة النفط العراقية )الشكل 3(30، ان التوسع يف الضخ الربي والبنية التحتية 
للتخزين يف اجلنوب ادى اىل تسويق التحسينات يف نوعية خام البصرة اخلفيف والثقيلة كل على حدة، 
بدءا من منتصف عام 2015، وزيادة سعة خط انابيب حكومة إقليم كردستان يف الشمال، وكل ذلك 
العراق من  العراق، ويف عام 2015، مت شحن حوايل 85 % من صادرات  اإلنتاج يف  منو  ساهم يف 
حمطات التصدير اجلنوبية يف اخلليج العريب، واليت تصدر نفط البصرة اخلفيف والثقيل ذو الدرجات املختلفة 

)الشكل 4(31.
ان آسيا )اهلند، والصني، وكوريا اجلنوبية( هي الوجهة الرئيسية اإلقليمية للنفط اخلام العراقي، فقد 
استوردوا أكثر من نصف إمجايل الصادرات يف عام 2015، فقد استوردت اهلند النفط اخلام من العراق 
بشكل اكثر بقليل من الصني، مما جيعل اهلند أكرب مستورد للنفط اخلام العراقي يف عام 2015، أما خارج 
آسيا، تعترب الواليات املتحدة أكرب مستورد للنفط العراقي، على الرغم من أن هذا اخنفض خالل العقد 
املاضي، اذ استوردت الواليات املتحدة 229 برميل يوميا من النفط اخلام من العراق يف عام 2015، اقل 
ب 70 % من ما استوردوه يف عام 2001، وقد نتج النمو يف إنتاج النفط االمريكي اىل تراجع كبري يف 

واردات الواليات املتحدة.
وتشمل تقديرات تصدير النفط اخلام يف االشكال 3 و 4 النفط اخلام التجاري فقط املنقول حبرا، 
وتستبعد التقديرات النفط اخلام املنقول بواسطة الشاحنات وكميات التصدير الداخلية إىل تركيا عرب خط 
أنابيب بري من ميناء جيهان ملصفاة كريكيال الرتكية قرب أنقرة، ان القدرة االستيعابية خلط أنابيب جيهان 

كرييكال هي 135 الف برميل يوميا، رغم أن حجم النقل اقل من هذا املعدل يف اغلب االحيان32. 
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الشكل 3: وجهة صادرات العراق من النفط اخلام احملمولة حبرا يف عام 2015.

اخلام  النفط  يوميا ويشمل صادرات  برميل  النفط اخلام 3.3 مليون  مالحظة: جمموع صادرات 
احملمول حبرا فقط، وليس النفط اخلام الذي يصدر عن طريق الشاحنات أو النفط اخلام املصدر بريا اىل 

تركيا عرب خط أنابيب جيهان-كريكيال، مصفاة قرب أنقرة.
)APex املصدر: إدارة معلومات الطاقة األمريكية وفقا لبيانات استخبارات لويدز )بيانات ناقلة
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النفط اخلام احملمول حبرا حسب املوقع من 2013- العراق الشهرية من  الشكل 4: صادرات 
.2015

مالحظة: تشمل الصادرات النفط اخلام احملمولة حبرا فقط، وال يشمل النفط اخلام املنقول عرب 
الشاحنات أو عرب خطوط األنابيب الربية.

لويد لالستخبارات  العراقية وقائمة  النفط  لوزارة  الطاقة األمريكية وفقا  إدارة معلومات  املصادر: 
.)APex قاعدة بيانات ناقلة(

الغاز الطبيعي
كان العراق رابع أكرب دولة يف العامل من حيث إحراق الغاز الطبيعي يف عام 2014، ومت حرق 
أكثر من نصف الناتج اإلمجايل من الغاز الطبيعي، اال ان العراق بصدد اختاذ خطوات للحد من حرق 

الغاز واستخدام موارد الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة وإعادة احلقن يف اآلبار لتعزيز استخراج النفط.
االحتياطيات

حبوايل 112 تريليون قدم مكعب، اعترب العراق يف املركز 12 عامليا يف ما يتعلق باحتياطات الغاز 
املؤكودة يف العامل، وفقا لـOGJ 33. وترتبط حوايل ثالثة أرباع احتياطيات الغاز الطبيعي يف العراق مع 

النفط، والذي يقع معظمه يف حقول عمالقة يف اجلنوب34.
اإلنتاج واالستهالك

كان إمجايل إنتاج الغاز الطبيعي العراقي حوايل 771 مليار قدم مكعب يف عام 2014، وقد مت 
احراق 454 مليار قدم مكعب منها، وفقا لنشرة اإلحصاء السنوي ألوبك يف عام 2014 35، وقد كان 
العراق رابع أكرب بلد من حيث إحراق الغاز الطبيعي يف العامل خلف روسيا وإيران وفنزويال36، وقد كان 
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يتم حرق الغاز الطبيعي لعدم كفاية خطوط، وغريها من البىن التحتية لنقل وختزين الغاز لالستهالك و 
/ أو التصدير، ويستخدم الغاز الطبيعي الذي مل يتم حرقه يف الغالب إلعادة حقن آبار النفط لتحسني 
معدالت استخراج النفط، واستهلك العراق جتاريا ما يقرب من 32 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي 

اجلاف يف عام 2012، والذي كان يستخدم يف املقام األول يف قطاع الكهرباء.
للحد من حرق الغاز، وقعت شركة غاز اجلنوب العراقية اململوكة للدولة )51 %( اتفاقا مع الشركاء 
رويال داتش شل )44 %( وميتسوبيشي )5 %( إلنشاء مشروع مشرتك جديد، شركة غاز البصرة، اللتقاط 
الغاز املشتعل يف ثالثة حقول كبرية، حقل الرميلة النفطي وحقل غرب القرنة 1 وحقل الزبري، املشروع الذي 
املرافق احلالية وبناء مرافق  سيستغرق 25 عاما والذي تقدر تكلفته ب 17 مليار دوالر يستلزم تطوير 
جديدة وجتهيز املنشئات لزيادة قدرة معاجلة الغاز الطبيعي إىل ملياري قدم مكعب يوميا حبلول 2018 37، 
وقد حقق العراق ورويال داتش شل بعض التقدم حديثا لالستفادة من الغاز الذي كان يتم حرقه من قبل 
يف حقل جمنون النفطي العمالق يف البصرة الذي تديره رويال داتش شل )45 %، يف شراكة مع شركة 
برتوناس املاليزية )30 %( وشركة نفط ميسان العراق )25 %(، وابتداًء من شباط عام  2016، مت إرسال 
الغاز املصاحب املنتج يف حقل جمنون إىل مرافق املعاجلة يف البصرة إلنتاج 300 ميجاوات من الكهرباء 

لقطاع الطاقة الكهربائية يف العراق38.
 ،)LNG( وعلى املدى الطويل، يدرس املشروع املشرتك بناء منشأة تصدير الغاز الطبيعي املسال
ومشروع الغاز الطبيعي املسال يف البصرة، ومبوجب هذه االتفاقية، فإن الغاز املعاجل يذهب أوال إىل شركة 
غاز اجلنوب لتوليد الطاقة، وأي غاز ال يستخدم من قبل حمطات الطاقة العراقية ميكن تصديره عن طريق 
حمطة للغاز الطبيعي املسال، وان تنفيذ هذا االتفاق ضروري أيضا ملشاريع التنمية النفطية اجلديدة واليت 

من شأهنا أن تستخدم بعضاً من الغاز الطبيعي إلعادة حقنه.
واجرى العراق جولة الرتاخيص الثالثة يف أواخر عام 2010  لثالثة حقول للغاز الطبيعي )العكاس، 
واملنصورية، وسيبا( مع موارد الغاز جمتمعة تشكل أكثر من 11 ترليون قدم مكعب39، ويقع حقل عكاس 
عام  حزيران  املاضي، يف  يف  العمليات  اهلجمات  عطلت  البالد، حيث  من  املضطرب  الغريب  اجلزء  يف 

2014، عطل هجوم داعش يف مشال العراق العمليات يف كل من حقول عكاس واملنصورية.
التصدير / طموحات خط أنابيب

الطاقة  حملطات  مهم  الطبيعي  الغاز  ألنه  للجدل  مثرية  الطبيعي  الغاز  تصدير  خطط  تزال  ال 
الكهربائية يف العراق، وقد أدى النقص يف الغاز اىل عدم توليد الكهرباء باملستوى األمثل يف العراق.

قبل حرب اخلليج 1990 - 1991، صدر العراق الغاز الطبيعي اىل الكويت، وقد نقل الغاز من 
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حقل الرميلة عرب خط أنابيب يبلغ طوله 105 ميل وسعته 400 مليون قدم مكعب يف اليوم لتجهيز مركز 
املعاجلة الرئيس يف الكويت، االمحدي40، وقد ناقشت وزارة النفط العراقية إحياء خط األنابيب املوقوف، 
ولكن ال توجد خطط حمددة، وقد اخذت احلكومة العراقية أيضا بنظر االعتبار مقرتحات بناء خط أنابيب 
عابر للقارات لتصدير الغاز الطبيعي إىل أوروبا عرب الدول اجملاورة، ولكن ال توجد خطط حمددة حىت االن.

الكهرباء
تباطأ  املاضية،  القليلة  السنوات  مدى  على  الكهرباء  توليد  على  قدرته  من  العراق  زاد  يف حني 
التوسع يف توليد الكهرباء بسبب األزمة االقتصادية يف أعقاب احلرب ضد داعش واخنفاض أسعار النفط، 
ان استمرار التوسع أمر ضروري، ال سيما يف أشهر الصيف عندما ميكن أن تتجاوز ذروة الطلب على 

الكهرباء قدرة التوليد بنسبة 50 %.
بلغ إمجايل إمدادات الكهرباء يف العراق ما يقرب من 79 مليار كيلوواط ساعة يف عام 2013، 
وان 69 مليار كيلوواط ساعة منها ولد من حمطات الطاقة احمللية ومت استرياد أكثر من 9 مليارات كيلوواط 
ساعة من إيران وتركيا، وقد منا صايف توليد الكهرباء يف العراق مبعدل سنوي قدره 15 % بني 2009-
2013، متعافيا من تراجع عام 2003 يف توليد الكهرباء والذي ارتبط مع بدء احلرب على العراق. وعلى 
الرغم من أن التوليد يف العراق قد زاد، اال ان خسائر التوزيع زادت، ومن عام 2005 إىل عام 2013، 
بلغ متوسط   خسائر التوزيع 38 % من إمجايل إمدادات الكهرباء )الشكل 5(، ان نظام التوزيع العراقي، 
خارج اقليم كردستان العراق، تدهور بسبب سوء التصميم، وقلة الصيانة، وسرقة الكهرباء، مما أدى إىل 

خسائر توزيع كبرية، ومستويات جهد منخفض، وقطع متكرر41.
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الشكل 5: صايف توليد الكهرباء، والواردات، وخسائر التوزيع يف العراق

املصدر: إدارة معلومات الطاقة األمريكية.
يسعى العراق جاهدا لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية يف أثناء حرب العراق وفرتة ما بعد احلرب، 
ومثل العديد من البلدان النامية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، يواجه العراق ارتفاعا حادا يف 
الطلب غلى الطاقة، ومن عام 2003 إىل عام 2011، كان انقطاع التيار الكهربائي يستمر من 16 
إىل 22 ساعة يوميا، وعلى الرغم من أن أجزاء كثرية من العراق، خارج اقليم كردستان العراق، ال تزال 
تعاين من انقطاع الكهرباء وخاصة خالل فصل الصيف، اال ان املشاكل قد قلت اىل حد ما على الشبكة 
وخارج الشبكة لزيادة قدرة التوليد، جنبا إىل جنب مع واردات الكهرباء من إيران ومن مراكب الكهرباء 

الرتكية )حمطات توليد الكهرباء العائمة( يف اخلليج العريب42. 
وقد جتاوزت ذروة الطلب يف الصيف عادة التوليد الفعلي مبا يقرب من 50 % مما تسبب يف انقطاع 
العراقية  العراق43، على االسر  اندالع احتجاجات وخاصة يف جنوب  قاد اىل  الكهربائي والذي  التيار 
والشركات االعتماد على املولدات اخلارجية اليت تعمل بالديزل خاصة ملعاجلة العجز، مع تلك املوجودة 
يف بغداد واليت توفر وحدها 1 غيغاواط إضايف44، وتظهر دراسة لقطاع الكهرباء يف العراق على أن حنو 
40 مليار دوالر قد فقدت من إيرادات كل عام ألن البلد يفتقر إىل إمدادات الكهرباء الالزمة لتحفيز 
املزيد من النشاط التجاري من خمتلف القطاعات االقتصادية، مبا يف ذلك الزراعة، والتجارة، والصناعة45.

حقق العراق بعض التقدم لزيادة قدرة التوليد على مدى السنوات القليلة املاضية، ويقدر املسح 
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العراق )بغداد( قد وصلت اىل 9.3 غيغاواط  الكهرباء يف  االقتصادي للشرق األوسط أن قدرة توليد 
يف هناية عام 2014 46، زيادة من 7 غيغاواط يف عام 2012 47، ركزت مشاريع الكهرباء احلديثة يف 
العراق على تركيب مولدات واليت مت شراؤها يف عام 2008 لكنها بقت يف املخازن لعدة سنوات، ففي 
عام 2008، اشرتى العراق 74 مولد بسعة إمجالية قدرها 10.2 غيغاواط، ولكن مل حيرز أي تقدم يف 
تركيب هذه املولدات حىت وقت قريب بسبب امليزانية، واملقاوالت، والصعوبات السياسية، وقد مسحت 
النفط  لبناء حمطات كهرباء صغرية المداد حقول  النفط األجنبية  أيضا لشركات  العراقية  الكهرباء  وزارة 

والغاز الطبيعي بالكهرباء.
التقليدية  اخلام  املواد  لتعويض  الطاقة  مباشر يف حمطات  اخلام بشكل  النفط  العراق  كما وحيرق 
احملدودة، وقد زاد حرق النفط اخلام يف حمطات الكهرباء يف عام 2015، اذ بلغ متوسط ما يتم حرقه 
يقرتب من 223 الف برميل يوميا خالل أشهر الصيف احلارة )متوز إىل ايلول(، والذي كان اعلى ب 71 

برميل يوميا من الكميات احملروقة خالل نفس الفرتة يف عام 2014 )الشكل 6(48.
الشكل 6: حرق النفط اخلام يف حمطات الطاقة يف العراق

املصدر: وزارة النفط العراقية.
كما ويولد العراق الطاقة الكهرومائية من سد املوصل، يقع على هنر دجلة مشال مدينة املوصل، 
سيطر داعش لفرتة قصرية على السد بعد احتالل اجملموعة للموصل يف حزيران عام 2014، ولكن قوات 
البيشمركة الكردية واجليش العراقي استعادوا السيطرة على السد بعد فرتة وجيزة، ويف أوائل عام 2016، 
استأنف العراق إمداد الكهرباء واملياه من سد املوصل اىل مدينة املوصل، اليت ال تزال حمتلة من قبل مقاتلي 
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ويزيد من خطر  السد  الضغط على جدار  من  املزيد  يرتفع ويضع  السد  املياه يف  منسوب  ان  داعش، 
االهنيار، وقد خفف استئناف العمل يف السد من الضغط، ووفقا لعدة تقييمات، ان سد املوصل معرض 
خلطر االهنيار الكارثي لبنائه على اجلبس القابلة للذوبان، ومل يتم احلفاظ على السد بشكل جيد منذ بدء 

احتالل داعش للموصل هلروب العاملني يف السد، وهذا يزيد من خماطر االهنيار49.
ان توليد الكهرباء يف إقليم كردستان العراق كانت أكثر موثوقية من أجزاء أخرى من العراق، ومع 
ذلك، فإن األزمة االقتصادية يف العراق والنامجة عن احلرب ضد داعش واخنفاض أسعار النفط أثر على 
إمدادات الطاقة الكهربائية، وبسبب عدم كفاية الغاز الطبيعي، جهزت حكومة إقليم كردستان الكهرباء 
مبعدل  8 إىل 10 ساعات يوميا، وقد تفاقم الوضع يف اآلونة األخرية بسبب تعطل تدفقات خط أنابيب 
نقل الغاز الطبيعي من حقل خور مور الثنني من حمطات توليد الطاقة يف أربيل ومججمال، وهذا ادى اىل 

انقطاع التيار الكهربائي لفرتات طويلة50.
هتدف اخلطط الطموحة حلكومة إقليم كردستان اىل الشروع يف توسيع االنتاج الكهربائي هبدف 
مضاعفة طاقة توليد الكهرباء من 4 غيغاواط إىل 8.6 غيغاواط حبلول هناية عام 2016 51، ومع ذلك، 
مع األزمة االقتصادية احلالية حلكومة إقليم كردستان، فمن غري احملتمل حتقيق هذا اهلدف حبلول هناية عام 

.2016
خطط التنمية

وقد وضع العراق أهدافا طموحة جدا يف املاضي لزيادة توليد الكهرباء، ولكن مل يتم الوصول اىل 
النتائج املطلوبة، وقد حددت خطة وزارة الكهرباء العراقية الرئيسة للكهرباء هدفا لتثبيت 24.4 غيغاواط 
الوطنية  العراق  مشاهبة السرتاتيجية  اخلطة  وهذه  و 2017،  عامي 2012  بني  توليد جديدة  كقدرة 
املتكاملة للطاقة )إنيس( اليت صدرت يف عام 2013، واقرتحت إنيس زيادة قدرة توليد يف العراق )بدون 
كردستان العراق( بنسبة 22 غيغاواط يف عام 2016 من 7 غيغاواط يف عام 2012 عن طريق إضافة 
البخار والغاز الطبيعي للمولدات اليت ميكن تشغيلها على زيت الوقود يف حال نقص الغاز الطبيعي، ان ال 
22 غيغاواط اإلضافية يف عام 2016 كانت هي الالزمة لتلبية ذروة الطلب خالل فصل الصيف كما هو 
مقدر، والذي يتضمن 15 % كهامش احتياطي52، يعتزم العراق انفاق 27 مليار دوالر على األقل حبلول 
عام 2017 على تطوير قطاع الكهرباء، مع ما يقرب من نصف التمويل املخصص لرتقية أنظمة النقل 
والتوزيع، يأمل العراق أيضا بوقف استرياد الكهرباء حبلول هناية عام 2016 إذا مت إجراء هذه التوسعات، 
ومع ذلك، فإن العراق حمكوم باجلدول الزمين يف ما يتعلق خبطة الكهرباء، اذ ادى هجوم داعش الذي بدأ 
يف منتصف عام 2014 جنبا إىل جنب مع اخنفاض أسعار النفط املستمر اىل التأثري على العراق ماليا، 

مما ادى اىل تباطؤ خطط احلد من انقطاع الكهرباء واخنفضت ساعات تزويد الكهرباء.
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ومثة مسألة رئيسة تواجه العراق اال وهي عدم وجود الغاز الطبيعي كوقود حملطات الكهرباء، ومن 
املتوقع أن يتم تغذيه خطة التوسع الكهربائي يف املقام األول عن طريق مولدات تعمل بالغاز الطبيعي، 
ولكن معظم إنتاج الغاز الطبيعي العراقي احلايل يتم حرقه، وستحتاج إىل أن تبىن خطوط أنابيب لنقل 
الغاز الطبيعي، واذا مل يتم ذلك فإن حرق الغاز سيستمر، إىل حمطات توليد الطاقة يف املستقبل، وقد أثر 
تأخر البدء يف مشاريع شركة غاز البصرة والتأخر يف تطوير حقول النفط على خطط توسع الكهرباء وقاد 

اىل عدم االلتزام باجلدول الزمين.
يف اآلونة األخرية، حقق العراق بعض التقدم يف توسيع توليد الكهرباء، ويف يناير كانون الثاين عام 
2016، ودخلت حمطة النجيبية اليت مت جتديدها حديثا العمل مع قدرهتا اليت مت رفعها من 90 اىل 500 
ميغاواط، ومع ذلك، وقعت مشاكل يف حمطة النجيبية بعد وقت قصري من بدايتها اذ ادى النقص يف 
امدادات الغاز الطبيعي الستخدام النفط اخلام لتشغيل احملطة بدال من ذلك، وبعد أقل من شهر، تسرب 

الوقود من احد خزانات احملطة اىل هنر قريب53.
ومنذ شهر شباط عام 2016، يتم إرسال الغاز الطبيعي املصاحب املنتج يف حقل النفط العمالق 
جمنون إىل مرافق املعاجلة يف البصرة إلنتاج 300 ميغاواط من الكهرباء يف العراق54، ان هذا املشروع  جزء 
من خطة أكرب يف العراق الستخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بدال من إحراقه، وال سيما يف حقول 

النفط العمالقة يف اجلنوب.
لدى العراق صفقتني منفصلتني مع ايران السترياد الغاز اإليراين لتزويد حمطات الكهرباء يف مشال 
وجنوب العراق، ومبوجب االتفاق األول الذي وقع يف متوز عام 2013، ستقوم ايران بتزويد العراق بني 
0.8 مليار قدم مكعب يوميا و 0.9 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي لثالث حمطات كهرباء 
يف حمافظات دياىل وبغداد، وعلى الرغم من بعض التأخريات النامجة يف معظمها بسبب احلرب مع داعش 
يف الشمال، اال ان املشروع اكتمل تقريبا، ومن املقرر ان تبدأ تدفقات الغاز الطبيعي قريبا، وسوف يرسل 
الغاز الطبيعي من إيران عرب خط أنابيب إىل حمطة توليد الكهرباء يف املنصورية واليت بنيت حديثا يف حمافظة 
دياىل، وجيري حاليا العمل على متديد خط األنابيب ليصل اىل بغداد لنقل الغاز الطبيعي اىل حمطتني 

للطاقة55.
ومت التوقيع على صفقة خط أنابيب ثان بني العراق وإيران يف نوفمرب تشرين الثاين عام 2015، 
وسيهدف اىل شحن الغاز الطبيعي من إيران إىل حمطات توليد الكهرباء يف حمافظة البصرة جنوب العراق 
ومن املقرر ان يقوم العراق بإسترياد 0.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي يف فصل الشتاء و 
1.2 مليار قدم مكعب يوميا يف فصل الصيف من إيران على مدى ست سنوات، ومع ذلك، فإن القيود 
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املالية املدفوعة باخنفاض أسعار النفط واحلرب ضد داعش يف الشمال من احملتمل ان تبطأ تقدم املشروع، 
وقالت ايران ان بإمكاهنا إكمال العمل على خط أنابيب من جانبها حبلول عام 2018 56.

وحيتاج العراق إىل تطبيق إصالحات تنظيمية ومجركية وإعادة النظر يف دعم الكهرباء ملنع تزايد الطلب 
يف املستقبل بشكل يتجاوز قدرات توليد الطاقة، وقد مت اقرتاح قوانني جديدة لقطاع الكهرباء، ولكنها 
تنتظر موافقة جملس الوزراء، وتقرتح القوانني اجلديدة معدالت رسوم اجلمركية عالية لكبار املستهلكني، 

ويقدر ان دعم الكهرباء يف العراق يصل اىل 5 % من الناتج احمللي اإلمجايل للبالد57.
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2016/6/12

نبذة عن الكاتب
معايل السيدة جوسلني بورغون هي زميلة متميزة يف معهد CiGi وأستاذ زائر يف جمال اإلدارة 
العامة يف جامعة واترلو، والرئيس الفخري لكلية كندا للخدمة العامة. مت تعيينها بدرجة وكيل وزير يف عام 
1989، وعملت يف عدة أقسام، منها: النقل، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، ويف وزارة شؤون املستهلك 

والشركات، واملركز الكندي للتنمية اإلدارية.
مت تعيينها يف عام 1994، يف منصب كاتب وسكرتري اجمللس امللكي اخلاص لدى احلكومة. وقد 
أصبحت الكاتب السابع عشر، وأول امرأة تشغل هذا املنصب. كما ترأست،  من عام 1994 إىل عام 
1999، اخلدمة العامة يف كندا، وقامت ببعض اإلصالحات املهمة منذ االربعينيات . ويف كانون االول 
1998، استدعيت إىل اجمللس امللكي اخلاص لكندا امللكة تقديرا ملسامهتها يف بلدها. كما عملت،  من 

.)OeCD(  2003-2007، سفرية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
ملخص

ستواجه العديد من احلكومات اليت تعتمد على زيادة اإلنفاق املمول عن طريق العجز حتدياً متمثاًل 
يف استعادة االستقرار املايل لسحب دوهلا من الركود. واستنادا اىل املعلومات احلصرية املتاحة للجمهور، 
منتصف  يف  العام  املايل  واقعها  لتحسني  الكندية  احلكومة  اتبعته  الذي  املسار  يف  التقرير  هذا  يبحث 
التسعينيات. متكنت كندا، على مدى ثالث سنوات )1994-1997(، من القضاء على عجز كبري يف 
املوازنة.ومت حبلول عامي 1998-1999، تنفيذ مجيع قرارات مراجعة الربامج. وقد أدارت كندا فوائض 
متتالية حىت عامي  2007-2008.  يستعرض التقرير البيانات املالية التارخيية، ويدرس عملية مراجعة 
الربنامج يف  منتصف التسعينيات، واصفا تطورها، وعمليتها، ومنهجيتها، وآلياهتا. كما يقدم ايضا حملة 
عامة عن النتائج الرئيسة، وحيدد الدروس املستفادة اليت قد تكون ذات قيمة دائمة يف كندا، واليت هتم 

البلدان األخرى، ألهنا تعمل على استعادة االستقرار املايل يف املستقبل.

تجربة الحكومة الكندية في القضاء على العجز، 1994 – 1999 
دراسة حالة

جوسلين بوركون *

* املركز الدويل إلبتكار احلوكمة
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املقدمة
بذلت احلكومات يف مجيع أحناء العامل حماوالت عديدة للقضاء على العجز وخفض ديوهنا.  وقد 
اختلفت النتائج على نطاق واسع، إذ حقق بعضها جناحا أكرب من البعض اآلخر. وبينما يواجه االقتصاد 
العاملي مرحلة ركود أخرى، فإن احلكومات تعتمد مرة أخرى على زيادة اإلنفاق املمول طرق العجز والديون 
الكبرية.ويبدو أنه من املناسب،  يف هذه البيئة، تفحص اجلهود السابقة، وتقييم نتائجها، واستخالص 

الدروس ألولئك اليت قد تواجه حتديات مماثلة، وينبغي عليها استعادة االستقرار املايل يف املستقبل.
تسمح السيادة املالية ألي بلد أن حيدد لنفسه مسارا طموحا يف أنه ميكن له أن يوفر املوارد املالية 
والبشرية الالزمة لدعم خطته دون نقل تكاليف خيارات اليوم اىل أجيال املستقبل. ويستكشف هذا التقرير 
جتربة احلكومة الكندية يف القضاء على العجز، وحتسني الوضع املايل العام بني عامي 1999-1994. 
وقد قامت كندا، على مدى فرتة ثالث سنوات، بالقضاء على عجز املوازنة بنسبة 5.3 % من الناتج احمللي 
اإلمجايل . وقد مت تنفيذ كل قرارات مراجعة الربامج يف 1998-1999. وأدارت كندا امليزانيات الفائضة 
حىت عامي 2007-2008. نتيجة هلذا اجلهد، ففي 2007-2008، كانت نسبة الدين مقارنة بالناتج 
احمللي اإلمجايل أقل من 30%، مقارنة بنسبة 70 % يف عامي 1995-1996  ، وهو أفضل أداء بني 
دول جمموعة السبعة الكبار. وحيدد التقرير بعض الدروس املستفادة يف السياق الكندي، واليت قد تكون 

ذات فائدة للقادة احلكوميني.
املواطنني.كما  ورفاهية  الدول  اداء  جممل  على  تؤثر  ألهنا  مهمة،  العامة  السياسة  قرارات  تعترب 
أهنا، مع مرور الوقت، ميكن أن تغري جمرى األحداث، وتساهم يف بناء مستقبل أفضل، أو ترافق تراجع 
الدول. وتتميز هذه القرارات للسياسة العامة جبداول زمنية طويلة. وقد متر سنوات قبل أن يتم فهم تأثري 
هذه القرارات ، ويتم كشف عواقبها غري املقصودة. ومبا أن كل حكومة تضع األساس الذي تستند عليه 

احلكومات يف املستقبل، فإن كل قرار يشكل األساس الذي سيتم اختاذ قرارات جديدة  استنادا عليه.
ومن أجل استخالص الدروس من التجربة الكندية يف منتصف التسعينيات، من الضروري أن نفهم 
كيف نشأت املشاكل املالية، وكيف أن بعض من شروط جناحها يف منتصف التسعينيات، كان مصدرها 

من األحداث والقرارات السابقة.
النمو  من  عقدين  بعد   .1984-1975 بني  ما  الفرتة  إىل  موجز  بشكل  التقرير  هذا  ويشري 
واالزدهار لعبت خالهلا احلكومة الكندية دورا فعاال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد، ودخلت 
كندا فيها، فرتة من التباطؤ االقتصادي الذي رافقه تدهور سريع يف الوضع املايل. وقد قامت احلكومة 
الكندية، خالل معظم تلك الفرتة، بتحفيز اقتصادي، وتدابري أخرى ملكافحة التضخم. وحظيت هذه 
االسرتاتيجية بدعم قوي من معظم قادة الرأي الكنديني يف ذلك الوقت، سواء يف جمال األعمال التجارية، 
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واألكادميية أو السياسية.
يقدم هذا التقرير بعض املالحظات العامة حول الفرتة مابني 1984-1993، وهو وقت تزايد فيه 
الوعي العام حيال التأثري الكبري واملتزايد للعجز العام، والديون على األداء اإلقتصادي  والرفاهية لكندا. 
خالل هذه الفرتة، قدمت احلكومة الكندية إصالحات هيكلية طموحة، وبذلت جهودا عديدة خلفض 
اإلنفاق. كما مت االستفادة من الدروس املستفادة يف سنوات الحقة، ألن تلك التدابري قد قدمت سياقاً 

مطوراً إلصالحات مالية يف املستقبل.
وقد مت البدء يف عملية مراجعة الربنامج يف أيار 1994 ، ومت تنفيذها خالل السنوات اخلمس 
التالية. وبعد مرور عشر سنوات، حان الوقت ألخذ املصلحة. يصف هذا التقرير، على أساس الوثائق 
املتاحة للجمهور، كيف أن املمارسة قد جاءت فيما يتعلق بالعملية، واملنهجية واآللية.  كما أهنا تقدم 
حملة عامة للنتائج الرئيسة، وحتدد الدروس املستفادة اليت قد تكون ذات قيمة دائمة يف كندا، واليت قد هتم 

بعض الدول االخرى اليت تعمل على استعادة االستقرار املايل يف املستقبل.
النمو واالزدهار، والعجز والديون: 1984-1975

احلرب، كانت  هناية  الديون. “حبلول  من  ثقيل  بعبء  الثانية  العاملية  احلرب  من  خرجت كندا 
نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل أكثر من 100 %، وهو رقم مل يوجد ال قبل أو منذ ذلك احلني” 
)LeWIS. 2003: 29( وقد متتعت كندا، يف أعقاب احلرب، خبمسة وعشرين عاماً من النمو والرفاهية، 
مما أدى إىل زيادة كبرية يف مستوى املعيشة. وحبلول عام 1970، مسح النمو االقتصادي للحكومة الكندية 

بسداد معظم ديوهنا يف زمن احلرب.
االقتصادية  التنمية  يف  نشطاً  دوراً  الكندية  احلكومة  لعبت  والتوسع،  النمو  من  سنوات  وخالل 
واالجتماعية. كما أهنا استثمرت بكثافة يف البنية التحتية يف البالد، مبا يف ذلك الطرق واملطارات واملوانئ. 
هذا باإلضافة اىل أهنا افرتضت زيادة  يف املسؤوليات االجتماعية عن طريق إدخال أو توسيع جمموعة 
متنوعة من الربامج، مبا يف ذلك ضمان الكبار يف السن )1952(، وفوائد التأمني ضد البطالة ))1956 
و )1971(، وبرنامج دعم األسرة )1964، 1973(، وتأمني املستشفيات )1956(، والرعاية الطبية 

)1966(، وخطة املساعدة الكندية )1966(، وخطة الرواتب الكندية )1966(.
خالل بداية  السبعينيات، كان إمجايل ديون القطاع العام )اإلحتادية واإلقليمية( صغريا، وميكن، 
بكل املقاييس، التحكم فيه.  ومع منو االقتصاد، عوَّض ارتفاع اإليرادات إىل حد كبري النفقات احلكومية.  
كانت املوازنات يف حالة توازن تقريبا. وكان لدى احلكومة الكندية يف عامي 1974-1975، فائض يف 
املوازنة  التشغيلية  بنسبة 0.7%  من الناتج احمللي اإلمجايل )الفائض التشغيلي الثامن يف 14 عاماً. كانت 
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التشغيلي الصغري بفوائض صغرية من سنة إىل أخرى.  العجز  املالية هي مسألة تعويض  حكمة اإلدارة 
ولعقدين من الزمن، كانت نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل تنخفض ببطء، لتصل إىل أدىن مستوى 

هلا بعد احلرب بنسبة 18.4 % عامي يف 1974-1975 )انظر الشكل 1(.1

املصدر: السجالت العامة للحكومة اإلحتادية، 2008.
ومع اقتصاد قوي يدعم سياسة مالية توسعية، كانت البالد تسري على خري ما يرام – من حيث 
النمو املتزايد، واخنفاض مستويات البطالة، وميزان التجارة اإلجيايب، وارتفاع أرباح الشركات. وكان هناك 
سبب لالعتقاد بأن االقتصاد سوف يستمر يف النمو يف املستقبل، وأن احلكومة الكندية ميكنها االعتماد 

على هذا النمو يف دعم دور فاعل يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.

الركود التضخمي
ضمنها  ومن  الغربية،  االقتصادات  بدأت  عندما  السبعينيات  منتصف  يف  تتغري  الصورة  بدأت 
كندا، تواجه ركوداً تضخمياً – وهو مزيج من اخنفاض يف معدالت النمو اإلقتصادية وارتفاع يف معدالت 

التضخم يف األسعار.
وشهدت الفرتة بني 1974 و 1978، تضاعف يف معدل تضخم األسعار عن ما كان عليه يف 
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السنوات الست السابقة )ما يقرب من 4.5 %  إىل 9.2 %(، يف حني اخنفض متوسط   معدل منو الناتج 
احمللي اإلمجايل اىل النصف )من 5.7 % إىل 3.3 %(2

وشهدت السنة املالية 1974-1975 حتقيق آخر فائض تشغيلي  ستحققه احلكومة الكندية 
ملدة 12 سنة أخرى.

وحبلول عام 1975، كان منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف كندا يف تراجع على مدى عامني 
واالتفاقيات  من %10،  أكثر  األسعار  يف  التضخم  )كان  االرتفاع  يف  آخذاً  التضخم  وكان  متتاليني، 
اجلديدة اجلماعية لألجور يف حدود 20%(. كما كان معدل البطالة قد ارتفع اىل 7%. وبسبب الضغط 
 ))AiP لإلستجابة هلذه الظروف اجلديدة االقتصادية، أطلقت احلكومة الكندية برناجماً ملكافحة التضخم

يف تشرين األول 1975- وهي خطة ملدة ثالث سنوات للسيطرة على األسعار واألجور.
جتميد   مشل  والذي  املتحدة،  الواليات  منها  أخرى  دول  حذو  التضخم  على  اهلجوم  هذا  تبع 
اتبعتها اململكة املتحدة حتت مسمى “سياسة  األسعار وجتميد األجور يف السبعينيات، والسياسة اليت 
أن  الدول األخرى يف  الكندية مع  اتفقت احلكومة  الفرتة 1972-1974. وقد  القانوين” يف  الدخل 

األولوية هي إبطاء معدل التضخم من دون إعاقة االنتعاش االقتصادي.
ويف عام 1976، قدمت احلكومة الكندية ختفيضات ضريبية لتحفيز االقتصاد، مث تالها مزيد من 
التخفيضات يف عامي 1977 و 1978. وبينما استمر الركود التضخمي يف التأثري على عدد متزايد من 
الناس، كان اإلنفاق احلكومي أيضا يف تزايد، ويرجع ذلك جزئيا إىل ارتفاع تكاليف الربامج االجتماعية. 
وقد حاولت احلكومة الكندية تقييد “منو” اإلنفاق، وكانت  هذه اجلهود املبكرة تركز بشكل كبري على 

تقليل اإلنفاق املخطط له، فضال عن جتميد الرواتب وامليزانيات التشغيلية.
ومع اخنفاض اإليرادات من الضرائب، منا اإلنفاق على الربنامج بسرعة أكثر وفاق إيرادات املوازنة. 
وقد بدأت احلكومة الكندية ادارة عجز تشغيلي كبري على حنو متزايد. وبلغ عجز املوازنة 5.3% من الناتج 
احمللي اإلمجايل يف عامي 1978-1979. انظر الشكل)2( ازدادت نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل  
إىل 26.7%  من الناتج احمللي اإلمجايل. كانت احلكومة الكندية تقوم باالقرتاض مقابل املستقبل. وكان 

اإلنفاق الفيدرايل الذي كان ال يزال ينمو، يتم متويله من خالل زيادة العجز والديون املتزايدة.
إال أنه من املهم أن نالحظ أنه خالل معظم هذه الفرتة، كان قادة الرأي من احلكومة وقطاع 
األعمال واألوساط األكادميية متوافقني بشدة مع سياسات التحفيز االقتصادي. ومل  يربز أي صوت قوي 

لتحدي احلكمة التقليدية، أو هذا اإلمجاع.



246

حصاد البيان

املصدر: السجالت العامة للحكومة االحتادية ، 2008
أما بعد عام 1978، فقد أصبح العجز مزمناً. وكانت غرامات الدين العام عامال متزايد األمهية 
يف منو العجز. وبينما أصبح العجز يف املوازانة الفدرالية راسخاً، أصبح من الواضح أن احلكومة الكندية 

كانت قليلة اخلربة يف إدارة حتديات مالية كبرية. .3
وقد قام رئيس الوزراء ترودو مبحاولة واحدة جديرة بالذكر للحد من اإلنفاق احلكومي يف عام 
1978. فبعد عودته من قمة اقتصادية غربية يف مدينة بون بتقدير أفضل لتدابريالدول األخرى خلفض 
العجز، أعلن عن خفض بقيمة ملياري دوالر من اإلنفاق اجلاري واملخطط له لتمويل مبادرات جديدة. 
)أفيد على نطاق واسع أن معظم  اعضاء جملس الوزراء، مبن فيهم وزير املالية، قد عرفوا عن التخفيضات 

املقررة من خالل وسائل اإلعالم(.
حددت أمانة جملس اخلزانة التخفيضات املقرتحة دون إشراك الوزراء أو نواهبم.  ومشلت التدابري 
خفض “اإلنفاق املخطط له” )مثل الدفاع(، وجتميد اإلنفاق عن املستويات احلالية )مثل الوكالة الكندية 
للتنمية الدولية، ومؤسسة اإلذاعة الكندية(؛ وختفيضات على املفردات غري املوازناتية )مثل شركات التاج، 
مبا يف ذلك وكالة الطاقة الذرية الكندية احملدودة، املؤسسة الكندية للرهن العقاري، ومؤسسة اإلسكان( و 
ختفيضات يف تكاليف تشغيل الوزارات. وانتقدت العديد من الوزارات، الذي اضطرت لقبول التخفيضات 

املقرتحة، أو حتديد بدائل بقيمة متساوية، عدم مشاركتها يف العملية.
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هزمت حكومة رئيس الوزراء ترودو يف أيار 1979، وشكل حزب احملافظني حكومة أقلية، واقرتح 
عدة زيادات يف الضرائب للحد من منو العجز.  مث تعرضت حكومة احملافظني اىل هزمية  يف وقت الحق 
بسبب هذه الزيادات الضريبية املقرتحة، وال سيما ضريبة  البنزين. يف هذه االنتخابات، أراد الكنديون  

التغيري، مع أهنم مل يكونوا مقتنعني بأن زيادة الضرائب كانت أفضل سبيل للمضي قدماً. 
خالل هذه الوالية القصرية  ملدة تسعة أشهر، وضعت حكومة رئيس الوزراء كالرك نظاماً جديداً 
إلدارة النفقات اليت مت تطويرها من قبل مسؤولني بعد  ختفيضات عام 1978. للمرة األوىل، سوف يتم 
حتديد أولويات السياسة والنفقات يف نفس الوقت من قبل جلان جملس الوزراء.  ومن شأن هذا  االبتكار 
أن يكون ذا فائدة عندما عادت حكومة رئيس الوزراء بيري ترودو إىل احلكم يف 1980/2/10. وجرى 
النظر اىل فكرة ربط القرارات السياسية باإلنفاق على أهنا وسيلة مهمة لوضع اإلنفاق احلكومي حتت 

السيطرة.
كندا تتبع مسرية تباعدية

يف عام 1980، ظهرت بوادر قلق إزاء تزايد العجز احلكومي االحتادي والدين . وعلى الرغم من 
أنه واصل تعزيز العجوزات املالية الكبرية كأداة فعالة لتحفيز االقتصاد، فقد حذر بنك كندا، يف تقريره 
السنوي لعام 1980، احلكومة الكندية من أن عجزاً مالياً كبرياً من شأنه أن يثبط االستثمار يف األعمال 
التجارية، ويقلل املكاسب اإلنتاجية إذا مل يكن لدى االقتصاد “القدرة على زيادة االنتاج.” وأشار مسح 
لصندوق النقد الدويل لعام 1980 إىل أن العجز يف كندا، كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، كان 

مرتفعا بشكل كارثي مقارنة بالدول الصناعية األخرى، باستثناء ايطاليا.4
هذا األمر مل يقنع احلكومة الكندية باحلاجة إىل تغيري مسارها.  إذا كان جيب التعامل مع العجز 
ومعاجلته، فإنه سيكون من خالل زيادة الضرائب بداًل من خفض اإلنفاق، وهو النهج الذي أدى إىل 
هزمية حكومة كالرك قبل بضعة أشهر. بدأت احلكومة الكندية مناقشة علنية إلمكانية زيادة الضرائب. 

وقال نائب وزير املالية صراحة أمام جلنة جملس الشيوخ للتمويل الوطين أن خفض العجز “سيتم  عن 
طريق زيادة الضرائب العامة يف مجيع اجملاالت ... وأنا ال أعتقد أنه سيكون من العدل أن أقرتح أن مشكلة 
 .)26 :1980B .CANADA( “ الفيدرالية النفقات  العجز سيتم حلها عن طريق ختفيضات كبرية يف 
وأكد رئيس الوزراء هذا املوقف يف جملس العموم يف وقت الحق يف نفس األسبوع: “ال ميكننا خفض 
النفقات اىل 14 مليار دوالر. لذلك، إذا كنا نريد خفض العجز، فإنه جيب يف مرحلة ما إحداث  زيادة 

.)1682 :1980A .CANADA( “ يف الضرائب
يف تشرين األول 1980، قدمت احلكومة الكندية سياسة الطاقة الوطنية. وستقوم الدولة بزيادة 
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حصتها من اإليرادات من إنتاج النفط والغاز.  ومن شأن هذا وغريه من التدابري املدرّة للدخل أن تقلل 
مؤقتاً من عجز املوازنة إىل 4.3 % من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول 1982-1981.

وحبلول عام 1981، كان العديد من بلدان منظمة التنمية والتعاون االقتصادي قد قامت باختاذ 
اإلجراءات الالزمة للحد من العجز.  وذكرت منظمة التنمية والتعاون االقتصادي يف تقرير هلا حول اآلفاق 
االقتصادية، يف كانون األول 1981، أن العجز اجملتمع لكل دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ، قد 
اخنفض يف الواليات املتحدة من 73 مليار دوالر يف عام 1980 إىل 35 مليار دوالر يف عام 1981،  يف 
حني شهدت اليابان فائضا يف احلساب اجلاري من 5.5 مليار دوالر يف عام 1981 بعد أن كان العجز 
بقيمة 10.7 مليار دوالر يف عام 1980، يف حني خفضت أملانيا الغربية عجزها من 16.4 مليار دوالر 

يف عام 1980 إىل 8.5 مليار دوالر يف عام 1981، ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه.
وعلى الرغم من التقدم احملرز يف بلدان أخرى، واصل معظم اخلرباء وقادة الرأي يف كندا التشكيك 
يف احلكمة من خفض العجز خوفا من تفاقم الركود يف البالد.  وقد استبعدت املوازنة يف تشرين الثاين 
تدابري ضريبية جديدة.  اختاذ  احلكومية.  كما مت  النفقات  تقليص  العجز من خالل  1981  ختفيض 
وانتهجت كندا مسارا متباعداً عن معظم االقتصادات الصناعية األخرى ودول منظمة التنمية والتعاون 

االقتصادي.
ويف عام 1982، دخل االقتصاد الكندي يف مرحلة الركود الثاين يف ثالث سنوات.  وبلغ معدل 
التضخم أكثر من 12%، وبلغت البطالة مستوى ما بعد احلرب بنسبة  8.6%.  وتزايدت غرامات الدين 
الفائدة، وحدثت زيادة يف اإلنفاق، مما زاد من نسبة العجز.  واستمر  الناجم عن ارتفاع أسعار  العام 
الضغط ليتسبب يف مزيد من التحفيز وزيادة اإلنفاق. ويف حزيران 1982، قدمت احلكومة الكندية تدابري 
جديدة لالنفاق على البنية التحتية واإلبتكار الصناعي.5 كما فرضت قيود على رواتب موظفي القطاع 
العام اليت كان هلا تأثري معنوي على اخلدمة العامة يف كندا. ويف تشرين األول من ذلك العام، خفضت 
احلكومة الكندية معظم الزيادات الضريبية اليت أدخلت يف موازنة عام 1981، والتزمت مبزيد من اإلنفاق 

على البنية التحتية لتشجيع خلق وظائف العمل.6
وحث اجمللس االقتصادي الكندي يف املراجعة السنوية لالقتصاد يف عام 1982 احلكومة الكندية 
على تقدمي جرعة معتدلة من التحفيز يف موازنتها القادمة، على افرتاض أن اجلهود املبذولة للحد من العجز 
ميكن أن تنتظر حىت حتقيق االزدهار االقتصادي. ويف كانون األول، صرح حمافظ بنك كندا أن العجز 
احلكومي العايل مل يضر باالقتصاد، ومن شأهنا أن يتسبب فقط يف ارتفاع التضخم إذا تنافست احلكومات 

مع القطاع اخلاص على اسواق االقرتاض  خالل فرتة التحسن.
وحبلول هناية عام 1982، كانت معظم حكومات املقاطعات تدعو احلكومة الفدرالية لضخ املزيد 
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من األموال يف مشاريع العمل االستثمارية لتحفيز االقتصاد، واستمرت يف الدعوة إىل املزيد من التحفيز 
املايل وتطوير البنية التحتية  خالل عام 1983. 7

 ودعت اجملموعات التجارية إلجراء ختفيضات ضريبية لتحفيز االقتصاد، حىت لو تسبب ذلك يف 
ارتفاع العجز يف املوازنة الفدرالية. واقرتحت غرفة التجارة الكندية خفض الضرائب بنحو 2 اىل 3 مليار 
دوالر. كما دعت جلنة قوية من كبار رجال األعمال برئاسة رئيس الباسيفيك الكندي،  إيان سينكلري، اىل 
اإلنفاق على  األعمال العامة، حىت لو تسبب ذلك يف عجز أكرب. واتفق العديد من اخلرباء االقتصاديني 

أن عجزاً بقيمة 30 مليار دوالر يف الفرتة 1983-1984 ميكن التعامل معه بسهولة.
وتبني بالتدريج، أن احلكومة الكندية ميكنها إدارة عجز بقيمة  30 مليار دوالر مع عدم وجود 
تأثري ضار على االقتصاد، وأن هذا العجز من شأنه أن يوفر الدعم الالزم للمتأثر من الركود. ومع وجود 
اإلمجاع القوي والواسع بني قادة الرأي، قدمت احلكومة الكندية موا زنة اسرتداد خاصة يف نيسان 1983 
، واليت تضمنت املزيد من االعفاءات الضريبية وتدابري اإلسرتداد اخلاصة  من خالل خلق فرص العمل 

وتطوير البنية التحتية.
وأضافت تدابري املوازنة لسنة 1982 و 1983، جنبا إىل جنب مع النمو يف الدين العام، الكثري 
اىل العجز والدين. وتضاعف العجز يف املوازنة إىل 32،4 مليار دوالر، وارتفع بشكل كبري إىل 7.9 % 
من الناتج احمللي اإلمجايل )انظر الشكل 2(. كما منا عبء الديون إىل 38.2 % من الناتج احمللي اإلمجايل 

)انظر الشكل 3(.
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املصدر: السجالت العامة للحكومة االحتادية ، 2008.

حكومات  فإن  الكبار،  السبعة  الدول  بشأن   1983 لسنة  الدويل  النقد  صندوق  لتقرير  وفقاً 
كندا والواليات املتحدة فقط كانت تتبع سياسات توسعية،  وقد اختلفت عن اليابان والدول األوروبية 
فإن كندا خمتلفة جدا عن  املوازنة. مع ذلك،  قياسياً يف  الرغم من أن هذا يعين عجزاً  الصناعية، على 

الواليات املتحدة؛ وأدت سياسة مماثلة اىل نتائج خمتلفة جداً.
يف سياق هذه الدراسة، مل يتم العثور على أي دليل على أن احلكومة الكندية قامت بتقييم اجلدارة 
وأمهية إجراءات الدول األخرى حيال كندا.  كما مل يتم العثور على ما يشري إىل أن احلكومة الكنديةقد 

قامت بإعادة النظر يف االجتاه السياسي املتبع على مدى سنوات عديدة.
وقد متيزت هذه الفرتة بتوافق قوي يف اآلراء بني قادة الرأي الكنديني لصاحل اجتاه سياسة التحفيز 

على الرغم من األدلة املتزايدة اليت تشري إىل اآلثار السلبية هلذا اإلجراء.
اليت ختلقها  بتنوع واسع لآلراء  الدول األوروبية، مل حتظ كندا  املتحدة وبعض  للواليات   خالفاً 
مراكز البحوث واملؤسسات األكادميية أو وسائل اإلعالم. عالوة على ذلك، ليس لدى اجملتمع الكندي 
تقليد قوي من النقاش العام حول خيارات السياسة العامة )مع بعض االستثناءات البارزة مثل الوحدة 
الوطنية أو اهلوية الكندية(. ومع القليل من النقاشات العامة وعدم وجود أصوات معارضة قوية، أكدت 
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حبوث الرأي العام الكندي عدم اهتمام الكنديني مبشكلة العجز. ويف عام 1984، ووفقاً الستطالع 
حبوث ديسيما، نظر أقل من 2%  من املستطلعني اىل العجز االحتادي والدين الوطين على أنه املشكلة 

االقتصادية األكثر أمهية. كما حصل  استطالع منفصل من قبل طومسون اليتستون على نتائج مماثلة.
وقال رونالد أندرسون، وهو كاتب أعمال لصاحل )جلوب اند ميل( مع بعض التبصر يف مقال، 
أنه “اذا  ما اختذت احلكومة االحتادية القرار الصعب جبعل مواردها املالية حتت السيطرة، فإن الكنديني 
قد يصابون بصدمة وغضب بسبب االجراءات اليت سوف حتتاج إىل وقت ليتم اختاذها، باإلضافة اىل أن 
الضرائب سرتتفع بالتأكيد، كما سيتم حسم بعض برامج اإلنفاق، وهذا قد يعين رمبا احلاجة اىل التخلي 

)1984 .ANDerSON( ”.عن بعض الربامج
التعلم من املاضي: 1984-1975

وميكن استخالص بعض الدروس اهلامة من هذه الفرتة:
التحفيز  سياسات  أدت   وقد  األوقات.  مجيع  يف  مالئمة  عامة  سياسة  أجندة  هناك  ليست 
أواخر  املايل يف كندا يف  الوضع  اليت خدمت كندا بشكل جيد يف اخلمسينيات والستينيات اىل تآكل 
الناشئة،  االجتاهات  استباق  هو  احلكومات  تواجهه  الذي  والتحدي  الثمانينيات.  وأوائل  السبعينيات  
وضبط السياسات العامة لالستجابة للظروف املتغرية والتعامل مع االحتياجات الناشئة، واغتنام الفرص. 
وسيكون لدى  تلك احلكومات األقدر على التكيف والتأقلم فرصة أفضل لتقدمي مزايا نسبية لبلداهنا، 
ترتجم إىل ارتفاع مستويات املعيشة وحتسني نوعية احلياة. إن احلكم هو عملية ال تنتهي أبدا من التحول.
خيارات السياسة العامة  مهمة جداً. يف عشر سنوات )1975- 1984(، ستنتقل كندا من 
احلصول على “واحدة من األفضل” إىل “واحدة من األسوأ” من حاالت األداء املايل بني الدول السبعة 

الكبار.  أما اإلجراءات اليت تتخذ اليوم فهي بالفعل جزء من تأطري القرارات املستقبلية.
النقاشات السياسية العامة مهمة جداً. تعد التجربة الكندية  تذكرٌي بأن توافقاً قوياً يف اآلراء بني 
قادة الرأي ال يضمن التوصل اىل أفضل القرارات السياسية والنتائج األفضل . يف الواقع، كلما كان التوافق 
يف اآلراء قوياً، كلما كان هناك سبب إضايف لتحدي الوضع الراهن، ودراسة اخليارات السياسية املختلفة.  
ويرفع النقاش من الفهم العام خليارات السياسات، وحيسن من احتمال قرارات السياسة العامة السليمة.

 جيب أن ختفف  تفضيالت السياسة العامة من خالل أدلة. مل جتد هذه الدراسة ما يشري إىل أن 
احلكومة الكندية أخذت يف اإلعتبار تصرفات دول أخرى. نتيجة لذلك، فإن كندا مل تغري من سياستها 
ملدة عشر سنوات.  وهذا يلفت اإلنتباه إىل أمهية حبوث السياسات السليمة، واملشورة السياسية املستندة 

اىل األدلة. 
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حبلول هناية هذه الفرتة، كان الكنديون على استعداد لتغيري احلكومة، لكنهم مل يكونوا بعد مدركني 
ملا جيب عمله للقضاء على عجز بنسبة 8.3% من الناتج احمللي اإلمجايل.

تغيري املسار: 1984 -1993 
الفيدرالية عام 1984، واجهت كندا ثاين  التقدمي يف االنتخابات  عندما فاز حزب احملافظني 
حالة ديون وعجز خطرية جداً بني الدول  السبعة الكبار، وكانت ايطاليا تواجه ما هو أسوأ. وبلغ العجز 
يف موازنة احلكومة الكندية 8.3% من الناتج احمللي اإلمجايل. ومع توسع اإلنفاق توسعاً سريعاهُ، واستهالك 
رسوم الدين العام نسبة متزايدة من اإليرادات، ازداد الدين العام للحكومة الكندية مبعدل 25%  سنويا ، 

ووصلت النسبة اىل  43.2% من الناتج احمللي اإلمجايل.8
كانت معظم املقاطعات تتخذ إجراءات خلفض عجزها. ويف آذار 1984، قدمت احلكومات 
احمللية لـ نيوفاوندالند9 ونوفا سكوتيا10 موازنات خلفض العجز، مث تلتها نيو برونزويك  يف شهر نيسان، 
بتقدميها ملوازنة من شأهنا خفض العجز بنحو 50 %. ووفقا إلحصاءات كندا، كان من املتوقع أن يكون 
العجزيف املقاطعات واألقاليم جمتمعاً 4.0 مليار دوالر يف السنة املالية 1985، مقارنة مع عجز قدره 6.7 

ملياردوالر يف السنة املالية 1984. 11
كان جدول أعمال حكومة رئيس الوزراء بريان مولروين طموحاً جداً،  ومشل اإلصالحات اهليكلية 
اهلامة مثل حترير التجارة وإصالح النظام الضرييب.  وألزم خطاب العرش السامي يف تشرين الثاين 1984 
احلكومة الكندية بإستعادة املسؤولية املالية، واحلد من العجز على حنو منظم والسيطرة على الديون املتزايدة.
للعجز  مسح  ما  وإذا  عليه.  خالف  ال  أمر  العجز  مع  عاجل  بشكل  نتعامل  أن  علينا  أن   “
باالستمرار يف النمو خارج نطاق السيطرة، فإنه سوف يستهلك املوارد املالية املتاحة لدينا، ويقوض قدرتنا 
على االستجابة للفرص اجلديدة، ويطرح ضغط إضايف على أسعار الفائدة، ومينع االستثمار والنمو يف 

اقتصادنا” .
ويف الشهر نفسه، قدمت احلكومة “جدول أعمال للتجديد اإلقتصادي”، على أساس أن كندا ال 
ميكنها اخلروج من مشاكلها، وبدال من ذلك، جيب أن تبين طريقها حنو االزدهار.وأشَّر هذا اىل اختالف 
كبري عن موقف احلكومة الكندية السابق، وبداية جلهود تعزيز الوعي العام بتأثري العجز املتزايد والديون 

على األجيال القادمة.
ويف مؤمتر الوزراء األوائل يف شهر شباط من عام 1985، حاولت احلكومة الكندية التعاون مع 
املقاطعات ملواجهة التحديات االقتصادية واملالية يف كندا. ويف حني اتفق الوزراء األوائل على املشكلة، إال 
أهنم مل يتفقوا على احللول. غري أهنم، مع ذلك، اتفقوا على عقد مؤمترات سنوية هلم حول االقتصاد على 
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مدى السنوات اخلمس املقبلة. أما بالنسبة للجانب املايل، فقد كان الرتكيز على “بذل املزيد من خالل 
القليل”  والقضاء على النفايات، واحلد من التداخل واالزدواجية.

وطنياً حول االقتصاد يف آذار1985 ، ضم قادة من مجيع  الكندية مؤمتراً  استضافت احلكومة 
فئات اجملتمع مبا يف ذلك مجاعات األعمال التجارية، واجملتمعات األصلية، واجلماعات النسائية والعمالية 
وغريها من احلكومات. وعلى الرغم من أن املؤمتر بدأ بالكثري من احلماس، إال أن املشاركني مل يتمكنوا 
من احلصول على توافق يف اآلراء بشأن التدابري الواجب اختاذها.  واظهرت النتائج الرئيسة اعرتافاً متزايداً 

خبطورة الوضع وتزايد الوعي حول أمهية هذه القضية.
ويف آيار 1985، بدأت احلكومة الكندية اختاذ تدابري لتنفيذ جدول أعمال من أجل التجديد 
التشغيلية  املوازنات  وتقليل  العامة  اخلدمة  حجم  لتقليل  االجراءات  بعض  إدخال  ومت  االقتصادي. 
واإلستثمارية. كما أعلنت احلكومة الكندية خصخصة بعض الشركات احلكومية، واحلد من بعض برامج 
الدعم الصناعي. كما أشارت أيضا إىل عزمها ضبط املدفوعات التحويلية املستقبلية للمقاطعات. ويف 
الوقت نفسه، قدمت احلكومة مكاسب استثمارية وإعفاءات ضريبية وتدابري ضريبية أخرى لتعزيز النمو 

االقتصادي. 12
كان قرار خفض الضرائب من جهة، ورمبا خفض مدفوعات التحويل من ناحية أخرى، مدعاة 
إلثارة اجلدل وانتقادات هلا على أهنا حماولة لتحويل عبء العجز إىل املقاطعات. ونشر وزير املالية جهودا 
كبرية نيابة عن احلكومة الكندية لبناء الوعي العام بأثر العجز الكبري املستمر.  وقال الوزير إن املشكلة 
هي هيكلية وليست دورية، وأنه، إذا مل يتم تفحصها، فإهنا ميكن أن حترم كندا من االستثمارات الالزمة 

للنمو وخلق فرص العمل، وبالتايل تقليل مستويات معيشة الكنديني.
األخرى  التخفيضات  من  واملزيد  اإلنفاق،  ختفيضات  من  املزيد  عن  الكندية  احلكومة  وأعلنت 
اليت تؤثر على مجيع الربامج احلكومية يف شهر شباط 1986. وتضمنت التخفيضات ختفيض األجور 
و / أو جتميدها للسياسيني وكبار املوظفني العموميني.  كما مت إدخال املزيد من القيود يف منو تكاليف 
تشغيل الوزارات، وخصخصة املزيد من الشركات  احلكومية، وختفيض اإلنفاق على املساعدات اخلارجية 

والدفاع.13
موازنة  احلايل. وكانت  العقد  هناية  املايل حبلول  االستقرار  يتحقق  أن  الكندية  احلكومة  وتوقعت 
1986 هي “املوازنة املالية” األخرية حلكومة رئيس الوزراء بريان مولروين. وسرتكز املوازنات اإلضافية، 
يف حني مت اإلعالن عن حاالت ختفيض وجتميد إضافية، بشكل متزايد على اإلصالح اهليكلي، مع كون 

التجارة احلرة واإلصالح الضرييب بني كندا والواليات املتحدة تتزعم الوضع.
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حماولة يف وقت مبكر
يف وقت مبكر من والية احلكومة، أعلن رئيس الوزراء مولروين عن إنشاء فرقة عمل ملراجعة مجيع 
برامج الوزارات اليت سيقودها نائب رئيس الوزراء إريك نيلسن )فرقة عمل نيلسن(.  ومت عمل املراجعة على 
اليت جرت يف الواليات املتحدة )غريس( واململكة املتحدة )راينر(. ودخلت فرقة عمل نيلسن يف شراكة 
بني القطاع اخلاص واحلكومة - أكثر من 100 مشارك من القطاع اخلاص، وأكرب عدد ممكن من املوظفني 

العموميني الذين راجعوا 1000 من الربامج احلكومية.
وخفض  الدعم  على  ختفيضات كبرية  بإجراء  العمل  فرقة  أوصت  العمل،  من  شهرا   18 وبعد 
العديد من  فإن  مليارات دوالر.  ومع ذلك،  أو 8   إىل 7  تغيري وخصخصة تصل  وآليات  اإلنفاق، 
التوصيات األكثر طموحا، مل يتم تنفيذها. وأشارت أحدى تقديرات جملس اخلزانة أن وفورات )500 
مليون دوالر( يف ختفيض النفقات اجلاري، ميكن أن تعزى إىل ممارسة نيلسون. وقد أدرجت هذه التوصيات 

يف موازنات عامي 1985 و 1986.
وبينما أدى عمل فرقة العمل اىل ختفيضات حمدودة يف اإلنفاق، كان أهم أدوارها هو الدروس 
املستفادة، واليت مت توثيقها من قبل الكثري من املؤلفني.  تتطلب اإلصالحات الطموحة االلتزام السياسي 
واإلرادة السياسية على أعلى املستويات، وحتديد أفضل املعارف املتاحة يف القطاع العام، وبناء توافق يف 
اآلراء ودعم الزم لضمان التنفيذ الناجح. ويعترب التنفيذ هو املقياس احلقيقي لقرار سياسي. وسيتم وضع 

هذه الدروس إلستخدامها يف سنوات الحقة.
التقدم ليس كافيا، وليس سريعا مبا فيه الكفاية 

يف خريف عام 1986، أدت ظروف غري متوقعة )أقل من املتوقع ألسعار النفط واحلبوب العاملية( 
باحلكومة الكندية اىل ضبط العجز املستهدف، وبالتايل قبول مسار مايل أبطأ.  وجرى تقدمي مبادرات 
املايل  املسار  على  احلفاظ  أجل  ومن  اهلدف.14  لتحقيق   1987 شباط  يف  ضريبية  وإجراءات  اإلدارة 

اجلديد، أعلنت احلكومة الكندية مرة أخرى عن ختفيضات شاملة  يف موازنة الوزارات يف عام 1988.
ومتكنت احلكومة الكندية يف املدة 1987-1988، من حتقيق فائض يف موازنة تشغيلية صغرية؛ 
للمرة األوىل خالل اثين عشر عاماً، إذ مل تقرتض لتغطية تكاليف التشغيل )انظر الشكل 4(.  واخنفض 
عجز املوازنة من 8.3% من الناتج احمللي اإلمجايل يف املدة 1984-1985 إىل 5.2 %، وهو إجناز كبري.
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املصدر: السجالت العامة للحكومة االحتادية ، 2008.
حىت املدة  1988-1989، كانت احلكومة الكندية تتقدم بشكل جيد نسبيا يف جهودها خلفض 
العجز. يف ذلك العام، بلغ العجز يف املوازنة أدىن مستوى له يف سبع سنوات، إذ وصل اىل %27.9 
، ويف 1989-1990، وصل اىل أدىن مستوى له يف مثان سنوات، 4.4 % من الناتج احمللي اإلمجايل 

)انظر الشكل 5(.
ارتفاع  التارخيية. ومع  باملقاييس  عالياً  واحمللي  الفدرايل  احلكومي  العجز  جًمموع  بقي  ومع ذلك، 
أسعار الفائدة، واجهت احلكومة الكندية قلقا متزايداً من أن ذلك من شأنه أن يهبط اىل أبعد من مساره 
املايل.  ومل تأِت الدعوات للحكومة الكندية ملزيد من خفض العجز، من املنظمات الدولية فقط مثل 
صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية، ولكن أيضا من اجمللس االقتصادي الكندي وغرفة التجارة 

الكندية. وأخريا، أصبح العجز اهلم األكرب جملتمع األعمال.
ويف بداية عام 1990، كان اختاذ إجراءات بشأن العجز هو القضية رقم واحد بالنسبة للكنديني.  
وأظهر استطالع للرأي ملؤسسة )إنسايت كندا( البحثية، أن الكنديني يدعمون خفض االنفاق )املساعدات 
اخلارجية والدفاع(. ويف آخر استطالع أجرته )جلوب اند ميل( و )سي يب سي نيوز(، تبني وجود استعداد 
لقبول ضريبة السلع واخلدمات )GSt( إذا ما ارتبطت خبفض العجز.  وكشف استطالع للرأي أجرته 
)مؤسسة غالوب( أن 80% من الكنديني كانوا إما “جداً مع” أو “إىل حد ما مع” القلق إزاء العجز 
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الفيدرايل.  وبرز هذا اإلمجاع بينما كانت نافذة الفرصة ملزيد من اإلصالحات املالية تغلق، وكانت البالد 
تواجه عالمات مبكرة للركود.

أما يف املدة من عام 1989 إىل عام 1993، فقد جلأت احلكومة الكندية اىل إجراءات صارمة 
على حنو متزايد يف حماولة للسيطرة على اإلنفاق، واحلفاظ على فائض تشغيلي صغري.غري أنه ما إن أخذ 
بتقليل مستمر يف رسوم  تقوم  احلكومة  باإلنتشار، كانت  املدة 1992-1991  االقتصادي يف  الركود 
الفائدة على الدين العام. وتسبب ارتفاع أسعار الفائدة يف إحباط جهود احلكومة يف معاجلة قضية العجز.
ويف بداية عام 1989، أعلنت احلكومة الكندية عن مزيد من خفض االنفاق وزيادة الضرائب.  
ومشل ذلك تأجيل اإلنفاق املخطط له يف الدفاع ورعاية األطفال، وتقييد منو اإلنفاق )املساعدة اإلمنائية 
بالسكك  الركاب  )نقل  اإلعانات  من  واحلد  اإلقليمية(،  التنمية  ومتويل  احملافظات،  إىل  والنقل  الرمسية، 
احلديدية، ودعم رجال األعمال(، ومزيد من التخفيضات اليت من شأهنا أن تؤثر على العمليات احلكومية. 
وأعقب ذلك يف كانون االول من عام 1989، اعالن رئيس جملس اخلزانة عن تدابري إضافية هتدف إىل 

حفظ حوايل 1.4 مليار دوالر على مدى ثالث سنوات.15
من  واسعة  جمموعة  على  تؤثر  إنفاق  ضوابط  عن  الكندية  احلكومة  أعلنت   ،1990 عام  ويف 
العمليات احلكومية16 وأعلن وزير املالية أن ضريبة السلع واخلدمات من شأهنا أن تساهم يف احلد من 
العجز. ويف عام 1991، مددت احلكومة الكندية تدابري الرقابة على اإلنفاق املعلنة يف عام 1990، 

وفرضت قيوداً إضافية على اإلنفاق احلكومي.17
أما يف جمال اخلدمة العامة، فقد كان التوتر يتصاعد بينما كانت الوزارات تكافح للحفاظ على 
اخلدمات مبوارد متناقصة. ويف آذار 1999، قام رئيس جملس إدارة اخلزانة بتجميد رواتب اخلدمة العامة.

وساهم  هذا يف التعجيل بأكرب إضراب للخدمة العامة الفدرالية يف تاريخ كندا يف ايلول 1991.
وإنفاق جديد  الكندية ختفيضات ضريبية  احلكومة  قدمت  االقتصادي،  االنكماش  مع  للتعامل 
على البنية التحتية والتدريب يف شباط 1992، واملزيد من خفض اإلنفاق، مبا يف ذلك التخفيضات على 
جمموعة واسعة من الربامج وختفيضات شاملة بنسبة  3% إىل املوازنات التشغيلية لألقسام، لدفع مثن هذه 

اإلجراءات.18
وأعلنت احلكومة الكندية عن ختفيضات شاملة اضافية يف عام 1992 19، مما قلل من املوازنات 
التشغيلية لألقسام  بنسبة 3% أخرى، وجتميد رواتب اخلدمة العامة لعامني إضافيني. ويف وقت الحق 
من ذلك العام، أعلنت احلكومة الكندية عن خطط إلصالح نظام التأمني ضد البطالة، وهي تغيريات 
من شأهنا أن تساعد يف حتقيق وفورات مالية يف هناية الطريق. كما أدخلت مزيداً من التخفيضات على 
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املوازنات التشغيلية لألقسام يف نيسان1993 20.مث قامت احلكومة الكندية بني عامي 1984 و 1993، 
بتخفيضات شاملة  يف املوازنة بلغ عددها 22 ختفيضاً، كل واحد منها كان أكثر صعوبة  من السابق، 
وكان هلا تأثري كبري على اخلدمة العامة.21 وعلى الرغم من هذه اجلهود، ازداد عجز املوازنة مرة أخرى ليصل 
إىل 5.6% من الناتج احمللي اإلمجايل يف املدة  1992-1993 )انظر الشكل 5(. وبلغ الدين االحتادي 

64 % من الناتج احمللي اإلمجايل.

املصدر: السجالت العامة للحكومة االحتادية ، 2008.

اإلصالح اهليكلي واكتظاظ جدول األعمال
 وما جعل األمور أكثر صعوبة، كان العجز املتزايد والديون ليس املشكلة الوحيدة على جدول 
أعمال احلكومة الكندية. واعتبارا من 1984  إىل انتخابات عام 1988، واصلت احلكومة اتباع أجندة 
اقتصادية امتدت إىل ما وراء استعادة املكانة املالية العامة، وإطالق عدد من اإلصالحات اهليكلية الكربى، 
كثري منها كانت تنضج أو تدخل مرحلة حرجة يف وقت واحد. ويف حني خلق ذلك ظروفا أكثر مالءمة 
لألداء االقتصادي يف كندا، وإصالحات القطاع العام يف املستقبل، فإهنا تسببت أيضا بزخم خطري على 
جدول أعمال احلكومة خالل السنوات القليلة املاضية من واليتها.  ما يلي هو تذكري باملراحل احلامسة 

لبعض أهم اإلصالحات خالل هذه الفرتة.
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اتفاقية التجارة احلرة
وافق الوزراء األوائل، يف مؤمترهم حول االقتصاد يف شباط 1985،  على استكشاف “حذر” 
التفاقية جتارة حرة مع الواليات املتحدة. ووافق كونغرس الواليات املتحدة على تشريع ذي مسار سريع 
اعطى املفاوضني مهلة  حىت تشرين األول 1987 للتوصل إىل اتفاق.  وهكذا بدأت فرتة مكثفة من 
العمل مبشاركة مجيع حكومات املقاطعات والوزارات االحتادية.  وسيطرت اتفاقية التجارة احلرة بني كندا 
والواليات املتحدة األمريكية على محلة 1988  االنتخابية، كما أن العالمات املبكرة للركود كانت قد 
بدأت يف الظهور.  أما بعد االنتخابات، فقد مررت حكومة رئيس الوزراء بريان مولروين تشريعات سريعة، 

ودخل االتفاق حيز التنفيذ يف 1 كانون الثاين 1989.
ويف عام 1990، طلبت حكومة املكسيك رمسيا من الواليات املتحدة لفتح حمادثات حول اتفاقية 
التجارة احلرة بني البلدين. وقررت احلكومة الكندية متابعة املفاوضات ملا سيصبح فيما بعد اتفاقية التجارة 

احلرة ألمريكا الشمالية )نافتا(، وبدأت املفاوضات يف حزيران عام 1991.
اإلصالح الضرييب

التزمت احلكومة الكندية، يف خطاب العرش السامي لعام 1986، بتحقيق االصالح الضرييب 
الشامل.  وصدرت ورقة بيضاء حول اإلصالح الضرييب يف حزيران 1987. كان يفرتض أن  يتم تنفيذ 
أن  من شأنه  االنتخابات،  قبل  عام 1988،  األوىل، يف  املرحلة  مرحلتني.  على  املقرتحة  اإلصالحات 
نظام ضريبة  فإن إصالح  االنتخابات،  بعد  الثانية،  املرحلة  الشخصي.  الدخل  خيفض معدالت ضريبة 
املبيعات االحتادي. وقد انتقد هذا النهج على مرحلتني ذات دوافع سياسية. أصبح اإلصالح الضرييب 

مسألة خالفية بينما دخلت احلكومة واليتها الثانية.
الضريبية،  اإلصالحات  هبزمية  الليربايل  الشيوخ  جملس  أعضاء  هتديد  ومع   ،1990 سبتمرب  ويف 
أضاف رئيس الوزراء مثانية من أعضاء جملس الشيوخ اىل الغرفة العليا لقلب املوازين اىل صاحل احلكومة.  

ودخلت 7% من اإلصالحات حيز التنفيذ يف 1 كانون الثاين 1991.
اإلصالح الدستوري 

قررت احلكومة الكندية، يف وقت متأخر من واليتها األوىل، فتح جبهة أخرى.  أدت عدة مؤمترات 
للوزراء األوائل حول القضايا الدستورية إىل التوقيع على ميثاق حبرية ميش يف حزيران 1987. وهذه القضية 
املثرية عاطفيا حشَّدت اهتمام الوزراء ورئيس الوزراء اىل اجلزء األفضل لعام 1987. وأخريا اهنار االتفاق 
النتائج املرتتبة على ذلك اىل ختريب  عندما مل حيصل على موافقة كل اجملالس التشريعية احمللية. وأثرت 
الوحدة القومية. تبع جولة كبرية جديدة من املفاوضات الدستورية يف حماولة للتخفيف من هذه النتائج، 



259

دراسات مرتمجة

والتوصل إىل اتفاق دستوري حديث.
استغرقت املفاوضات الدستورية الكثري من العام 1992. ويف حزيران، توصلت احلكومة الكندية، 
ومجيع املقاطعات، واحلكومات اإلقليمية، وأربع مجعيات للسكان األصليني اىل اتفاق باإلمجاع على جمموعة 
واسعة ومعقدة من التعديالت الدستورية املعروفة باسم ميثاق شارلوت تاون، الذي مل ميرر يف االستفتاء 
الوطين يف تشرين األول 1992. استوعب جدول األعمال هذا قدرا كبريا من وقت الوزراء واخلدمة العامة. 

وعندما صاحبه كساد عاملي، مل يتسبب جدول األعمال املتخم إال خبلق متاعب للحكومة.
وحبلول عام 1993، أظهرت استطالعات الرأي ملؤسسة ديسيما، قلق الكنديني من ان العجز 
يف أعلى مستوياته على االطالق، ومن خلق وظائف لذوي الرتب العالية. كما أفاد استطالع  ملؤسسة 
غالوب يف نيسان 1993، أن 70% من الكنديني سيخفضون االنفاق خلفض العجز، بدال من زيادة 

االنفاق لتحفيز االقتصاد.  وظهر هناك إمجاع جمتمعي واسع النطاق للعمل .
وعلى الرغم من أن العجز يف املوازنة كان عند )5.3% من الناتج احمللي اإلمجايل(، إال أنه كان 
أقل بنحو ثالث نقاط مئوية مما كان عليه احلال عندما تسلمت حكومة رئيس الوزراء مالروين احلكم يف 
عام 1984، وكانت احلكومة تتعرض للوم لعدم إحراز تقدم يف معاجلة مسألة العجز والديون. ومت نسيان 

التقدم الذي حتقق على مدى السنوات الست األوىل من واليتها . 
كانت املسامهة الرئيسة الستعادة ااملكانة املالية العامة، هي اإلصالحات اهليكلية اليت وفرت ظروفا 
الفوائد  املستقبل. وأصبحت  الكندي، ووضعت األساس الصالحات مالية يف  أكثر مالءمة لالقتصاد 
اليت ستعود على االقتصاد الكندي من ضريبة السلع واخلدمات واتفاق التجارة احلرة بني كندا والواليات 

املتحدة األمريكية، لسنوات واضحة يف وقت الحق. ويف تشرين الثاين1993، خسرت احلكومة.
التعلم من املاضي: 1984 – 1993

لقد تعلمنا دروسا مهمة خالل هذه الفرتة. وحصلت اخلدمة العامة على خربة حول اإلدارة املالية، 
مبا يف ذلك ميزة هنج خمتلف، وشروط النجاح، واملخاطر اليت جيب جتنبها. وتشمل تلك الدروس ما يلي:
الزخم يف جدول األعمال يزيد من خطر الفشل. كما أن القضاء على العجز الكبري هو مشروع 
كبري.وقد ناقش اإلصالح املايل يف هذه املقالة التأثريات على مجيع الوزارات والوكاالت احلكومية، مما ترك 

جماال كبريا إلصالحات طموحة أخرى.
العام هبذه  الوعي  املطلوبة منهم. كلما اخنفض  التضحية  لقبول  للمواطنني  العام ضروري  الوعي 
املشكلة، كلما كان من الصعب على احلكومة خفض اإلنفاق،  وطال الوقت أمام تنفيذ اإلصالح املايل.
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لدى التخفيضات الشاملة وعمليات التجميد اليت تؤثر على الربنامج واخلدمات بطريقة غري متمايزة 
آثار ضارة كبرية. تساهم هذه التخفيضات يف قلة جودة اخلدمات العامة، واحلد من كمية اخلدمات املتاحة 
لنفس املستوى من مسامهة دافعي الضرائب كما أهنا تؤثر على املعنويات يف اخلدمة العامة. كما أهنا، مع 

مرور الوقت، تعمل على تقليل ثقة املواطنني يف احلكومة، والقطاع العام، واملؤسسات العامة.
ال تعترب تدابري الكفاءة أو “فعل الكثري بالقليل” حلول ناجعة للقضاء على العجز الكبري.  ميكنها 
أن تساعد يف إعادة توزيع املخصصات الداخلية من أدىن إىل أعلى بالنسبة لألولويات، ولكن ليس هناك 
بديل الختاذ اخليارات حول األمهية النسبية للربامج احلكومية للقضاء على العجز الكبري. ويتعلق األمر 

باخنفاض دور احلكومة من خالل الوسائل اجلماعية للمواطنني.
العمل بسرعة ميكن أن يساعد يف جتنب ظروف غري متوقعة. هناك عوامل خارجية خارجة عن 
سيطرة احلكومة ميكن توجيهه خارج مسارها. وإن كل حماولة فاشلة جتعل القادم أصعب بكثري على حنو 

متزايد. ما أن تبدأ هذه العملية، سيكون من األفضل العمل على موازنة متوازنة.
ميكن أن تستخدم هذه التجربة بشكل جيد يف املستقبل، عندما تكون الظروف، مرة أخرى، مواتية 

للسيادة املالية احملتملة.
استعادة السيادة املالية لكندا: 1993 – 1999

أكدت مجيع األطراف السياسية، خالل احلملة االنتخابية عام 1993، على النمو االقتصادي 
وخلق فرص العمل باعتبارها أولويات، مع إشارة مماثلة خلفض العجز.

ووعد احلزب الليربايل خبفض العجز إىل 3% من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول هناية العام الثالث 
إتبعه اإلحتاد األورويب . وميكن حتقيق هذا  ملا  بلدان أخرى، ومماثاًل  . كان هذا االلتزام متفقا مع هنج 
االلتزام من خالل النمو االقتصادي وخفض االنفاق يف جماالت مثل الدفاع، واخلدمات اإلستشارية واملنح 

للشركات.
ووعد حزب احملافظني التقدمي بالقضاء على العجز يف غضون مخس سنوات، من خالل القضاء 
التجارية، واحلد  األعمال  التشغيلية احلكومية، ودعم  التكاليف  الكفاءة، وخفض  النفايات وعدم  على 
من املساعدات الدولية واإلنفاق على الدفاع. كما وعد احلزب بعدم حتويل عبء العجز إىل املقاطعات.

أما حزب اإلصالح فقد تقدم باالقرتاح األكثر طموحا، عندما  اقرتح القضاء على العجز يف ثالث 
سنوات عن طريق خفض العمليات والربامج احلكومية.  وهكذا ستقل عمليات النقل إىل املقاطعات، 

واألعمال التجارية، ومجاعات املصاحل اخلاصة واألفراد.
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بإجبار  أقلية،  القوى يف حكومة  توازن  على  احلفاظ  مت  ما  إذا  أنه  الكيبيكيني،   ووعدت كتلة 
احلكومة الكندية على خفض اإلنفاق مبقدار 10 مليار دوالر يف السنة األوىل، من خالل القضاء على 
النفايات، وختفيض اإلنفاق العسكري، والقضاء على االزدواجية يف الربامج اليت تقدمها املقاطعات وإهناء 

املالذات الضريبية.
أما احلزب الدميقراطي اجلديد  فكان لديه خطة أقل طموحا.  ومع ذلك، فقد أدرك احلاجة إىل 

احتواء العجز وأنه، يف حال انتخابه، لن يزيد العجز خالل فرتة واليته.
وهكذا جرى انتخاب حكومة ليربالية بزعامة رئيس الوزراء جان كريتيان، يف تشرين الثاين 1993. 
وحبلول هذا الوقت، كان دين احلكومة الكندية  قد وصل اىل 67% من الناتج احمللي اإلمجايل. واستهلكت 
خدمة تلك الديون ما يقرب من 35% من اإليرادات احلكومية، بعد أن كانت 11% يف املدة  1974-

1975 )انظر الشكل 6(.

املصدر: السجالت العامة للحكومة االحتادية ، 2008.
مل يشر اخلطاب أمام العرش يف كانون الثاين 1994 كثرياً إىل تزايد عبء العجز والديون.وقد 
أعادت  موازنة شباط 1994 األلتزام االنتخايب خبفض العجز إىل 3% من الناتج احمللي اإلمجايل على 
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مدى ثالث سنوات. ومل تتحدث كثرياً عن الكيفية اليت سيتم هبا إجناز هذا، ما عداالوزير املسؤول عن 
جتديد اخلدمة العامة الذي من شأنه أن يؤدي استعراضا لـ:

“كل جوانب االنفاق لدى الوزارات لضمان أن الربامج ذات األولوية املنخفضة سيتم ختفيضها  
 .MArtiN(”.... أو استبعادها، وأن برامج احلكومة املقلصة موجهة إىل االحتياجات ذات األولوية

)1994A

ومل تتلق املوازنة استقباال حسناً يف األوساط املالية. وبعد عدة اسابيع من التغطية اإلعالمية السلبية، 
اضطرت احلكومة إىل أخذ الوضع املايل على حممل اجلد.

على  للقضاء  أساسية  الربنامج كوسيلة  مراجعة  الوزراء جان كريتيان  رئيس  استخدمت حكومة 
العجز خالل فرتة واليتها األوىل. كما طور مكتب اجمللس امللكي اخلاص هذا املفهوم، وقام بالنمذجة على 
النهج الذي بدأته وزارة النقل يف املدة 1992-1993.، واستقت مراجعة الربنامج من الدروس املستفادة 

من احملاوالت السابقة خلفض العجز.
أخذ النموذج شكله من خالل املناقشات املختلفة بني رئيس الوزراء والوزير املسؤول عن جتديد 
اخلدمة العامة، ووزير املالية وسكرتري جملس الوزراء. وقد لعب كل من مكتب رئيس الوزراء ووزارة املالية 
واألمانة العامة للمجلس ووزارة اخلزانة دورا نشطا يف ذلك.  وقد عرض رئيس الوزراء هذا األمر يف جملس 
الوزراء - يف إشارة واضحة ألمهيته. أما مراجعة الربنامج فقد اختلفت عن كل املمارسات السابقة يف 

هنجها، ونطاق اجلهد والعملية واملبادئ التوجيهية.
املنهج

رفضت مراجعة الربامج مفهوم التخفيضات الشاملة، والرأي القائل بأن العجز الكبري ميكن القضاء 
عليه من خالل زيادة اإلنتاجية. بدال من ذلك، افرتضت أنه ال يوجد بديل عن  تقومي األمهية النسبية 
احلكومة  متكنت  اخليارات،  هذه  تقدمي  مت  أن  وما  العامة.  املالية  إطار  احلكومية يف  واخلدمات  للربامج 
الكندية من النظر اىل الكفاءة النسبية للخيارات السياسية املختلفة.  ومبا أن الرتكيز كان على الدور، 
فإنه مل يكن مستندا اىل مؤشرات األداء أو نتائج األداء، واليت هي األكثر مالءمة ملسألة إعادة توزيع 

املخصصات، وليس للحد من العجز الكبري.
ويف ضوء ذلك، فإن املمارسة كانت أقل حول “ما الذي سيتم ختفيضه” وأكثر  حول “ما جيب 
احلفاظ عليه”  العطاء كندا املزايا النسبية الالزمة لتحقيق االزدهار يف املستقبل - أقل من املمارسة املالية، 
وأكثر من مشروع اجملتمع املضطلع به يف إطار قيود مالية شديدة. وقد عرضت مراجعة الربامج  “إعادة 
احتياجات ومتطلبات  مع  تكيفا  االحتادية  احلكومة  داخل  أدوارها ومسؤولياهتا  لتحقيق  نفسها  تصميم 



263

دراسات مرتمجة

.)1994 .MASSé( ”املستقبل، وضمن موازنة حمددة هلا
النطاق

كانت مراجعة الربامج ممارسة واسعة النطاق مبشاركة مجيع الوزارات واملنظمات اليت تكتب التقارير 
إىل وزير أو من خالل وزير اىل الربملان، مبا يف ذلك الوكاالت والشركات أو اهليئات شبه القضائية. وقد  

استغرق املنهج املستند اىل احملفظة، ومل يكن هناك شيء على الطاولة.
بعد وقت قصري من االنتخابات، أطلقت احلكومة الكندية عدداً من االستعراضات السياسية بدًء 
من الدفاع اىل السياسة اخلارجية والعلوم والتكنولوجيا واألعمال التجارية الصغرية وكفاءة االحتاد ملراجعة 
مجيع الوكاالت االحتادية. كما مت إطالق هذه املراجعات تدرجييا إىل مراجعة الربامج.  وكان سيتم دجمها 

مع الضمان االجتماعي، الذي يغطي جمموعة معقدة من الربامج والتحويالت االجتماعية لألفراد.
العملية

أحد أهم خصائص عملية مراجعة الربنامج كانت االعتماد على وزراء ونواب وزراء كمهندسني 
لإلصالحات يف الوزارات.

أعطي الوزراء ونواب الوزراء  “كفريق واحد” مسؤولية اإلتيان باقرتاح مشرتك للدور املستقبلي يف 
الوزارة خلدمة الكنديني، مع األخذ يف االعتبار اخلطة املالية للحكومة الكندية ملدة ثالث سنوات.  ضمن 
هذا النهج وجود صلة قوية بني خيارات السياسات وتنفيذ السياسات، واحلد من خماطر السلوك التكتيكي 
)جيادل الوزراء بالقول أنه كان ميكنهم فعل ما هو أكثر لوال املقاومة من قبل اخلدمة العامة، وموظفي 

القطاع العام حبجة أهنم ميكن أن يفعلوا ما هو أكثر إذا ما كان هناك إرادة سياسية الختاذ إجراءات(.
والنواب مطلق  للوزراء  الكندية  الظروف ومهماهتا ووالياهتا، أعطت احلكومة  لتنوع  منها  إدراكاً 
احلرية يف كيفية إعداد مقرتحاهتم، ومن يشركون، ومع من يتشاورون. كانت العملية، يف بعض الوزارات، 
أكثر انفتاحا، ومتت مشاركتها على نطاق واسع مع  املوظفني أكثر من اآلخرين. كما حظيت بعضها 
البعض  بدور كبري ألصحاب املصلحة. ويف حني قام آخرون بعمل مراجعاهتم على نطاق دويل، قام  
اآلخر باإلعتماد على حبوث السياسات الداخلية القوية،  وخربة سنوات من التشاور مع أصحاب املصلحة 

الرئيسيني، يف حني كان  هذا غري موجود بشدة يف مناطق أخرى.
مل تعط الوزارات األهداف املالية الفردية حىت وقت الحق من هذه العملية. وهذا أمر هام ألسباب 
عديدة. . أوال، مل يكن لدى الوكاالت املركزية معرفة كافية لوضع أهداف مالية معقولة لألقسام الفردية. 
ثانيا، من شأن األهداف اليت فرضت مركزيا ، أن جتعل من املستحيل على الوزارات وضع املقرتحات اليت 
جتاوزت اهلدف إىل األمام. ثالثا، اخلفيضات املستهدفة قد تؤدي اىل تقدمي ختفيضات، ولن يكون هلا دور 
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إعادة ترتيب.
ومع ذلك، أعطي الوزراء ونواب الوزراء “جمموعة مشرتكة من املبادئ و” مؤطرة كستة اختبارات 
ا)نظر الشكل 7(، واليت سيتم تنفيذ االستعراضات من خالهلا.  وكانت االختبارات ذات تسلسل تفاعلي 

ألسئلة تبدأ من الدور اىل  الفعالية ، وتنتهي بالقدرة على حتمل تكاليف هذا االقرتاح بشكل عام.

شكلت هذه االختبارات اإلطار املفاهيمي للممارسة، وصيغت على شكل ستة أسئلة:
هل الربنامج أو النشاط مستمر يف خدمة املصلحة العامة؟

هل هناك دور شرعي وضروري للحكومة يف منطقة أو نشاط هذا الربنامج؟
 هل الدور احلايل للحكومة االحتادية مناسب، وهل الربنامج مرشح إلعادة الرتتيب مع احملافظات؟
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ما هي األنشطة أو الربامج اليت جيب أو ميكن أن تنقل كليا أو جزئيا إىل القطاع اخلاص أو القطاع 
التطوعي؟

إذا استمر الربنامج أو النشاط، كيف ميكن حتسني كفاءته؟
هل احلزمة الناجتة من الربامج واألنشطة هي بأسعار معقولة داخل االنضباط املايل؟ إذا مل تكن 

كذلك، ما هي الربامج أو األنشطة اليت ينبغي التخلي عنها؟
نتيجة لذلك، كان برنامج املراجعة عملية مستمرة متحورت مرة أخرى حول نفسها، إذ مل يقدم 

االقرتاح الشامل وفورات كبرية.
لتقييم  الربنامج  مراجعة  قرارات  تنفيذ  مت  أن  بعد  عديدة  لسنوات  اإلختبارات  استخدام  مت  وقد 

مقرتحات الوزارات إلعادة توزيع أو لتمويل مبادرات جديدة.
مثة خاصية أخرى مهمة ملراجعة الربنامج، وهي االنفتاح يف عملية املوازنة االحتادية. على الرغم 
من أن تفاصيل املوازنة قد مت اإلحتفاظ هبا  بشكل سري، إال أن وزير املالية فتح حوارا واسعا مع خرباء 
من القطاع اخلاص والربملان والكنديني حول افرتاضات التخطيط واإلجراءات املالية احملتملة . وقد ساهم 
ذلك يف بناء فهم شعيب، وتقدمي الدعم لربنامج إصالحي طموح.  كما فتح الوزير العملية للوزراء، وذلك 
باستخدام جلنة وزارية لرتشيح خيارات للموازنة. وسيستمر العمل هبذه الطريقة ملبادرات  املوازنة اإلحتادية 
يف املستقبل. أما  ضمن اخلدمة العامة، فقد كان نائب وزير املالية هو املهندس للنهج األكثر انفتاحا 
لتخطيط املوازنة، ألن وزارة املالية كانت قد قامت سابقا بالعمل بشكل وثيق مع مكتب اجمللس امللكي 
واألمانة العامة جمللس اخلزانة ملراجعة االفرتاضات واخليارات واملقرتحات، وبالتايل ضمان وجود هنج سلس.
ملعدالت  التخطيط  افرتاضات  النجاح.  كانت  ضمان  يف  املهمة  االبتكارات  تساعد  وسوف 
النمو والفائدة أكثر حذرا من معدل   القطاع اخلاص. وقد مت استبعاد مجيع االحتياطيات السياسية. ومت 
عمل “احتياطي للطوارئ” للتعامل مع  املواقف غري املتوقعة يف اإلقتصاد، إذا مل يكن مطلوبا العمل 
على أهداف اإلنفاق، مما من شأنه أن يساهم يف خفض العجز. وقللت أمانة جملس اخلزانة القيود على 

الوزارات، مما سهل إعادة ختصيص األموال وتنفيذ القرارات.
األليات - ثالثة جداول وأمانة صغرية

كانت عملية صنع القرار حامسة يف جناح مراجعة الربامج . طلب من كل وزارة تقدمي خطة العمل 
االسرتاتيجية اليت حتتوي على مقرتحات الوزراء ونواب الوزراء من أجل اإلصالح.

وقامت ثالث جلان مبراجعة مقرتحات الوزارات:
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جلنة توجيهية من نواب الوزراء، تعمل كلجنة استعراض مناظرة.
جلنة وزارية خاصة من الوزراء لفحص املقرتحات وبناء توافق سياسي.

جملس وزراء كامل للتحكيم يف القضايا الرئيسة وضمان التوازن العام والتضامن. ويضمن رئيس 
الوزراء االنضباط والدعم السياسي للوزراء، واحلزب احلاكم.

جلنة وكالء الوزارات
ترأس كاتب اجمللس امللكي اخلاص وسكرتري جملس الوزراء اللجنة التوجيهية لوكالء الوزارات.  يلعب 
سكرتري جملس الوزراء، يف كندا، دورا رئيسا يف إدارة جمتمع وكالء الوزارات يف دعم األولويات على مستوى 
احلكومة.  ومع إمكانية الوصول املباشر إىل رئيس الوزراء، فإن التزام الكاتب  برتؤس اللجنة التوجيهية 
يعترب إشارة قوية ألمهية هذه العملية.  عملت هذه اللجنة مبثابة فريق مراجعة مناظر، لتبادل مجيع مقرتحات 

الوزارات ، واملصدر الرئيسي للمشورة لألقسام واللجنة الوزارية اخلاصة حول خطط الوزارات.
وضمت جلنة وكالء الوزارات خرية من لديهم اخلربة يف متثيل اجمللس امللكي اخلاص ووزارة املالية 

وسكرتارية جملس اخلزانة، باإلضافة اىل الوزارات الكبرية والصغرية. وضمت األمساء كل من:
جوسلني بورغون، كاتب اجمللس امللكي اخلاص وأمني سر جملس الوزراء )الرئيس(

ديفيد دودج، وكيل وزارة املالية
روبرت جريو، يليه بيرت هاردر، سكرتري جملس اخلزانة

ميل  كايب، وكيل وزارة البيئة
سوزان  هريتوبايز، وكيل وزارة، اخلطط واألولويات، مكتب اجمللس امللكي اخلاص

رونالد كوايل، وكيل وزارة األشغال العامة واخلدمات احلكومية
جانيت مسيث، وكيل وزارة التنوع االقتصادي الغريب

وين ووترز، مدير تنفيذي، سكرتارية مراجعة الربنامج، مكتب اجمللس امللكي اخلاص
عملت اللجنة بطريقة منفتحة وشفافة. ومت مشاركة مجيع التقوميات املعدة مع الوزير، ووكيل الوزير 
وأعضاء اللجنة الوزارية.  وقدمت النتائج اليت توصلت إليها اللجنة اىل جملس الوزراء من قبل وكيل الوزارة 
، مع اخلطط واألولويات. أعطى  هذا للوزراء املشرفني  صوتا كامال يف املناقشة، وحررهم من الدفاع أو 
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معارضة املقرتحات. كما مسح هلم ولزمالئهم يف اللجنة الوزارية بالرتكيز على التوصل اىل توافق سياسي.
اللجنة الوزارية

قدمت اللجنة الوزارية اخلاصة رقابة سياسية للممارسة. وقد مت اختيار أعضائها بعناية من قبل 
رئيس الوزراء. وقد مشلت،  من املنظور املؤسسي، إىل جانب الرئيس ، وزير املالية ورئيس جملس إدارة 
العموم.  كما  جملس  احلكومة يف  ورئيس  واالجتماعية  االقتصادية  الوزراء  جملس  جلان  ورؤساء  اخلزانة، 

تضمنت وزراء آخرين كتمثيل إقليمي متوازن قوي، فضال عن التنوع يف وجهات النظر السياسية .
معايل مارسيل ماسي، ، رئيس اجمللس امللكي اخلاص، ووزير الشؤون احلكومية والوزير املسؤول عن 

جتديد اخلدمة العامة )الرئيس(
معايل بول مارتن، وزير املالية

معايل آرت ايغلتون، رئيس جملس إدارة اخلزانة
معايل شيال كوبس، نائب رئيس جملس الوزراء، و وزير البيئة، ورئيس اللجنة الوزارية لسياسات 

التنمية االجتماعية
معايل هريب غراي، زعيم احلكومة يف جملس العموم واملدعي العام لكندا

أندريه أوليه، وزير الدولة للشؤون اخلارجية ورئيس اللجنة الوزارية لسياسات التنمية االقتصادية
معايل آن ماكليالن، وزير الطاقة واملناجم واملوارد

معايل سريجيو مارشي، وزير املواطنة واهلجرة
معايل بريان توبني، وزير مصائد األمساك واحمليطات

كان اختيار الرئيس قراراً مهماً، إذ كان لديه تواصل مباشر مع رئيس الوزراء. كما كان منوطاً 
باملسؤولية الرئيسة لبناء توافق سياسي قوي نيابة عن احلكومة.

إن حتديد هذا الدور بالوزير املسؤول عن جتديد اخلدمة العامة قد أعطى مزيدا من احلرية لوزيراملالية 
يف أن جيادل حول االنضباط املايل األكرب، وتشجيع النهج اجلريء خلفض العجز،  كما أعطى وزير املالية 
املال واألعمال واإلتصاالت، ومجاعات املصاحل  الوقت لالستشارات حول عدة مسائل مثل  املزيد من 

واملواطنني والربملانيني.
واعتمدت اللجنة الوزارية بشكل كبري على مبدأ مهم، وهو أن “ال شيء متفق عليه حىت يتم 
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االتفاق على كل شيء”، وهو ما حرَّف السلوك التكتيكي ألولئك الذين كانوا يأملون أن يهُعَفو عنهم، 
ويف نفس الوقت، يتم محايتهم  من املقرتحات الطموحة املبكرة.

رئيس الوزراء وجملس الوزراء
كان املستوى الثالث من الرقابة جملس الوزراء كاماًل، وهو املنرب األهم للحكومة الكندية يف جمال 
السياسية  القيادة  الوزراء. وقد قدم  الوزراء، ويرأسه رئيس  الوزراء من مجيع  يتكون جملس  القرار .  صنع 
للمراجعة، و ضمن التضامن الوزاري، وتقييم التوازن العام، وتأثري هذه املقرتحات. كما كان دور جملس 

الوزراء وقيادة رئيس الوزراء يف غاية األمهية إلجناح مراجعة الربامج.
اجلميع.ومل  ومشاركة  احلاكم  احلزب  داخل  اإلنضباط  رئيسا يف ضمان  دورا  الوزراء  رئيس  لعب 
يتم اعفاء أي وزارة، ومل يسمح ألي  وزير  بالتنحي وترك العبء على اآلخرين،  مثلما مل يسمح بأي 

استثناءات  أو حاالت خاصة إال بعد االنتخابات القادمة. 
مل يكن هذا ليكون ممكنا من دون عزم رئيس الوزراء كريتيان، والتعاون القوي مع وزير املالية. ومع 
وجود اختالفات كثرية بينهما، إال أهنما، يف هذا الشأن، كانا عازمني على البقاء على نفس املسار.  كان 

هذا أمراً أساسيا لتحقيق النجاح.
إن الطبيعة اجلماعية والشاملة هلذه العملية، والشفافية يف املمارسة، واالنضباط لدى رئيس الوزراء، 
قد ساهم يف بناء الثقة والطمأنينة، وشجع الوزراء على اإلتيان مبقرتحات طموحة.  كانت السمة املميزة 

ملراجعة الربنامج واحدة من األمثلة الكندية األكثر إثارة لإلعجاب للحكومة .
األمانة العامة لربنامج املراجعة

مت إنشاء أمانة صغرية تتكون من مدير تنفيذي ومخسة ضباط واثنني من موظفي الدعم يف مكتب 
املركزية، ومسؤولة عن  واهليئات  الوزارات  بني  االتصال  تسهيل  فهو  أما واجبها  اخلاص.  امللكي  اجمللس 
ضمان العرض املنسق لوكيل الوزارة واللجان الوزارية، وتقوم برفع تقاريرها اىل وكيل وزارة ومنه اىل جملس 
الوزراء، وثاين أقدم وكيل وزارة  يف اخلدمة العامة الكندية. ومبا أهنا مل تكن مؤسسة دائمة، فقد مت استعارة 

املوظفني لفرتة املراجعة.
اجلدول الزمين للمراجعة - خطوة خبطوة

أطلق برنامج املراجعة رمسيا يف 18 آيار 1994. يف ذلك اليوم، كتب رئيس اجمللس امللكي اخلاص 
والوزير املسؤول عن جتديد اخلدمة العامة إىل زمالئه يف جملس الوزراء لتحديد النهج العام واملبادئ التوجيهية 
للممارسة. أبلغت الرسالة الوزراء أهنم وأقسامهم كانوا مسؤولني عن مراجعة وتقييم براجمهم واألنشطة ضد 
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جمموعة مشرتكة من املبادئ التوجيهية.
ويف نفس الوقت، أوجز سكرتري جملس الوزراء كل وكالء الوزارات على ما كان متوقعا منهم خالل 

األشهر املقبلة.  ومت إعطاء الوزارات ثالثة أشهر لوضع خططها.
املراجعة،  برنامج  تنظيم  املراجعة  عرضا قصريا عن  برنامج  أمانة  ويف حزيران 1994، أصدرت 
وأصرت على ضرورة حتديث عمل احلكومة الكندية، مشرية إىل أن التخفيضات الشاملة مل تكن وسيلة 
مرغوبة إلدارة االنضباط املايل.كما استقت من الدروس من ممارسة فرقة نيلسون لسنة 1984،  والدروس 
املستفادة من بلدان أخرى، وذكرت الوزارات أن تلبية اهلدف املايل اإلمجايل سيتطلب ختفيضات حقيقية، 

وليس فقط ختفيضات يف زيادة اإلنفاق املخطط له.
ونهُصحت الوزارات بتعيني “منسق لربنامج املراجعة” للمساعدة يف إدارة التنسيق بني الوزارات، 
وضمان االتصال يف الوقت املناسب مع األمانة العامة لربنامج املراجعة. وكما كان من املتوقع أن عددا 
من “ املراجعات األفقية” ستكون هلا حاجة يف معاجلة القضايا املشرتكة واملتداخلة لعدة أقسام ووكاالت، 

فإن منسقي برنامج املراجعة سيسامهون أيضا يف التنسيق على نطاق احلكومة.
ويف أوائل شهر متوز، أصدرت األمانة دلياًل أكثر تفصيال لتطوير “خطط العمل االسرتاتيجية” 
اليت تتعامل مع قضايا الشكل والبيانات املشرتكة.  وأعادت التأكيد على أن اهلدف الرئيس هو حتديد 
األدوار واملسؤوليات اإلحتادية األساسية، وتقدمي حكومة حديثة ومسؤولة. كان ينبغي أن يستمر برنامج 
املراجعة بشكل سريع يف ظل ضيق الوقت، حيث كان جيب االنتهاء يف الوقت املناسب للموازنة يف شباط 

1995. وكان جيب تقدمي خطط العمل االسرتاتيجية أمانة برنامج املراجعة حبلول 31  آب.
أمهية  الوزراء كريتيان  رئيس  أكد  الكندية،  التجارة  غرفة  أمام  خطاب  ويف  أيلول 1994،  ويف 
وأهداف برنامج املراجعة، وقال إن حكومته مل تؤمن بالقطع واخلفض ، قائال :”نعتقد أن احلكومة ميكن 
 .CHrétieN( “ وجيب أن تكون قوة للخري يف اجملتمع. لذا جيب علينا أن حنسن حتديد أولوياتنا

.)1994
حيث  ايلول،  شهر  منتصف  يف  الوزارات  مقرتحات  مراجعة  الوزارات  وكالء  من  جلنة  وبدأت 
اجتمعت كل أسبوعني ملدة يوم كامل. ومن أجل تسهيل املراجعة، وافقت اللجنة أن يتم مراجعة الوزارات 
والوكاالت ذات األدوار واملسؤوليات املماثلة باعتبارها كل ال يتجزأ خالل الدورة نفسها.  فعلى سبيل 
املثال، مت مراجعة مكتب رئيس الوزراء ووزارة املالية، وأمانة جملس اخلزانة وجلنة اخلدمة العامة سوية. ويف 
هذه احلالة بالذات، قررت اللجنة مراجعتها أوال لتعزيز الرسالة اليت مفادها أن ال يتم إعفاء أي منظمة، 

وال  حىت تلك اليت تكتب التقارير إىل رئيس الوزراء ووزير املالية.
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واتفق رؤساء جلنة جملس الوزراء وجلنة وكالء الوزارات أن تقوم جلنة وكالء الوزارات بوظيفة متحدية. 
سيكون هناك تبادل ملذكرات التقومي وتوصياهتا مع مجيع أعضاء اللجنة الوزارية ومع الوزير املشرف. كما 

ذكر انفاً، فإن وكيل الوزارة جمللس الوزراء سيقوم  بتقدمي مالحظات التقومي اىل اللجنة الوزارية.
عقدت اللجنة الوزارية اجتماعها التنظيمي األول يف 1994/8/30،  وبدأت أعماهلا الفنية يف 
أواخر شهر أيلول، والتقت أسبوعيا خالل شهر تشرين الثاين. ويف أوائل كانون األول، اجتمعت مرتني 

أسبوعيا ملعاجلة القضايا الشاملة من أجل حتديد وفورات إضافية.
وقد أطلع رئيس الوزراء بشكل منتظم وتسلم جملس الوزراء حتديثات منتظمة. قام رئيس الوزراء 
بالتطلع إىل  للوزراء  اليومية  الوزارية )تسمح األحداث  املمارسة  بتوسعة  املراجعة،  برنامج  أثناء  كريتيان، 
األمام، والرتكيز على األولويات على نطاق احلكومة( اليت كانت موجودة يف ظل احلكومات السابقة لدمج 
دورة ختطيط موازنة  احلكومة. كما  استغل رئيس الوزراء، خالل برنامج املراجعة، تراجع الوزراء لبناء وتعزيز 

الدعم السياسي لتقدمي املقرتحات.
حدث الرتاجع األول يف أواخر تشرين األول 1994، وبعد ذلك قدمت الوزارات األهداف اليت 
الوزارة، مع األخذ بعني االعتبار  الوزير ووكيل  تكمل  خطط عملها.  استفادت األهداف من تفكري 
نتائج مراجعة وكيل الوزارة املناظر واللجنة الوزارية. حىت ذلك احلني، مت تصميم األهداف النظرية لكي 

تكون حتديا.
طور  الوزراء جمموعة طموحة من اإلصالحات كافية للقضاء على العجز يف غضون ثالث سنوات، 

وبالتايل، جتاوز اهلدف العام املقرر بكثري يف البداية يف موازنة 1994.
املالية  األسواق  جتاه   الدول  بوضوح ضعف  املكسيكي  البيزو  أزمة  أظهرت  التالية،  السنة  ويف 
الدولية، وشددت على أن فقدان السيطرة  الذي ميكن أن تواجهه احلكومة، قد حيمل الكثري من الديون. 
القت  املشاكل املالية الكندية اهتمام املستثمرين الدوليني، مما أدى إىل ضغط كبري على الدوالر الكندي، 
وضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة. كما أدى  هذا بوكالة موديز اىل اصدار حتذير ائتمان ما قبل 
املوازنة.  ويف كانون الثاين 1995، ظهر يف افتتاحية صحيفة وول سرتيت جورنال، أن كندا مفلسة إذا مل 
تتخذ إجراءات دراماتيكية ملعاجلة مشكلة الديون، وإنه ميكن أن يتفاقم الدين، ويزيد من خطورة الوضع  

)65 :CHrétieN2007(
وقد قدمت توصيات برنامج املراجعة يف جملس الوزراء يوم 17 كانون الثاين 1995، كجزء من 
املالية  لألسواق  والتعرض  االقتصادي  الوضع  تدهور  زاد  وقد  موازنة 1995.   الوزراء يف  اعتبار جملس 

الدولية، من عزم الوزراء على حل الوضع املايل يف كندا، ووحدوا جهودهم للتوصل اىل خطة طموحة.
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مت اإلعالن عن قرارات برنامج املراجعة يف موازنة 1995، ومت التأكيد عليها يف تشريع املوازنة، 
ومت التكفل هلم باحلماية القانونية. إن  محاية تلك القرارات يعين أنه سيكون من الصعب الرتاجع عن أي 
قرار. تطلب  قرار دمج قرارات برنامج املراجعة  يف تشريع املوازنة نقاشات مفصلة لالقسام والوكاالت 
املركزية لتأكيد ما مت االتفاق عليه.  وأنشئ فريق يتألف من أمانة برنامج املراجعة ومنسقي برنامج املراجعة 

يف الوزارات لإلشراف على التنفيذ.
وجرت اجلولة الثانية من برنامج املراجعة  يف عام 1995، مع الرتكيز بشكل كبري على القضايا األفقية اليت 
 تتقاطع مع الوزارات.  وكان هذا من شأنه أن يسفر عن بعض التدابري اإلضافية اليت مت اإلعالن عنها يف موازنة 1996.

ان برنامج املراجعة يؤدي إىل حماذاة أمهية  دور احلكومة الكندية منذ احلرب العاملية الثانية - ومت حتقيق 
ذلك سلميا، من دون االضطرابات االجتماعية اليت شهدهتا بعض البلدان األخرى.

برنامج املراجعة: النتائج
تقليل غري مسبوق يف إنفاق الربنامج

نتيجة لربنامج املراجعة، اخنفض إنفاق الربنامج )الذي يشمل مجيع النفقات باستثناء مدفوعات 
الفائدة على الدين العام( من حيث القيمة املطلقة بنسبة تزيد على 10 % بني  1994-1995  و 
ذلك  يف  مبا  القانونية،  الربامج  يف  للتغريات  نتيجة  التخفيضات كانت  هذه  نصف   .1997-1996
االقتصاد،  حجم  إىل  نسبة  للمقاطعات.   املالية  والتحويالت  األفراد  لعمالة  الفائدة  مدفوعات  تأمني 
كان االخنفاض دراماتيكيا أكثر. واخنفض إنفاق الربنامج من 16.8% من إمجايل الناتج احمللي يف املدة 
1993-1994 إىل 12.1%  يف 1999-2000، وهو أدىن مستوى له منذ 1949-1950 )انظر 

الشكل 8(. أسفرت هذه التخفيضات يف إحراز تقدم كبري يف معاجلة مشاكل اإلنفاق اهليكلية.
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املصدر: سجالت احلكومة اإلحتادية، 2008
ومبا أن املمارسة ركزت على دور احلكومة الكندية، فقد مت دعوة خمتلف الوزارات لتقدمي مسامهات 

خمتلفة جدا )انظر الشكل 9(.
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وازداد إنفاق الربنامج يف حاالت مثل اإلنفاق للشعوب األصلية واألطفال. كما عملت بعض 
الوزارات ختفيضات متواضعة يف ضوء أمهيتها لرفاهية الكنديني، كما يف قطاعي الصحة والعدالة.  استغل 
لالحتياجات  أفضل  بشكل  االستجابة  حول  ملهمتهم  األساسي  التعريف  إلعادة  الفرصة  هذه  البعض 
املتغرية للكنديني يف القرن احلادي والعشرين. كان هذا هو احلال بالنسبة للنقل والصناعة والثروة السمكية 
واحمليطات، وإىل حد أقل، الزراعة. ويف وقت الحق، خفضت بعض الوزارات كثرياً من إنفاقها، وأصبحت 
إعادة اإلستثمار والتصحيح مساراً ضرورياً يف السنوات الالحقة. وسرعان ما أصبح واضحاً يف وزارة الدفاع 
الوطين، على سبيل املثال، أن املردود املتوقع نتيجة لنهاية احلرب الباردة لن يتحقق. وبدأت املهمات تصبح 

أكثر عدداً، وأكثر تعقيداً وأكثر تكلفة.
القضاء على العجز

ونتيجة لظروف مواتية )ال ركود(، وفوائد اإلصالحات اهليكلية السابقة )النمو االقتصادي املرتتب 
الضرييب(، وكذلك ختفيضات  اإلصالح  الناجتة عن  اإليرادات  منو  وقاعدة  احلرة  التجارة  اتفاقيات  على 
اإلنفاق املستدامة الناجتة عن برنامج املراجعة، متكنت احلكومة الكندية من القضاء على العجز يف ثالث 
سنوات، مما أدى إىل أول فائض موازنة خالل 28 عاما يف 1997-1998، وإىل 11 سنة متتالية من 
الفائض. وسيصل الفائض إىل 1.8% من الناتج احمللي اإلمجايل يف املدة 2000-2001، على الرغم من 

التباطؤ االقتصادي يف مجيع أحناء العامل )انظر الشكل 10(.

املصدر: سجالت احلكومة اإلحتادية، 2008
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وحبلول املدة 2007-2008، بلغت نسبة الدين االحتادي إىل الناتج احمللي اإلمجايل 29.8% من 
أعلى مستوى ملا يقرب من 70%  يف املدة 1995-1996. )نظر الشكل 11(.

املصدر: سجالت احلكومة اإلحتادية، 2008
خدمة عامة أقل

كان لربنامج املراجعة تأثري كبري على حجم اخلدمة العامة. فعلى مدى مخس سنوات، اخنفضت 
عمالة اخلدمة العامة من 45000 موظف بنسبة 19% )انظر الشكل 12(. تضمن ذلك 8000 موظف 
مت نقلهم إىل القطاع اخلاص واىل القطاع غري الرحبي، أو إىل مستويات أخرى من املواقع احلكومية.   وال 
يف  أو  العسكرية،  الكندية  والقوات  الكندية،  امللكية  اخليالة  شرطة  يف  العمالة  ختفيضات  ذلك  يشمل 
بنحو  العام االحتادي  القطاع  العمالة يف  الشركات احلكومية. واخنفض إمجايل  موظفني منفصلني،   مثل 

55000 ، عندما مت أخذ هذه التخفيضات يف االعتبار.
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املصدر: جملس اخلزانة الكندي، 1999

عندما بدأ  برنامج املراجعة، أدركت احلكومة الكندية أن العديد من املوظفني سيتأثرون، لذلك مت إدخال 
جمموعات مساعدة لفرتة زمنية حمدودة، لتقليص  احلزم بشكل يضمن املعاملة العادلة للمتضررين. ومسح 
ملزيج من الربامج اخلاصة واإلدارة املرنة )بشكل يسمح للموظفني املتضررين الذين يرغبون يف البقاء يف 

اخلدمة العامة مللء الوظائف الشاغرة( باالنتقال السلس يف ظل ظروف صعبة.
كان حافز التقاعد املبكر برناجما مدته ثالث سنوات للموظفني الدائمني الفائضني من أي دائرة أو 
مؤسسة من مسؤولية جملس اخلزانة.  بناء على هذا الربنامج، فإن املوظفني الذين يقدمون على التقاعد املبكر 
 يف غضون 60 يوماً من إعالهنم فائضني لن يتم ختفيض معاشاهتم التقاعدية نتيجة للتقاعد يف وقت مبكر.

كان ذلك احلافز برناجما مدته ثالث سنوات للموظفني الدائمني الذين يتم إعالهنم فائضني من الوزارات 
“األكثر تضررا” )حيث كان تأثري العمالة يف قرارات برنامج املراجعة يتجاوز ما ميكن أن يدار من خالل 
أساليب اإلدارة احلالية(. ويتلقى املوظفون املتضررون مبلغا نقديا إذا استقالوا من اخلدمة العامة. ويتفاوت 

مقدار الدفعة على أساس الراتب والعمر وسنوات اخلدمة واستحقاق املعاشات.
نتيجة هلذه اإلجراءات، مت إجناز ختفيضات كبرية يف أعداد املوظفني مع  حاالت قليلة  للخروج 
غري الطوعي من اخلدمة العامة وبدون اضطرابات عمالية أو انقطاع يف اخلدمة املميزة جلهود الدول األخرى 

للحد من حجم اخلدمات العامة. 
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 اعادة وضع دور احلكومة الكندية
 GettiNG GOverNMeNt( تقرير  يف  املراجعة   لربنامج  اإلمجالية  النتيجة  تدوين  مت 
riGHt. A PrOGreSS rePOrt( من قبل مكتب اجمللس امللكي اخلاص، وقدِّم يف جملس 
لنتائج  السنوي  النشر  إىل  التقرير  هذا  وأدى   .1996/3/7 يوم  اخلزانة  جملس  رئيس  قبل  من  العموم 

للكنديني واإلطار اإلداري للحكومة الكندية، من قبل أمانة جملس اخلزانة، ابتداء من عام 2000.
ووصلت قرارات برنامج املراجعة  إىل إعادة تنظيم عميقة لدور احلكومة الكندية، وترتكز نشاطاهتا 

اآلن على مخسة أدوار أساسية:
تعزيز االقتصاد واالحتاد االقتصادي لضمان بلد مزدهر للكنديني

تعزيز التكافل االجتماعي من خالل احلفاظ على وحتديث الرابطة االجتماعية حبيث يزداد نطاق 
الرعاية اجملتمعية يف كندا

جتميع املوارد الوطنية لتحقيق األهداف املشرتكة بكفاءة وفعالية
محاية وتعزيز القيم واهلوية الكندية يف الوقت الذي حتتفل كندا بتنوعها

 الدفاع عن سيادة كندا والتحدث نيابة عن الكنديني بشكل مجاعي على املسرح العاملي
ت احلكومة الكندية  من دورها يف ملكية  يف كثري من احلاالت، وخاصة يف القطاع االقتصادي، غريَّ
النمو االقتصادي  التنظيمية اليت من شأهنا أن حتفز  وعمليات وضع السياسات األساسية واملسؤوليات 
وختلق فرص عمل.  كما مت ختفيض أو القضاء - العديد من برامج الدعم يف قطاعات النقل والزراعة 

والطاقة.
ففي القطاع االجتماعي، أعيد تنظيم األدوار بني مستويات احلكومة للحد من التداخل واالزدواجية 
الدعم  توفري  عن  االحتادية  احلكومة  توقفت  املثال،  سبيل  فعلى  للمواطنني.  املتكاملة  اخلدمات  وتقدمي 

املباشر لربامج التدريب املهين، وعرضت املقاطعات الفرصة لتويل إدارة اإلسكان االجتماعي.

وقد مت بناء شراكات مع املقاطعات واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص والقطاع غري اهلادف للربح، لتقدمي 
أفضل الربامج واخلدمات للمواطنني يف جماالت مثل خلق فرص العمل للشباب والسياحة، واإلدارة اجلديدة 
ملصائد األمساك يف املياه، واإلدارة البيئية، وسالمة األغذية، وتوطني الالجئني ومنع اجلرمية.  كما أزيلت 
احلواجز بني املؤسسات يف احلكومة االحتادية، ومت تغيري هيكل التسليم. كما مت إنشاء موقع على اإلنرتنت 
تكنولوجيا  تسخري  مت  االنرتنت. كما   شبكة  على  احلكومية  اخلدمات  على  لإلطالع  الوصول  لتوفري 
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املعلومات اجلديدة لتحسني خدمات اهلجرة واملواطنة وخدمات رجال األعمال وخدمات التوظيف.
وقد وضعت مناذج تسليم بديلة للحدائق الوطنية، وللتفتيش عن األغذية، وحتصيل اإليرادات. كما  
مت إدخال رسوم اسرتداد التكاليف واملستخدمني، أو زيادة لبعض اخلدمات اليت يتم توفريها جملموعة حمددة 
من العمالء أو املواطنني.  كما أدى ذلك إىل إعادة تصميم اخلدمات احلكومية، وحتديث بعض وظائف 

تقدمي اخلدمات.  وقد مت  بذل جهد أكثر إلعطاء مرونة أكرب لألقسام.

استعادة القدرة على االستثمار يف املستقبل
حبلول عام 1997، وبينما دخلت حكومة رئيس الوزراء كريتيان واليتها الثانية، حققت البالد 
الكثري من التقدم.  كان النمو االقتصادي قويا، واخنفضت معدالت التضخم، وازدادت فرص العمل، 

وارتفعت الصادرات إىل مستويات قياسية.
أما اعتباراً من عام 1997 إىل عام 2003، كان لكندا متوسط   معدل منو سنوي يف التوظيف 
2.3%، ويف مستوى املعيشة 2.8%.  كان هذا أقوى معدل منو بني دول السبعة الكبار.وازداد الدخل 
احلقيقي للكنديني بنسبة 20% يف تلك الفرتة مقاساً بالناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد. كما حصلت 
على ثاين أعلى مستوى من صايف اإللتزامات املالية بني دول السبعة الكبار يف عام 1993، وحبلول عام 

2007، بلغ صايف اإللتزامات املالية لكندا  املستوى األدىن  )انظر الشكل 13 (.22
الشكل 13: صايف اإللتزامات املالية – 2007-1998   

املصدر: سجالت احلكومة اإلحتادية، 2008
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نظرة إىل الوراء - التطلع إىل األمام
مل تكن هذه هي املرة األوىل اليت كان ينبغي على البالد القضاء على عجز كبري، كما أهنا لن 
تكون األخرية. ويف حني قد تتفاوت أسباب العجز والظروف اليت تواجهها بلدان خمتلفة،  فإن كمية اخلربة 
املتاحة حول كيفية احلد من العجز ميكن حتقيقها بنجاح. وبينما ستكون هناك حاجة املناهج املصممة 
خصيصا هلذا الغرض، من املمكن أن نتعلم من املاضي ومن اآلخرين. وميكن استخالص الدروس التالية 

من التجربة الكندية:
القضاء على عجز كبري هو “مشروع جمتمعي” وليس ممارسة موازنة عادية، وغالبا ما ينطوي على 
ممارسة موازنة لعدد قليل من الناس الذين يعملون يف سرية نسبية. والغرض من هذه العملية هو التوفيق 
بني القدرة املالية ومطالب احلصول على التمويل، مبا يف ذلك متويل أولويات احلكومة اجلديدة. وينطوي  
القضاء على عجز كبري على إعادة تنظيم دور احلكومة يف اجملتمع.  على هذا النحو، هناك ضرورة لنهج 

أكثر انفتاحا ومشولية، وأن يشرك “احلكومة بكاملها”.
املقياس مهم، إذ جيعل باإلمكان حتقيق اإلصالحات املمكنة اليت وحدها لن تكون ممكنة من 
الناحية السياسية.  مجيع الربامج لديها مستفيدين. أما  التخفيضات اليت تؤثر على الربامج الفردية فتطلق 
العنان لرد فعل قوي من جانب هؤالء املستفيدين. وقد  ساعد برنامج املراجعة على حتقيق التوازن بني 
النسبية  النزاهة  مدى  على  منهجية،  ميزة  حول  العام  احلكم  ويتوقف  اجلماعة.  ومصاحل  الفرد  مصاحل 

للمقرتحات بني املناطق واجلماعات، ومستويات الدخل، وهكذا دواليك.
السرعة مهمة أيضا،  إذ أن إصالحات القطاع العام تنجح تدرجييا مبرور الوقت.  مع ذلك، وحيث 
قد مت حتقيق مستوى عال من التوافق اجملتمعي، فمن األفضل أن يكون التحرك على وجه السرعة. هذا 

األمر يوجد األمل يف هناية النفق.
احلذر مهم أيضاً، ألنه حيمي العمل اجلماعي من االنزالق بسبب ظروف غري متوقعة. وقد  مت بناء 
درجة عالية من احلذر حول برنامج املراجعة. وقد حتقق ذلك من خالل فرضيات مالية أقل من املتوسط، 

وإنشاء احتياطي للطوارئ، والقضاء على احتياطيات السياسية لتمويل مبادرات جديدة.
يلعب احلظ دورا، ولكن ذلك ال يدوم إىل األبد.  خالل فرتة برنامج املراجعة، مل تكن هناك 
صدمات خارجية كبرية خترج املمارسة عن مسارها. عالوة على ذلك، خلقت اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا 
الدوالر، واستبدال  باإلضافة اىل ضعف  الكندية.  حدث هذا  للصادرات  قويا  الشمالية طلبا خارجيا 
الطلب احمللي والتعديل امليسر.  غري أن الفرصة قد ال تدوم إىل األبد.  وقد يأيت االنكماش االقتصادي 
املقبل وسيظهر إذا ما كانت التدابري املتخذة مستدامة. وقد برعت كندا يف عملها خالل فرتة االنكماش 
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اليت تلت االنكماش االقتصادي )2001( ، وتظهر 11 موازنة فائض أن اإلصالحات كانت مستدامة.
ميكن القيام هبا. مت إجناز اختبار اإلصالح الناجح حول ما إذا كان ميكن إجناز النتيجة املرجوة 
بأقل التكاليف املمكنة للمجتمع، مع التقليل من العواقب غري املقصودة. بناء على هذا، فإن التخفيضات 
السهلة واألهداف السهلة رمبا تكون النهج األسوأ، ألهنا قد ال تكون مستدامة،  وميكن أن تتسبب يف 
تآكل ما هو ضروري لتلبية االحتياجات اجملتمعية ذات األولوية يف املستقبل، والتسبب يف أضرار تلحق 
بالقدرات املؤسسية يف القطاع العام للخدمة.  ومن املمكن القيام باصالحات طموحة، واختاذ القرارات 

بطريقة مبدئية، يدافع هبا عن املواطنني واملوظفني العموميني.
اخلامتة

رائع  مثال  وهي  حاالهتا.،  أفضل  يف  الوزراء  جملس  حلكومة  مثال  هي  الكندية  الدراسة  هذه 
للشراكة بني املسؤولني املنتخبني واملوظفني العموميني. وهي تستقي خظواهتا من استعداد الكنديني لقبول 
اإلجراءات اليت يتعني عليهم اختاذها.  إن املواطنني هم دائما األبطال احلقيقيون إلصالح القطاع العام، 
ألهنم هم الذين جيب  عليهم أن يقبلوا بالتضحية، وهم الذين يدفعون مثن الفشل. ومع مرور الوقت، 
تصبح أجيال املستقبل من املوظفني العموميني، سواء املنتخبة وغري املنتخبة، مدينة ألولئك الذين ضحوا 

من أجل محاية النتائج اليت حتققت لألجيال املقبلة.
شكر وتقدير

يود الكاتب أن يشكر براين جونسون ملسامهته يف إعداد هذا التقرير، وكذلك كاثرين روز وجوردان 
بيكر ملساعدهتما البحثية. كما يعرب عن رغبته يف االعرتاف مبسامهة معايل مارسيل ماسي يف تقدمي دراسة 
احلالة الكندية يف خمتلف البلدان، وديفيد دودج ملراجعته وتعليقاته،  والدكتور كني كوتس لدعمه واملنظور 

التارخيي له.  يتبىن املؤلف املسؤولية الكاملة عن حمتوى هذا التقرير.
التعليقات اخلتامية
)eNDNOteS(

1. ما مل يذكر خالف ذلك، فإن البيانات املالية املستخدمة يف هذا التقرير هي من السجالت 
 OTTAWA:dePArtMeNt OF FiNANCe.( املالية  املرجعية  واجلداول  االحتادية،  للحكومة  العامة 
)اليت  العامة  احلسابات  احلكومية:  املالية  البيانات  لتقدمي  طريقتان  هناك    .)SePteMBer. 2008
تستخدم لعرض البيانات املالية للربملان( واحلسابات الوطنية )اليت تستخدم لقياس أثر النشاط احلكومي 
على االقتصاد(. ويف حني أهنا توفر تدابري خمتلفة إىل حد ما، فإن النمط هو نفسه تقريبا . باستثناء إذا 
كان األمر هو لإلجراء املقارنات الدولية، فإنه يتم استخدام بيانات احلسابات العامة ألغراض هذا التقرير.  
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وتستخدم بيانات احلسابات الوطنية للمقارنات الدولية.
2. قدمت هذه احلسابات من مراجعة بنك كندا ، )آيار 1979( . وقد جاء اجلدول 1. الفكرة 

والبنية األساسية هلذه احلسابات، من
 WAyNe SiMPSON )1980(. ”WAGe StruCture AND StAGFLAtiON iN tHe

 :1970S.“ eCONOMiC COuNCiL OF CANADA. diSCuSSiON PAPer NO. 161

3. على سبيل املثال، انظر  رأي كريتيان  
CHrétieN. JeAN

.StrAiGHt FrOM tHe HeArt. tOrONtO: Key POrter. PP 117 .)1985(

4. كان العجز يف كندا كنسبة مئوية من النفقات هو 22.3 % للعام 1978، مقارنة مع %32.4 
يف ايطاليا )على أساس احلسابات القومية(.

5. تألفت من 200 مليون دوالر لربنامج التنمية اجملتمعية الكندي، و 300 مليون دوالر على 
مدى مدة سنتني لتعزيز االبتكار الصناعي ضمن برنامج تطوير املشاريع، وبرنامج الصناعات الدفاعية، 

وبرنامج تعديل العمل.
6. مشلت بعض التدابري األخرى مبلغ  500 مليون دوالر يف برامج خلق فرص العمل، جنبا إىل 
جنب مع 200 مليون دوالر لإلسكان، و 400 مليون دوالر لتحديث السكك احلديدية يف غرب كندا.
7. على سبيل املثال، رسالة مفتوحة من معايل فيك شرودر، وزير املالية يف حكومة مانيتوبا، اىل 
مارك اللوند، وزير املالية االحتادي، حول كيفية أن إنفاق رأس املال من شأنه تسريع االنتعاش، الذي أعقبه 

سلسلة من املقرتحات لتطوير البنية التحتية يف مانيتوبا.
8. نظرا لالنقطاع يف السلسلة بعد إدخال نظام احملاسبة على أساس االستحقاق الكامل، فإن 

البيانات 1883-1884 فصاعدا غري قابلة للمقارنة مباشرة مع السنوات السابقة.
9. اخنفض عجز  نيوفاوندالند بأكثر من %50.

10. بلغ العجز املقدر للمدة 1984-1985 اخنفاض بنسبة 21.8% مما كان متوقعا يف العام 
السابق.

11. هذه البيانات على أساس احلسابات الوطنية.
12. مشلت اخلصخصة شركة النقل الشمالية احملدودة، وشركة تيليغلوب كندا، والرتسانة الكندية 
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احملدودة، واهتمام احلكومة يف مؤسسة التنمية الكندية. كما  مشل التخفيض دعم إعانات النقل، مبا يف 
ذلك السكك احلديدية، والدعم الصناعي والزراعي.

الوزراء،  وجملس  الوزراء  ورئيس  الشيوخ  وجملس  العموم  جملس  أعضاء  رواتب  قطع  سيتم   .13
وجتميدها لوكالء الوزارات ومساعديهم وما يعادل درجاهتم. كما سيكون هناك أيضا اخنفاض بنسبة %2 
من  كل الربامج احلكومية غري القانونية، وسيتم خصخصتها باإلضافة اىل اخلطوط اجلوية والكندية والطاقة 

النووية.
14. مشلت تدابري اإلدارة اإلسراع يف حتويل األموال من خصومات املصدر، وتأجيل اإلنفاق على 
الدفاع، واحلد من اإلنفاق على املساعدات اإلمنائية الرمسية، وزيادة ضريبة النقل اجلوي.  كما تضمنت 

أيضا زيادة التدابري الضريبية وتوسيع نطاق املبيعات االحتادية والضرائب غري املباشرة.
الربملان  أعضاء  املفروضة على سفر  والقيود  أوتاوا،  البناء يف  التدابري جتميد خدمة  15. مشلت 
عدة  دمج  أو  وإغالق  احلكومة  طائرات  وبيع  الربملانية،  املطاعم  بعض  وإغالق  العموميني،  واملوظفني 

وكاالت حكومية.
16. تؤثر ضوابط اإلنفاق على جمموعة واسعة من الربامج احلكومية باستثناء برامج دعم الدخل 
الرئيسة ومعظم التحويالت إىل احملافظات ذات الدخل املنخفض.  وقد مشلت التدابري خطة املساعدة 
الكندية للمدفوعات لبعض احملافظات، ومتويل برامج أخرى بنسبة 5% ، واحلصول على متويل ثابت من 
صندوق برنامج الطوارئ. وسيتم خفض اإلنفاق على برامج ال ختضع خلطة الرقابة على النفقات بنحو 
800 مليون دوالر. وقد ألغي متويل مشروع أوسلو الرمال النفطية وكاسحة اجلليد القطيب، وتيليسات 

كندا، وبرتو كندا، وسيتم خصخصتها.
17. مت متديد تدابري الرقابة على النفقات اليت أعلن عنها يف موازنة 1990. كما مت فرض ضوابط 

إنفاق إضافية على الربامج اليت ال ختضع خلطة الرقابة على النفقات.
على  املشددة  التوجيهية  واملبادئ  الوزارية،  الرواتب  يف  ختفيضات  األخرى  التدابري  مشلت   .18
السفر، وختفيضات يف موازنات إدارات االتصاالت، وختفيضات يف اإلنفاق الدفاعي، وكبح منو اإلنفاق 

على السكن االجتماعي، وتبسيط أو تصفية العديد من اجملالس واللجان.
الفيدرالية  املنح  وخفض  سنتني،  ملدة  البحث  جمالس  متويل  جتميد  األخرى  التدابري  19.مشلت 

واملسامهات بنسبة %10.
20. جيب أن يصل اإلنفاق يف الربنامج االحتادي اىل صفر منو حقيقي؛ وجتميد اإلنفاق على 
الدفاع، وحتديد متويل جملس البحوث واملساعدة الدولية، وختفيض مزيد من املنح والتربعات وإعانات متويل 
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التنمية اإلقليمية لبنك كندا املركزي والسكك احلديدية. وإهناء دفعات السكن االجتماعي.
21. باإلضافة إىل تدابري املوازنة الـ 12 املذكورة انفاً، كان هناك تدابري داخلية أخرى، مثل جتميد 

السنة الوزارية  واملوازنات التشغيلية.
22. املصدر هلذه املقارنة مستقى من

FeDerAL GOverNMeNt PuBLiC ACCOuNtS. FiSCAL reFereNCe tABLeS. 
)OTTAWA: dePArtMeNt OF FiNANCe. SePteMBer. 2008(. THe OriGiNAL 
SOurCe iS StAteD tO Be OeCD eCONOMiC OutLOOk. NO. 83 )JuNe 2008( 
AND FeDerAL reServe. FlOW OF FuNDS ACCOuNtS OF tHe uNiteD 
StAteS )JuNe 2008(.

مع تعديل البيانات األمريكية إلستثناء التزامات املعاشات التوظيفية احلكومية املعينة لتطويراملقارنة 
مع اجراءات الدين األخرى.






