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عن املركز

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

مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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منذ بدء صيف عام 2016 حقَّق العراق انتصارات تدرجيية يف حربه ضد تنظيم )داع��ش(، إذ 
مت حترير مراكز املدن الكربى مثل الرمادي والفلوجة، وقامت قوات األمن العراقية بتطويق مدينة املوصل 
ببطء، وتعد مدينة املوصل عاصمة التنظيم وآخر مدينة تقع حتت سيطرهتم يف العراق، ومن املتوقع أن 
املدينة ستتحرر قبل هناية عام 2016، وستعلن هناية احتالهلا الذي استمر ملدة عامي وهناية طموحات 
التنظيم داخل األراضي العراقية، ومع ذلك حىت وإن مت التخلص من التحدي العسكري، فإن العراق ال 
يزال يواجه حتديات يف القطاعات االجتماعية واالقتصادية والتنموية. تسببت احلرب بتشريد اآلالف من 
العراقيي ودمرت البىن التحتية؛ ولذلك حيتاج العراق إىل إعادة اإلعمار والتنمية بشكل عاجل من أجل 
ختفيف املعاناة اإلنسانية، وإعادة تقدمي اخلدمات للشعب، وعالج أولئك الذين تعرضوا للصدمة ومنع 
حدوث حالة عدم االستقرار مرة أخرى، ولكن سيكون صعباً على العراق أن يتحمل تدابري كل ما سبق 
مع وجود معاناة من آثار احلرب واخنفاض أسعار النفط؛ ولذلك فإن العراق سيحتاج إىل احلصول على 

الدعم إلعادة اإلعمار والتنمية. 
يقدم هذا التقرير حتلياًل حول ما إذا كانت احلكومة العراقية قادرة على االستفادة من هذا الدعم 
من خالل آليات عمل األمم املتحدة )UN(، وفيما إذا كانت هناك دولة قد جنحت يف الضغط على 
األمم املتحدة لكسب دعمها فيما يتعلق باألمور اإلنسانية والتنموية، ويبحث التقرير أيضاً يف القرارات 
اليت ُشكَِّلت على أساس االعتبارات اإلنسانية أو التنموية اليت مت التصويت عليها يف اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة وجملس األمن الدويل، وحتليل الطريقة اليت مت هبا التصويت حول تلك القرارات، وفيما إذا أّدت إىل 
أي تغيريات من شأهنا أن توفر خطوطاً توجيهية حول قدرة العراق يف إنشاء قرارات مماثلة، ويربز التقرير 
عديداً من األحداث السابقة اليت قامت هبا الدول األعضاء )أو جمموعات صغرية( باقرتاح القرار الذي مت 
التصويت عليه الذي أسفر عن تغيري مؤسسي، وتوصل هذا البحث إىل أنه يف كثري من األحيان كانت 
القضايا غري القانونية مؤطرة ضمن املخاوف األمنية لزيادة نسبة احلصول على الدعم، وهذا يدل على 
تركيز األمم املتحدة املتزايد على العالقة بي التنمية واألمن، ويشري التقرير أيضاً إىل أن القرار املزمع حول 
إعادة اإلعمار والتنمية يف العراق ميكن أن يصاغ بطريقة مماثلة، وتقدم اجلمعية العامة لألمم املتحدة أفضل 

السبل التباع مثل هذا القرار.

إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق: 
تحليل الخيارات المتاحة للحصول على دعم األمم المتحدة من خالل قراراتها

قسم األبحاث
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حملة عامة عن األمم املتحدة:
إن آليات األمم املتحدة وهيكليتها تسمح للدول األعضاء بتقدمي اقرتاحات حول قرار جديد، 
وبالتايل سن سياسة جديدة ويتم ذلك عرب طرق عدة، وهناك جهازان رئيسان يف املنظمة خمتصان باختاذ 
القرار ومها اجلمعية العامة وجملس األمن الدويل، وكالمها لديهما مزايا وعيوب فيما خيصُّ عملية وضع القرار 
الذي يسعى لكسب التأييد إلع��ادة إعمار وتنمية العراق، أثناء احلرب الباردة، كانت آلية صنع القرار 
يف جملس األمن الدويل قد وصلت إىل طريق مسدود بسبب حق الفيتو الذي ميتلكه األعضاء املعارضون 
للقرار املقرتح، وعلى هذا األساس كانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة املصدر الرئيس لعملية صنع القرار. 
وقد تغرّي ذلك بنحٍو ملحوظ منذ هناية احلرب الباردة، وكان تراجع روسيا من التدخل يف السياسة الدولية 
-ولو بنحٍو مؤقت- ورغبة الصي يف أن ينظر إليها كشريك متعاون ومسؤول سبباً يف تقليل فرصة الدول 
األعضاء يف جملس األمن يف معارضة القرارات اليت يتم متريرها، مما جيعلها أكثر نشاطاً يف املعامالت اخلاصة 
باألمم املتحدة، ويف الواقع فإن كالًّ من اجلمعية العامة وجملس األمن قد وسعا من نطاق عملها منذ هناية 
احلرب الباردة، إىل مناقشة ووضع قرارات جديدة هتتم بالقضايا اإلنسانية والبيئية أو التنموية؛ هلذا السبب 
فإن مجيع القرارات املدرجة يف أدناه -اليت من املمكن أن تكون مبنزلة حلٍّ جديد للعراق ملساعدته يف اقرتاح 

قرار خاص به قد متت صياغتها والتصويت عليها منذ هناية احلرب الباردة.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
إن اجلمعية العامة هي واحدة من األجهزة الرئيسة لألمم املتحدة، وهي اهليئة الوحيدة اليت ميتلك 
فيها مجيع دول األعضاء يف األمم املتحدة متثياًل متساوياً، ويقع ضمن صالحياهتا اإلشراف على ميزانية 
األمم املتحدة، وتعيي أعضاء غري دائمي يف جملس األمن، وتلقي التقارير من وكاالت أخرى تابعة لألمم 

املتحدة، وتقدمي توصيات على شكل “قرارات اجلمعية العامة”.
من املمكن أن يتم سن قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة من قبل أي دولة )أو جمموعة من 
الدول( تقوم باقرتاحها، ويتم التصويت عليها على أساس صوت واحد لكل عضو، أما بالنسبة للقضايا 
أو  أو طردهم،  إيقافهم  أو  قبول األعضاء  أو  االنتخابات،  أو  بامليزانية،  املتعلقة  املخاوف  املهمة )مثل 
التوصيات بشأن السالم واألمن( فهي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي األعضاء، أما بالنسبة للقضايا األخرى 

فإن موافقة األغلبية يعدُّ كافياً.
ال��يت توافق عليها األم��م املتحدة هي غري ملزمة وع��ادة ما تكون غري قابلة للتنفيذ  ال��ق��رارات  إن 
كمسألة قانونية أو عملية؛ ألن اجلمعية العامة تفتقر إىل الصالحيات التنفيذية فيما يتعلق مبعظم املسائل، 
يف ظلِّ غياب الصالحيات التنفيذية، فإن قرارات اجلمعية العامة تقوم على رفع مستوى الوعي حول قضية 
معينة، وتشجيع توافق اآلراء، وحتديد حجم الدعم وتوليد الضغط حول قضايا معينة؛ ولذلك فإن هذه 
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القرارات حتمل وزناً سياسياً كبرياً على الرغم من كوهنا غري ملزمة قانونياً، فضاًل عن ذلك -وعلى الرغم من 
أن القرار نفسه غري ملزم قانونيًا-  فإن احلصول على الدعم الكايف للتوصُّل إىل حلٍّ معّي ميكن أن يؤدي 
إىل تشكيل سياسات ومؤسسات دولية ملزمة قانونياً، وأخرياً، بإمكان اجلمعية العامة لألمم املتحدة إحالة 
القضية إىل جملس األمن اليت من املمكن أن يتم بعد ذلك وضع قرار ملزم، وكل هذه األمور جتعل من 
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة أداة قوية جداً ومرنة فيما لو استخدمت لدعم هدف سياسي واقعي، 
ومتنح اجلمعية العامة فرصة للضغط على اجملتمع الدويل من قبل الدول النامية، وميكن أن يتم عدُّها خياراً 

دميقراطياً مقارنة مع جملس األمن الدويل.
مت حتديد ثالثة قرارات صادرة من اجلمعية العامة ت�َُعدُّ ذات أمهية خاصة ألغراض ختدم هذا التقرير: 
وهي قرارات 168/63، و56/55، و262/68، ومجيع هذه السياسات على قدر من األمهية؛ وذلك 
بسبب قدرهتا على حتقيق )أو الشروع يف إج��راء( تغيريات يف السياسة على الرغم من الطابع غري امللزم 
ت��دور حول القضايا  القرارات كانت  العامة لألمم املتحدة، وإن اثني من تلك  لقرارات اجلمعية  قانونياً 
ِنِه من نقِض حق  لتمكُّ القرار األخري مهمًّا  القضايا األمنية، ويُعدُّ  القرار األخري  تناول  بينما  اإلنسانية، 

الفيتو يف جملس األمن.
ق��رار »وق��ف العمل بعقوبة  العامة املرقم 168/63]1[ -واملعروف أيضا باسم  ق��رار اجلمعية  دعا 
اإلع��دام« ال��ذي اقرتحته إيطاليا وق��ام بتقدميه االحت��اد األورويب- إىل إلغاء عقوبة اإلع��دام يف مجيع أحناء 
العامل، ودع��ا القرار ال��دول ال��يت تطبق عقوبة اإلع��دام على حتديد ج��دول زم��ي إللغائه، واحل��ّد من عدد 
اجلرائم اليت تكون عقوبتها اإلع��دام، ودعت الدول اليت ألغت عقوبة اإلع��دام إىل عدم إعادته إىل نظام 
العقوبات]2[، وعلى الرغم من قيام القوى الكربى بالتصويت ضد سنِّ هذا القرار مثل الواليات املتحدة 
والصي والسعودية وإيران واهلند، إاّل أن القرار مت متريره، وعلى الرغم من مسة القرار غري امللزمة، إالَّ أنَّ القرار 
أّدى إىل حدوث توافق سياسي كبري بي الدول اليت تسعى إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، يف عام 2010 مت 
تشكيل اللجنة الدولية ملعارضة عقوبة اإلعدام ودعت إىل إنشاء محلة عاملية لوقفه]3[، وتقوم اللجنة بتدقيق 
القواني الوطنية والدولية حول تلك العقوبة، وتقوم بالضغط على احلكومات لتغيري القواني، ويف الوقت 
نفسه رفع مستوى الوعي حول القضايا الفردية اليت تطبق فيها عقوبة اإلعدام، وتكمن أمهية هذا القرار 

1. مت تأكيد هذا القرار مرتي؛ بداية كقرار رقم 149/62 يف كانون األول عام 2007 يف اللجنة الثالثة قبل أن يتم متريره يف اجلمعية 
العامة كقرار رقم 168/63 يف كانون األول عام 2008 

2. “تعتمد اجلمعية العامة نص الندمارك الذي يدعو إىل وقف عقوبة اإلعدام”، األمم املتحدة ، 18 كانون األول 2007  
http://www.un.org/press/en/2007/ga10678.doc.htm , ]مت زيارة املوقع يف 2 آب 2016[ 

3. “The Death Penalty in the OSCE Area: Background Paper 2011” Organisation for 
Security and Co-operation in Europe, 28-September-2011, <http://www.osce.org/
odihr/82896>, [Accessed 02-August-2016]
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بالنسبة للعراق بأنه يبّي كيف أن قراراً مقرتحاً من قبل أحد األعضاء بشأن قضية إنسانية غري ملحة وال 
حتظى بأولوية يف السياسة العاملية يتم التصويت عليه وميرر على الرغم من وجود قوى عاملية تعارض هذا 
القرار، ويؤسس إىل اجتاه سياسي جديد، وحيدد سلوك مقبول للدولة، فضاًل عن إقرار إلغاء عقوبة اإلعدام 

وتسليط الضوء على بشاعة هذه العقوبة.
بينما قرار اجلمعية العامة ذو الرقم 56/55 هو مثال مشابه ولكنه أكثر جناحاً من ناحية تغيري 
االجتاه السياسي، الذي أّدى إىل تطبيق نظام تدعمه األنظمة الدولية، وهذا القرار -56/55- املعروف 
أيضاً باسم “نظام عملية كيمربيل إلصدار الشهادات” اليت هتدف اىل احلدِّ من بيع وجتارة املاس املتنازع 
عليه »املاس الدماء« اليت مت استخراجها يف ظل ظروف غري إنسانية، اليت من املمكن أن تغذي املنظمات 

اإلرهابية، وكثرياً ما يتم استخدامها لاللتفاف على العقوبات. 
فاولر، يف كانون األول عام  الكندي روب��رت  الدبلوماسي  ال��ذي صاغه  القرار  التصديق على  مت 
2000 الذي دعم فكرة إنشاء خمطط دويل إلصدار شهادات املاس اخلام، ومّكن النظام منظمة التجارة 
العاملية واجمللس العاملي للماس على إنشاء ضمانات للماس للتأكد من أهنا مل تنشأ من منطقة الصراع 
والتحقيق يف االدعاءات املتعلقة ببيع املاس املستخرج من مناطق الصراع، وقد طُلب من املشرتين والتجار 
ضمن الدول املؤيدة للنظام بالتعامل مع املاس املعتمد، وفيما إذا مت انتهاك هذا الشرط فسيتم طرده من 
سوق املاس]4[، وبالتايل فإن املخطط يُعدُّ مثااًل مهماً ملا ميكن حتقيقه من خالل قرار اجلمعية العامة. على 
الرغم من أن القرار كان غري ملزم قانونياً، إالَّ أنّه دفع الدول واملنظمات الدولية على إنشاء سلسلة من 
السياسات اليت أصبحت ملزمة للموقعي عليها؛ وبالتايل حتديد سلوك مقبول للدول متاماً كما فعل قرار 

وقف العمل بعقوبة اإلعدام.
إن األسلوب الذي اتبع يف مترير هذا القرار الذي أدَّى إىل إنشاء سلسلة من السياسات ال يُعدُّ 
مهّماً فقط، بل هو ذو أمهية خاصة بالنسبة للوضع يف العراق، إذ مت إجياد صلة بي القضايا اإلنسانية 
واالقتصادية مع قضايا األمن، وتوجد هناك صالت مماثلة بي التنمية واألمن -كما سيتم توضيحه يف 
أدن��اه- اليت من املمكن أن يلجأ إليها الوفد العراقي بطريقة مشاهبة للحصول على الدعم الكايف لسن 

قرار ما.
ومن الناحية األخرى، فإن قرار اجلمعية العامة ذا الرقم 262/68 -الذي يطلق عليه اسم قرار 
السالمة اإلقليمية ألوكرانيا- يوضح كيف ميكن لقرار اجلمعية العامة أن يفرض ضغطاً على القوى الكربى، 
ومت اقرتاح القرار من قبل كندا، وكوستاريكا، وأملانيا، وليتوانيا، وبولندا، وأوكرانيا رّداً على أزمة القرم، ويف 
العادة فإن مثل هذه القضية تقع حتت سلطة جملس األمن الدويل، ومع ذلك استخدمت روسيا حق الفيتو 

4. “About the Kimberley Process”, Kimberley Process, 
<https://www.kimberleyprocess.com/en/about>, [Accessed 03-August-2016]
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ملنع أي قرار يدين أفعاهلا يف شبه جزيرة القرم، إاّل أن القرار قد مت متريره يف اجلمعية العامة]5[. 
إنَّ مترير القرار أّدى إىل زيادة الضغط السياسي على روسيا، فضاًل عن تعزيز نظام العقوبات الذي 
مت تطبيقه بالفعل من قبل الواليات املتحدة واالحتاد األورويب وحلفائهم؛ فقد أظهر هذا القرار أنه مع وجود 
معارضة كافية –اليت تتجلى من خالل وجود عدد رمزي من الدول اليت صوتت ضد تصرفات روسيا- فإن 
قرار اجلمعية العامة ميكن أن يكون فعااًل على الرغم من أنه غري ملزم قانونياً -وسيتم توضيحه الحقًا-، 
فإن مترير قرار عراقي خيص اإلعمار والتنمية من خالل اجلمعية العامة له احتمالية أكرب من أن يتم متريره 
من خالل جملس األمن الدويل، ومن املهم أن نقر بالقوى احملركة اليت تؤثر على جهازي األمم املتحدة، 

وكيفية تفوق اجلمعية العاّمة على جملس األمن الدويل.
مل تكن هناك قرارات سابقة لقرار اجلمعية العامة فيما خيص طلب املساعدة حول إعادة اإلعمار 
والتنمية، ولكن القرارات اليت مت ذكرها سابقاً تشري إىل وجود سابقة فيما يتعلق بقرارات تصديق القضايا 
القرار  التقت االهتمامات اإلنسانية واألمنية )كما كان احل��ال يف  اإلنسانية، وفضاًل عن ذل��ك، حينما 
ال��الزم��ة، ووض��ع سياسات يف  56/55(، فقد تبّي أن اجلمعية العامة لديها اإلرادة الخت��اذ اإلج���راءات 
السعي لتحقيق أهداف القرار، والسيما يف حال دعمتها املنظمات الدولية. وأخرياً فإن حقيقة مترير قرارات 
168/63 و262/68 على الرغم من وجود معارضة من عضو واحد أو أكثر يف جملس األمن يدل على 
أن قرارات اجلمعية العامة لديها القدرة على إحداث تغيري سياسي مفيد من دون الوقوع فريسًة حتت أيدي 

القوة العظمى املنافسة.

جملس األمن التابع لألمم املتحدة:
ال��دويل هو جهاز رئيس آخ��ر لألمم املتحدة مكلف باحلفاظ على السلم واألم��ن  جملس األم��ن 
الدوليي، وكذلك قبول أعضاء جدد يف األم��م املتحدة، واملوافقة على أي تغيريات يف ميثاقها، يتكون 
الثانية؛ )االحت��اد  العاملية  التابع لألمم املتحدة من القوى العظمى اليت انتصرت يف احل��رب  جملس األم��ن 
السوفيايت -ممثلة اآلن من قبل روسيا-، واململكة املتحدة، وفرنسا، ومجهورية الصي -ميثلها حالياً مجهورية 
الصي الشعبية-، والواليات املتحدة( الذين ميثلون األعضاء اخلمسة الدائميي يف اجمللس، وبإمكان الدول 
دائمة العضوية استعمال حق الفيتو ألي قرار يطرحه جملس األمن الدويل، ويضم جملس األمن أيضاً عشرة 
أعضاء غري دائميي يتم انتخاهبم على أساس إقليمي ملدة عامي، وتكون رئاسة اجمللس على أساس دوري 

- شهري بي أعضائها.
5.دعم قرار السالمة اإلقليمية ألوكرانيا، أعلنت مجعية األمم املتحدة “أن االستفتاء حول شبه جزيرة القرم باطل”، املركز اإلخباري 

لألمم املتحدة،27 آذار،2014 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47443&Cr=ukraine&Cr1=#.
V6HbXdIrIdV> , [Accessed 03-August-201
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     تُعدُّ القرارات الصادرة من جملس األمن ملزمًة قانونياً، وحي اقتضاء األمر، ميكن تنفيذها من 
خالل قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أو غريها من التدابري. ويرجع ذلك إىل حّق الفيتو املمنوحة 
لألعضاء الدائميي. واإلجراءات الوحيدة اليت من املمكن أن يتم اختاذها هي تلك اليت يوافق عليها مجيع 
أعضاء جملس األمن الدويل، ونتيجة لذلك فقد وصل جملس األمن الدويل إىل طريق مسدود يف كثري من 
األحيان وك��ان غري ق��ادر على مترير أي ق��رار خالل فرتة احل��رب الباردة، كانت هناية احل��رب الباردة )ولو 
بنحٍو مؤقت( وتراجع روسيا والصي سبباً يف إهناء مجود اجمللس؛ مما مسح جمللس األمن الدويل مترير قرارات 

استباقية على حنو متزايد، بدءاً من بعثة األمم املتحدة إىل الكويت خالل حرب اخلليج.
قام بطرس بطرس غايل األمي العام لألمم املتحدة آنذاك، بتأييد النشاط االستباقي جمللس األمن 
الدويل، وأعرب عن اعتقاده بأن جملس األمن الدويل كان من احملتمل أن يستجيب لألزمات يف مجيع أحناء 
العامل الناجتة عن التوترات العرقية، وندرة املوارد والتطرُّف، وأن السلطة جيب أن يتم توسيعها ملنع نشوب 
الصراعات ومحاية حقوق اإلنسان]6[، كانت وجهات نظره حول توسيع سلطة جملس األمن الدويل السبب 
الذي أدَّى إىل إصدار سياسات جديدة ذات صلة مباشرة باألمن )مثل مسؤولية احلماية ومفهوم التدخل 

اإلنساين(، ولكنها أّدت كذلك إىل التطرق إىل عدد من القضايا اليت ال تُعدُّ ضمن املخاطر األمنية.
ونتيجة “لعملية فرض األمن” اجلارية -اليت تعد عملية حتويل القضايا إىل مسائل “أمنية” متثل 
نسخة متطرفة من عملية التسييس اليت تتيح استخدام وسائل غري عادية باسم األمن]7[- فإن جملس األمن 

الدويل قد صادق على العديد من القرارات اليت ال تقع ضمن صالحيتها.
مت اقرتاح قرار جملس األمن ذي الرقم 1308 من قبل الواليات املتحدة الذي اعتمد يف 17 متوز 
عام 2000، ويعد املرة األوىل اليت تناول فيها قرار جملس األمن الدويل قضية صحية. كان القرار يتحدث 
عن وباء فريوس نقص املناعة )اإليدز( الذي كان له تأثري كبري على اجملتمع وتفاَقَم بسبب العنف، الذي 
سيؤدي إىل حالة انعدام االستقرار إن مل تتم معاجلته، وأكد القرار على أمهية وجود استجابة دولية منسقة. 

كان لقرار جملس األمن الدويل أثر كبري يف إدارة هذه األزمة]8[.
يف كانون األول عام 2005 مت اعتماد قرار جديد صدر عن جملس األمن يف وقت الحق ذي 

6.بطرس غايل، »برنامج السلم«، األمم املتحدة، 31 كانون الثاين 1992  
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/47/277>, [2016 تم زيارة الموقع في 4 آب[

7.Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for 
Analysis, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 25.

8.”جملس األمن، يعتمد قرار فريد من نوعه 1308 )2000( حول فريوس نقص املناعة / اإليدز، ويدعو إىل أن يتم تدقيقه قبل 
النشر، واستشارة أفراد حفظ السالم” ، األمم املتحدة ، 17 متوز 2000 ، 

http://www.un.org/press/en/2000/20000717.sc6890.doc.html , 
 [تم زيارة الموقع في 4 آب 2016]
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العدد 1645، يشري هذا القرار إىل أن حقوق اإلنسان والتنمية والسالم واألمن يعزز كل منهما اآلخر، 
السالم  هن��ج منسق ومتسق ومتكامل إلح���داث  ات��ب��اع  إىل  بعضاً، هناك حاجة  م��ع بعضهم  وم��رتاب��ط��ي 
األولويات  الوطنية هو حتديد  للحكومات  األساسية  املسؤولية  أن  النص  ويؤكد  الصراعات،  انتهاء  بعد 
امل��دين، واملنظمات  ال��دول، واجملتمع  بينما يكون دور مجيع  ال��ص��راع،  واالسرتاتيجيات يف مرحلة ما بعد 
اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية مهّماً يف إحداث السالم، أّدى القرار أيضاً إىل إنشاء املنظمة احلكومية 
ال��يت هت��دف إىل مجع األط��راف املعنية لتقدمي املشورة واق��رتاح  الدولية، وجلنة األم��م املتحدة لبناء السالم 
الدولة  استعادة مؤسسات  على  والرتكيز  ال��ص��راع،  انتهاء  بعد  واملصاحلة  السالم  اسرتاتيجيات إلح��داث 

وتقدمي التوصيات لتحسي عملية التنسيق داخل األمم املتحدة وخارجها]9[.
من خالل التصديق على هذه القرارات، فقد أظهر جملس األمن الدويل أنه يؤيد رؤية بطرس غايل 
لألمم املتحدة يف أن “األمن” مل يعد يقع ضمن جمال األمن العسكري فقط، ولكنه يغطي جمموعة واسعة 
من العالقات املعقدة اليت تشتمل على الصحة العامة، وسيادة القانون واالقتصاد والتنمية، وقد مت تبي 
هذه الفكرة من قبل عدد من املنظمات األخرى، وأمهها جيش الواليات املتحدة، وتطبيق فرضية العالقة 
بي التنمية واألمن حمل عقيدة مكافحة التمرد. إن تعميم مبدأ العالقة بي التنمية واألمن يعي أن القرار 
العراقي للتعمري والتنمية -الذي يتوافق مع هذه الفكرة- من املرجح أن جيد آذاناً صاغية يف جملس األمن 

الدويل وبالتايل فهي ذات أمهية كبرية.

االستخدام االسرتاتيجي لقنوات األمم املتحدة: اجلمعية العامة أو جملس األمن الدويل؟
حىت اآلن فقد تبّي أن هناك أسبقيًة يف األمم املتحدة حول قبول قرارات مقرتحة من دولة واحدة 
اليت تستند إىل اعتبارات إنسانية أو تنموية، وفضاًل عن ذلك، فقد أظهرت اهليئات التابعة لألمم املتحدة 
مرونة ملحوظة يف سن القرارات، وخلق أنظمة شبه ملزمة لقرارات غري ملزمة صادرة من اجلمعية العامة أو 
مترير قرارات ذات صلة بالتنمية من خالل جملس األمن الدويل اليت من عادهتا أالَّ تأخذها بنظر احلسبان؛ 
وبالتايل فإن عملية اختيار إحدى اهليئتي ليتم مترير قرار من خالهلما مل ي�َُعدنْ أمراً مهّماً، ومع ذلك، فهناك 
عدٌد من العوامل العملية والتكتيكية ليتم أخذها باحلسبان فيما خيّص هذه املسألة، يرى هذا التقرير أن 
اجلمعية العامة ينبغي أن تكون اهليئة األساسية لألمم املتحدة، ليتم مترير القرارات من خالهلا، ومع ذلك 
فإن جملس األمن الدويل جيب أن يبقى خياراً متاحاً يتم اللجوء إليه يف حال فشل التصويت على قرار ما 

يف اجلمعية العامة أو فيما إذا أحالت اجلمعية العامة القرار إىل جملس األمن الدويل. 
9. قام جملس األم��ن بالتعاون مع اجلمعية العامة بتأسيس جلنة بناء السالم لتقدمي املشورة بشأن ح��االت ما بعد الصراع، األمم 

املتحدة، 20 كانون األول 2005.
<http://www.un.org/press/en/2005/sc8593.doc.htm>, [Accessed 04-August-2016]
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إذا اختار الوفد العراقي لدى األمم املتحدة اللجوء إىل اجلمعية العمومية، فبإمكاهنم أن يقرتحوا قراراً 
بنحٍو مباشر ومن دون أي مساعدة، على الرغم من أن احلصول على دعم األعضاء اآلخرين، واملشاركة 
يف اقرتاح القرار معهم سيكون ذا فائدة إلصدار بيان قوي، وهذا يُعدُّ خياراً تكتيكياً وليس شرطاً، ومع 
ذلك، فإذا مت عرض القرار املقرتح يف جملس األمن الدويل، فسيحتاج العراق إما إىل تأمي الدعم من أحد 
األعضاء يف جملس األمن الدويل وإما أنه سيحتاج إىل تقدمي طلب للحصول على مكان غري دائم يف جملس 
األمن الدويل، فليس هناك ما يضمن متكن العراق من احلصول على مكان غري دائم أو حصوله على دعم 
موثوق من أحد أعضاء اجمللس لعرض القرار نيابة عنه، وفضاًل عن ذلك وحىت إذا وافق أحد أعضاء جملس 
األمن الدويل على عرض القرار نيابة عن العراق، فإن األمر قد خيوض يف مفاوضات قد تتسبب يف متييع 
القرار مع مصاحل أخرى؛ ولذلك فإن خيار مترير القرار من خالل اجلمعية العامة هو اخليار األفضل للوفد 

العراقي إذا كان يرغب يف االحتفاظ بالسيطرة على اإلجراءات.
هناك سبب آخر الق��رتاح القرار من خالل اجلمعية العامة وهو أن غالبية أعضاء األمم املتحدة 
للعالقات  الرئيس  واملنفذ  الدبلوماسي  للنفوذ  مصدراً  باعتبارها  اجلمعية  يستخدمون  النامية  البلدان  من 
اخلارجية، وغالباً ما تكون قادرة على حتديد جدول أعمال اجلمعية باستخدام جمموعة منسقة مثل جمموعة 
سبع وسبعي*10، اليت يعدُّ العراق جزءاً منها، إذ من املرجح أن جيد العراق مجهوراً متعاطفاً من املعارضي 
حلرب عام 2003 يوافق على القرار العراقي الذي خيص إعادة اإلعمار والتنمية، وقد الجيد العراق مجهوراً 
متعاطفاً مع قراره يف جملس األمن الدويل الذي يضم القوى املسؤولة عن احلرب على العراق، واملتخمي من 
القضايا املتعلقة به، فضاًل عن أهنم حالياً مشغولون يف حل الصراعات يف سوريا  وشبه جزيرة القرم، وعلى 
هذا وكي يتمكن العراق من اقرتاح القرار بنحٍو منفرد، فإنه ال يزال حباجة إىل أن ميتلك طريقة تكتيكية 

حول كيفية االستفادة من الدعم كي تكون نتائج التصويت ناجحة. 
وأخرياً، فإن اقرتاح القرار من خالل اجلمعية العامة يعطي للوفد العراقي فرصًة لقياس ردود الفعل 
وإدخ��ال تعديالت على االق��رتاح إذا استدعي األمر ذلك، ويعدُّ ذلك أم��راً ضرورياً للحصول على دعم 
القوى الكربى الذي سيكون مفيداً جداً يف عملية تأسيس اجتاه سياسي جديد، حىت وإن فشل الوفد 
باحلصول على إمجاع يف التصويت على قراره، وإذا حصل االقرتاح العراقي يف اجلمعية العامة على ردود فعل 
)معارضة( بي القوى العظمى، فإنه سيتم إبالغ الوفد العراقي بذلك؛ وبالتايل بإمكان الوفد أن يدخل يف 
مفاوضات ثنائية مع هذه القوى وإجراء تعديالت على االقرتاح؛ مما جيعلها أكثر جاذبية، وبالتايل احلصول 

10.*جمموعة سبع وسبعي: هي حتالف جمموعة من الدول النامية، وهدف هذه اجملموعة هو ترقية املصاحل االقتصادية ألعضائها 
جمتمعة، فضاًل عن خلق قدرة تفاوضية مشرتكة ضمن نطاق األمم املتحدة، حتقيقاً هلذه الغاية فإن واحدة من أهم القضايا اليت جيب 

أن يتم البحث فيها هو إجياد تربير مقنع حلاجة العراق للحصول على املساعدة يف إعادة اإلعمار والتنمية. 
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على موافقة الدول اليت سبق أن عارضته، ويف حال إحالة القرار على جملس األمن الدويل ليتم التصويت 
على القرار مرة أخرى، فإن معرفة دول األعضاء الذين وافقوا على القرار يف تصويت اجلمعية العامة سيزيد 

من احتمالية حصول الوفد العراقي على نتائج ناجحة. 

اإلرشادات لقرار حمتمل:
بغض النظر عّما إذا كان التصويت على القرار سيتم من خالل قرار اجلمعية العامة أو جملس 
األمن الدويل، فإن الوفد العراقي لدى األمم املتحدة حباجة إىل التأكد بأن املقرتح سوف يتم البحث 
به بقوة للتعرف على استفسارات الدول األعضاء وتناوهلا من أجل توليد الدعم، أو على أقل تقدير، 

منع املعارضة.
مت العمل بربنامج التنمية وإع��ادة اإلعمار يف العراق الذي صدر من قبل قوات التحالف بعد 
عام 2003 وذلك كجزء من عقيدة مكافحة التمرد اليت أسسها اجلنرال ديفيد برتايوس، وبنحٍو مشابه 
البيئة اآلمنة كأحد ش��روط إعادة  لروابط بطرس غايل فيما يتعلق بالتنمية واألم��ن، ربط برتايوس  متاماً 
اإلعمار، مثل إنشاء اإلدارة الفعالة، وإعادة بناء البنية التحتية، وإعادة العمال العاطلي عن العمل إىل 
وظائفهم؛ وهذا بدوره -حسب رؤيته- يؤدي إىل املزيد من األمن حينما يتم استمالة الشعب حنو تقبل 
قوات مكافحة التمرد واحلكومة املدعومة]11[، ومع ذلك، فشلت قوات التحالف بتوفري األمن الكايف 
يف املناطق اليت تعمل فيها؛ ونتيجة لذلك -بداًل من جذب العمال وتوفري فرص العمل- فقد كانت 
ق��وات التحالف حت��اول حتقيقه يف هذه  مغرية للمتمردين، وشّككت مبا كانت  التنمية أهدافاً  مشاريع 

العملية ]12[.
التقرير املرحلي  التنمية بنحٍو غ��ري متساٍو، وي��وض��ح  ت��وزي��ع مشاريع   وف��ض��اًل ع��ن ذل��ك فقد مت 
للصندوق االئتماين العراقي التابع للبنك الدويل أن غالبية مشاريع التنمية ترّكزت يف وسط العراق وجنوبه، 
إذ إنه من 24 مشروعاً قد مت تنفيذها، تلقت نينوى واألنبار -يف املناطق اليت يكون فيها تنظيم داعش 
متواجد فيها- أقل عدد من املشاريع، وبعض املشاريع يف األنبار مت إيقافها بسبب قضايا تتعلق بتوّفر 
األراضي واألمن]13[، فإخفاقات مثل هذه أّدت إىل استمرار ضعف التنمية املزمن، والنقص والفقر يف 

11. David H. Petraeus, James F. Amos, “Counterinsurgency”, Department of the Army, 
December 2006.
12.Eric T. Olson, “When the Islamic State is Gone, What Comes Next?”, War on the 
Rocks, 09-August-2916, <http://warontherocks.com/2016/08/when-the-islamic-state-
is-gone-what-comes-next/>, [2016 تم زيارة الموقع قي 9 آب]
13. “International Reconstruction Fund Facility for Iraq: World Bank Iraq Trust Fund 
Progress Report”, The World Bank, 06-December-2010, p. 12
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السنوات اليت تلت احل��رب]14[، ويف الواقع -حي الرد على النقاط اليت ذكرت يف حتقيق تشيلكوت- 
اعرتف رئيس الوزراء توين بلري بنفسه آنذاك بأن إعداد اململكة املتحدة لعراق ما بعد صدام كان غري 

مناسب بتاتاً ]15[.
مل تسهم هذه الظروف فقط مبعاناة العراقيي، لكن كانت تستخدم أيضاً كأداة للدعاية من قبل 
تنظيم داع��ش، إذ إنه خالل اهلجوم االول يف عام 2014 قدم التنظيم نفسه على أنه قوة أكثر قدرة 
وكفاءة على إعادة اإلعمار من احلكومة العراقية، وذلك باستخدام األموال الضخمة واملعدات اليت استوىل 
عليها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية يف املناطق اليت احتلها للحصول على الدعم احمللي]16[، ومنذ ذلك 
احلي تضررت أو تدمرت البنية التحتية القليلة اليت كانت موجودة يف املنطقة خالل بدء املعركة ضده]17[.

هلذه األسباب، فإن اقرتاح قرار إعادة اإلعمار والتنمية العراقي حباجة إىل أن يتم توضيح سبب 
فشل احملاوالت السابقة يف توفري مستويات كافية من التنمية، وبإمكان الوفد اللجوء إىل املعلومات القادمة 
من جمموعة متنوعة من املصادر؛ مبا يف ذلك البيانات من احلكومة العراقية، وبرامج األمم املتحدة اإلمنائية 
أعقاب  بلري يف  ت��وين  مثل  املستوى  رفيعة  لشخصيات  تصرحيات  عن  فضاًل  التحالف،  وأنشطة  احلالية 
»حتقيق تشيلكوت«؛ وذلك لدعم فكرة أن سياسات إعادة اإلعمار والتنمية اليت صدرت يف العراق بعد 
عام 2003 مل تكن كافية ومت إجراؤها مع إدراك ضعيف لواقع العراق الفعلي، وستحتاج احلكومة العراقية 
إىل تقدمي عرض مفّصل حول ما مت تعلمه من الدروس املستفادة من املاضي، وكيفية تنفيذ سياسات إعادة 
اإلعمار وإعادة البناء بناًء صحيحاً من خالل النظر إىل سياسة التنمية واألمن ومكافحة التمرد املطبقة 
حالياً، فإعادة بناء العراق واالستقرار والتنمية ال يسهم يف مصلحة الشعب العراقي فقط، ولكن أيضا يف 
مصلحة العامل، إذ سيكون لذلك دور أساسي لضمان عدم عودة التمرد واإلرهاب وأزمة الالجئي بعد 

زوال تنظيم داعش.
14.Lionel Beehner, “Iraq’s Faltering Infrastructure”, Council on Foreign Relations, 
22-June-2006, <http://www.cfr.org/iraq/iraqs-faltering-infrastructure/p10971>, [تم زيارة 
[الموقع في 9 آب 2016
15. FULL SPEECH : Tony Blair Speech : I Accept Full Responsibility For Iraq War 
- Chilcot Report. Perf. Tony Blair. YouTube. BBC, 6 July 2016. Web. 10 Aug. 2016. 
<https://youtu.be/iIAB9AEHVQc>.
16. Nour Malas, “Iraqi City Mosul Transformed A Year After Islamic State Capture”, 
The Wall Street Journal, 9-June-2015, <http://www.wsj.com/articles/iraqi-city-of-
mosul-transformed-a-year-after-islamic-state-capture-1433888626>, [Accessed 
09-August-2016]
17. Eric T. Olson, “When the Islamic State is Gone, What Comes Next?”, War on the 
Rocks, 09-August-2916, <http://warontherocks.com/2016/08/when-the-islamic-state-
is-gone-what-comes-next/>, [Accessed 09-August-2016]
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وكما ذكر آنفا، ميكن أن تستخدم النتائج اليت توصل إليها حتقيق تشيلكوت مبنزلة نقطة مرجعية 
للحصول على الدعم، وذلك بتسليط الضوء على أن استعداد التحالف لعراق ما بعد صدام، واحملاوالت 
أخطاء  لتصحيح  فرصة  لديها  العاملية  ال��ق��وى  وأن  تكن كافية،  والتنمية مل  اإلع��م��ار  إع���ادة  الالحقة يف 
املاضي، ومع ذلك، فإن الرتكيز على نتائج التحقيق ينطوي على خماطر قد تضع اجلهات املاحنة احملتملة 
مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة يف موقف دفاعي، مما يدفعهم لتربئة أنفسهم من املسؤولية بداًل 
من دعم القرار يف حي أنه من املرجح أن يتم حشد استجابة أكثر إجيابية بي منافسيهم )مثل روسيا( أو 
جمموعة سبع وسبعي، وإن كيفية تأطري هذه الفكرة هو خيار تكتيكي يعتمد على األعضاء الذين يرغب 

الوفد العراقي بكسب دعمهم.
يف الواقع أن فهم مشاعر دول األعضاء مع معرفة قلقهم وحتيزهم وخماطبتهم )أو مناشدهتم( هو 
يف مصلحة العراق، وهذا أمر مهم والسيما إذا كان القرار سيمرُّ َعب�نَْر جملس األمن الدويل حيث إن أي 
دولة ذات عضوية دائمة يف اجمللس لديها حق االعرتاض، على سبيل املثال، فإن الغرب يعاين من إرهاق 
سياسي كبري؛ نتيجة للصراعات يف العراق وسوريا وأفعاهلا املؤطرة بنحٍو متزايد حبسب عالقاهتا مع قوى 
أخرى مثل: روسيا أو تركيا، أو من خالل املخاوف من اإلره��اب الداخلي، أو مؤطرة من االنتخابات 

املقبلة يف حالة الواليات املتحدة. 
إن املزيد من التدخل العسكري واالقتصادي والسياسي، هو أمر من غري املرجح أن يرغب به 
الناحية  ف��إن روسيا تشارك حالياً يف صراعي، مها صراعا أوكرانيا وس��وري��ا، وتعاين من  ال��ع��راق، وباملثل، 
االقتصادية بسبب اخنفاض أسعار النفط والعقوبات املفروضة عليها؛ ولذلك فمن غري املرجح أن حيصل 
العراق على دعم كبري من روسيا إاّل إذا مت ربط القرار مبخاوف روسيا األمنية احلالية، ولذلك ينبغي على 
املقرتح معاجلة أي خماوف تتعلق بتدخل املاحني احملتملي وجتنب التورط يف منافساهتم اخلاصة مع التأكيد 
على أن دعم القرار يصبُّ يف مصلحتهم، وميكن حتقيق ذلك من خالل إنشاء خطة ملموسة وواضحة 
حول حجم املساعدات املطلوبة وأين وملاذا حيتاج العراق هلا وكيف سيتم تنفيذها؟ وإن كان ذلك ممكناً 
فسيتضمن االقرتاح استخدام وكاالت األمم املتحدة اإلمنائية احلالية، مثل جلنة األمم املتحدة لبناء السالم، 
وبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي( أو املنظمات الدولية غري التابعة لألمم املتحدة مثل صندوق 
النقد الدويل -الذي سبق له أن قّدم قرضاً للعراق بقيمة 5,34 مليار دوالر، وبالتايل لديه اهتماٌم نشٌط 
يف عراق مستقر ومتجدد]18[- أو البنك الدويل. إن لدى هذه املنظمات خربًة كبرية يف قضايا بناء السالم 
18. “حصل العراق على دعم مايل يقدر 5,34 مليار دوالر من صندوق النقد الدويل لدعم االقتصاد املايل” ، صندوق النقد 

الدويل، 14 متوز 2016،
<https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/07/12/14/31/NA071416-Iraq-Gets-IMF-
Loan-to-Support-Economic-Stability>, [2016 تم زيارة الموقع 14 آب]
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وإع��ادة اإلعمار والتنمية بعد احلرب، أما يف حالة بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي( والبنك 
الدويل، فكالمها لديهما خربة يف تقدمي املساعدة إىل العراق، وأن إمكانية ختفيض التكاليف وااللتزام من 
خالل إعادة تشغيل هذه اآلليات القائمة ستناشد الدول املاحنة، فضاًل عن تسريع تنفيذ إجراءات اإلعمار 

والتنمية، وهذا بدوره من املرجح أن جيذب القوى العاملية؛ مما يزيد من احتمالية دعمهم للقرار.

االستنتاج:
مع وصول احلرب ضد داعش يف العراق إىل املرحلة النهائية، أصبح من املهم البدء بالتفكري يف 
ما سيأيت بعد ذلك، وكيف ميكن جتّنب تكرار الكوارث اليت حصلت يف السنوات القليلة املاضية، واختاذ 
خطوات ملموسة حنو إعادة إعمار وتطوير دائميي يف اجملتمع العراقي. مع وجود معاناة كبرية يف االقتصاد 
العراقي ستكون هناك حاجة إىل وجود دعم خارجي، وت�َُعدُّ األمم املتحدة من أفضل السبل لتحقيق ذلك، 
ومن خالل النظر يف القرارات اليت مرت من خالل اجلمعية العامة وجملس األمن الدويل، فإن هذا التقرير 
يؤكد بأن هناك مثااًل يف جملس األمن الدويل بأن أحد األعضاء قد يقوم باقرتاح قرار مبي على اهتمامات 
إنسانية غري ملحة واحلصول على الدعم والتصويت على مترير هذا القرار. ويوضح هذا التقرير بأن مثل 
هذه القرارات من املمكن أن يتم التصويت عليها يف اجلمعية العامة على الرغم من وجود معارضة من 
القوى العظمى، طاملا أهنا حتفز بقية دول االعضاء يف اجلمعية العامة، وحيدد التقرير أيضاً أن عدداً من 
قرارات اجلمعية العامة -على الرغم من كوهنا غري ملزمة- قد أّدت إىل تغريُّ يف اجتاه السياسات؛ وبالتايل 
إبراز قوهتا؛ ونتيجة لذلك، اقرتح التقرير أن يقوم الوفد العراقي يف األمم املتحدة بتمرير القرار من خالل 
اجلمعية العامة بداًل من جملس األمن الدويل، إذنْ إن هناك احتمااًل كبرياً يف فشل التصويت. وسلط التقرير 
الضوء على أمهية وضع خطة واضحة حول الكيفية اليت سيتم فيها استخدام الدعم وتوفري مبادئ توجيهية 
التقرير بتقدمي  اختُِتَم  القرار. وأخ��رياً  اق��رتاح  العراقي بنظر احلسبان حي  الوفد  بشأن ما جيب ان يأخذه 
احتماالت جناح هذا القرار -وه��و أمر مرجح ج��دًا- ولكن فقط حينما يتعّرف الوفد على اهتمامات 
األعضاء، واحنيازاهتم، ومعرفة كيفية االستفادة من اآلراء املطروحة داخل األمم املتحدة لكسب الدعم من 

أجل مترير القرار. 


