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عن املركز

عن المركز

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

مهماً يف حتليل القضايا العراقية
كز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً ّ
يسعى مر ُ
مستقل ،وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق
على حنو
ّ
واملنطقة ،فضالً عن أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي أيّاً كان
ويتوخى املركز تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والدوائر
موقعُهّ .
احلكومية ،من أجل خلق خرباء يف اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع.
وين ّفذ املركز هذه املهمةَ عرب إجراء أحباث وحتليالت ،وتوفري منح حبثية ومنح لألعمال امليدانية،
وعقد املؤمترات والندوات وورش العمل ،وإقامة دورات تدريبية للمؤسسات احلكومية واجلامعات.
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األهداف

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

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

المقدمة

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

صقور أوبك وتحديات أسعار النفط
صادق علي حسن*

2016 / 7 /10
ميثل تراجع أسعار النفط العاملية إىل ما دون ( )44.18دوالرا للربميل يف  7يوليو/متوز عام
[]1
كبريا يواجه منظمة الدول املصدرة للنفط “أوبك” ،اليت يبلغ عمرها قرابة ستة
 ، 2016حتديًا ً
ومخسني عاماً ،واليت تبلغ قدرهتا االقتصادية يف التحكم بنحو ( )%40-33من إنتاج العامل من
النفط اخلام .إ ّن طبيعة القرارات تؤثّر يف أسعار الصرف ،وأسواق األسهم ،وحركة االستثمارات،
وحتديد ميزانيات احلكومات.
تفاوتت ردود الفعل اليت أثارهتا أزمة اخنفاض أسعار النفط للدول املصدرة للنفط
“أوبك” من حيث اإلبقاء على سقف إنتاجها دون تغيري يف األسواق املالية ،فمع اخنفاض
أسعار النفط بنحو كبري ،وتراجع سعر صرف عمالت البلدان املنتجة للخام األسود ،وأسهمت
الشركات النفطية (لصقور أسعار النفط) مثل (اململكة العربية السعودية وإيران والعراق) تفقد
دورها كمنظمة تسعى لتحقيق االستقرار ألسعار النفط ،واحلصول على ربح مناسب وعادل
للنفط اخلام للدول املنتجة ،وحتولت إىل منتدى للكالم.
ويشري خرباء يف صناعة النفط إىل أ ّن السياسة كانت الالعب األساس يف أزمة أسعار النفط
العاملية احلالية ،ففي مقال للكاتب األمريكي (براين مور) يف جملة الواشنطن بوست بتأريخ 13
يونيو/حزيران  ،2016أوضح فيه أن ويل ويل عهد اململكة العربية السعودية (حممد بن سلمان)
عقد اجتماعات خمتلفة يف واشنطن ونيويورك -باعتباره رجل الرؤية السعودية لعام ،-2030
وقال انه سيتم طرح فكرة جريئة حول كيفة إعادة هيكلة اقتصادها ،واالبتعاد عن االعتماد على
مبيعات النفط؛ بسبب تدين أسعار النفط كوهنا املادة األساسية للموازنة االقتصادية للسعودية
لعدة عقود ،إذ وصل إنتاج السعودية النفطي خالل شهر أبريل/نيسان املاضي  2016إىل
 10.125مليون برميل يوميا ،وحتاول السعودية إعادة بناء اقتصادها مع وجود خطط لبيع أسهم
يف حمور االقتصاد النفطي يف اململكة كشركة الزيت العربية السعودية النفطية العمالقة املعروفة
* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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التغيات اهليكلية يف االقتصاد السعودي مت تغيري وزير
عامليا باسم (أرامكو)[ ،]2ويف افتتاحية رُّ
النفط املخضرم (علي النعيمي) صاحب اسرتاتيجية احملافظة على مستويات االنتاج أو حىت رفعها
يف حماولة لإلطاحة باملنافسني اجلدد ،والسيما (التطور التكنولوجي خارج “أوبك” واملتمثل
بإنتاج النفط من الصخر الزييت يف الواليات املتحدة ،وتزامن ارتفاع اإلنتاج مع زيادة صادرات
النفط اإليرانية إىل زهاء  2مليون برميل يوميا ،لتقرتب بذلك من مستويات ما قبل العقوبات)،
إال أن هذه الزيادة عملت على زيادة العرض وعني بدالً منه رئيس أرامكو (خالد الفاحل).
ومن املرجح ان مهام الفاحل -الذي تشرف وزارته على نصف االقتصاد السعودي ،فضال
عن خطط احلصول على حصة يف شركة النفط السعودية الوطنية العمالقة أرامكو -ستتمحور
بعيدا عن “أوبك” خالل مدة خدمته ،وقال (ريتشارد مالينسون) -حملل املخاطر اجليوسياسية
يف مؤسسة مركز أحباث شؤون الطاقة“ :-إن هذا سيبقي على الفاحل مشغوالً ،وأتصور أن
أولوياته ستتمحور حول اإلصالحات االقتصادية ودمج احلقائب الوزارية اجلديدة”[.]3
أما اجلانب االيراين فقد اكد وزير نفطه (حافظ بيجان زنكنة) أمام أعضاء برملانه بقوله:
“إن صادرات إيران النفطية تضاعفت منذ فرباير/شباط املاضي  2016كانت تنتج سابقا ما
يقارب حنو  2.7مليون برميل يوميا ،بينما كانت تصدر من هذا اإلنتاج ما هو أقل من  1مليون
برميل يوميا” ،إال أن الصادرات النفطية ارتفعت مبقدار الضعف بعد رفع العقوبات الدولية عن
إيران ،ووفقا للوزير اإليراين فإن اجلمهورية اإلسالمية متتلك حنو  %9.3من احتياطيات النفط
العاملية ،وما يقارب  %18من احتياطيات الغاز يف العامل ،يف إشارة إىل اإلمكانيات الكبرية اليت
تتمتع هبا هذه الدولة[.]4
ويف وقت سابق من هذا العام ،رفضت إيران االنضمام إىل مبادرة جتميد اإلنتاج ،ولكنها
أشارت إىل أهنا ستكون جزءا من جهود املستقبل ،حينما يستعيد إنتاجها عافيته مبا يكفي ،ويف
يونيو/حزيران من العام  2016تَواجه املندوب السعودي واإليراين يف “أوبك” حول اسرتاتيجية
طويلة األمد ،مع قول الرياض بأن على “أوبك” أال تدير السوق ،واحتجت طهران حبجة أن
اجملموعة قد مت إنشاؤها ألداء تلك املهمة بالضبط.
اجتماع “أوبك” فشل ،ومل يتمكن اجملتمعون من االتفاق على سياسة اإلنتاج وال على
اسرتاتيجية واضحة للنفط املصدر ،فإيران أصرت على رفع إنتاجها ،على الرغم من أن منافستها
(اململكة العربية السعودية) وعدت بعدم إغراق السوق ،فأدى ذلك إىل التوتر بني اململكة العربية
السعودية وإيران بعد عقد عدة اجتماعات سابقة يف “أوبك” ،وانتهاج سياسة أكثر تصاحلية
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من لدن وزير الطاقة اجلديد السعودي (خالد الفاحل) ،مع نظريه اإليراين (حافظ بيجان زنكنة)
حد ممكن ،وحاولت السعودية وحلفاؤها يف اخلليج أن
أصر على انتقاده للرياض إىل أدىن ٍّ
الذي َّ
يقرتحوا على “أوبك” بأن حتدد سقفا مجاعيا جديدا إلصالح أمهية اجملموعة اليت تتضاءل ،لكن
هذه احملاوالت انتهت مع عدم وضع أي سياسة جديدة أو سقف حمدد وسط رفض إيراين[.]5
اجلدير بالذكر أن “أوبك” جنت من الصراع الداخلي واملشاكل من قبل ،كما حدث
يف الثمانينيات حينماما كانت إيران والعراق يف حالة حرب ،وقد مرت املنظمة بفرتات شهدت
فشلها يف التأثري على األسعار كما حدث يف التسعينيات ،ولكنها عادت وسيطرت على
السوق ،ولكن من الصعب يف هذه األيام أن نرى “أوبك” تستعيد قبضتها على األمر؛ إال إذا
تغري املوقف السعودي -الذي يقوده الوزير السيد فاحل ،وويل العهد األمري (حممد بن سلمان)-
بشكل كبري؛ ألن ما تشهد منظمة “أوبك” من انقسامات يف كيفية مواجهة ختمة املعروض
العاملي ،اليت دفعت أسعار النفط للهبوط إىل النصف يف العامني املاضيني ،مع طغيان التوترات
تقوض
بني عضوي املنظمة ،السعودية وإيران يف عدة اجتماعات سابقة وغريها من اخلالفات ّ
دور “أوبك” كمراقب يف أسواق النفط؛ وذلك ألن السعودية ترفض التوقيع على أي ترتيبات
لتثبيت اإلنتاج ،ما مل توقع عليها طهران ،يف حني ترفض إيران االلتزام بأي سقف لإلنتاج ،معللة
ذلك برغبتها يف العودة إىل سوق النفط بعد أعوام من حظر شراء نفطها.
ومنذ تأسيس منظمة “أوبك” يف بغداد عام  1960توجد تباينات سياسية وتطلعات
ختتلف من حيث األوضاع االجتماعية؛ وما دام اإلنتاج يبقى مستقرا فإن الدول ستتعايش ضمن
املنظمة.
إن إليران والسعودية الدور األقوى داخل املنظمة ،ولكنه يتناسب طرديا وحجم إنتاجهما
متسك السعودية -أقوى أعضاء “أوبك” نفوذا-
وليس حجم احتياطياهتما اليت تأيت بالتبعية ،و ُّ
مبوقفها يف عدم تثبيت اإلنتاج سيؤدي إىل كتابة شهادة وفاة إلحدى االسرتاتيجيات الرئيسة
للمنظمة ،واملتمثلة يف إدارة أسعار النفط العاملية من خالل تنظيم املعروض.
تتعرض له منظمة “أوبك” ،فموضوع هبوط األسعار
وهذا ليس التحدي الوحيد الذي ّ
ٍ
بشكل أساسي والسيّما إذا ما علمنا أن املوضوع احلايل يتمثّل يف وجود وفرٍة من
حدث
املعروض ،أي إن “أوبك” لو قامت بتخفيض ٍ
برميل من نفطها؛ فهناك آخرون ممن سيعوضون
عن هذا الربميل بربميلني ،مثل املنافسني الذين جتمعهم دول بريكس صاحبة أسرع منو اقتصادي
بالعامل وهي( :الربازيل ،وروسيا ،واهلند ،والصني ،وجنوب أفريقيا) ،ورمبا أكثر من ذلك؛ وبالتايل
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ستفشل “أوبك” يف اسرتاتيجية الدفاع عن األسعار وليس الدفاع عن احلصة يف األسواق،
وسيكون هبوط إنتاج “أوبك” سابقا هلبوط األسعار؛ ألن “أوبك” ال متتلك رؤية كاملة عن
الدول اليت تتواجد خارج املنظمة واملنتجة للنفط.
بقاء منظمة “أوبك” تعمل بشكل فعلي واقعي -كوهنا اجلهة الوحيدة اليت ميكنها أن
تتعامل مع السوق النفطية -يكون يف مصلحة اجلميع؛ إلن املنظمة -يف واقع احلال -تتمىن أن
تكون أسعار النفط جمدية ولكن ليس على حساب حصتها من السوق العاملية ،وقد قابل ذلك
غري املتناهي للمنافسني يف الشرق االوسط من قبل (إيران ،والسعودية)؛
البقاءُ الضغ َ
ط السياسي َ
عدها االقتصادي الرحبي ،ولو حصل التنسيق بني الدول،
ألن كل دولة هلا توجهاهتا السياسية وبُ ُ
وحلَّ ِ
اخلالفات اجلوهرية ،أن تكون املنظمة هي من حتقق التنسيق مع الدول األساسية الرئيسة
ت
ُ
ُ
حتسن احلال ووصلنا إىل أسعا ٍر
مبا
ر
ل
“األوبك”
ج
خار
من
(النفط)
والسيما
الطاقة
جمال
إنتاج
يف
ّ
أفضل مما هي عليه اآلن.
مل يؤثر اخنفاض أسعار النفط بالنسبة للدول اخلليجية العربية باستثناء العراق ،ولن تتأثر
بذلك هذه الدول بالشكل الكبري؛ ألهنا مت ّكنت من اجتيازها يف السابق ،فضال عن أن لدى
حتمل هذه الصدمات،
هذه الدول احتياطيات وقد اختذت بعض اإلجراءات اليت تمُ ِّكنُها من ُّ
لكن دولة مثل العراق -على وجه اخلصوص -تعاين مشاكل كبرية جداً ،إذ أسهمت العوامل
املؤثرة (االقتصادية ،واالجتماعية ،واألمنية ،واخلالفات السياسية اإلقليمية) يف مستقبل النفط يف
العراق بوصفه مصدرا رئيسا وأساسيا للطاقة العاملية ،وما يزال حياط باملخاوف؛ بسبب تناقص
االحتياطات االسرتاتيجية والتأثريات الضارة يف املناخ وأمن البيئة ،والتقلبات السعرية املستمرة؛
نظرا اىل قلة كفاءة مصادر الطاقة األخرى اليت يتمتع هبا العراق ،واليت ال يتوقع هلا أن تكون
كافية لتلبية الطلب املتزايد الناشئ عن النمو السكاين والتوسع العمراين املستمر وحتقيق معدالت
غري مسبوقة لتنميتني االقتصادية االجتماعية ،ولكون العراق من البلدان الريعية اليت تعتمد على
النفط بشكل أساسي ،ومجيع إيرادات الدولة تأيت من عائدات النفط ،تقوم اشكالية التنمية فيه
َّ
بأن الثروة النفطية ال ميكن االعتماد عليها بشكل دائم يضمن مستقبل األجيال القادمة ،وال
حىت احلاضرة؛ ألن العائدات النفطية تتعرض إىل تقلبات حادة؛ بسبب اخنفاض أسعار النفط،
وهذا ما زاد من وترية األزمات املؤثرة يف اجلانب األمين ،وأمهها ما يرتبط بالتنظيمات اإلرهابية،
كتنظيم ما يعرف باسم (داعش) ومتدده عرب الزيادة يف موارده من هتريب هذه املادة األساسية،
فضال عن رغبة القوى السياسية (اإلقليمية ،والدولية) لزيادة الضغط السياسي على املنطقة اليت
توجد فيها نزاعات داخلية والسيما العراق ،ومن جانب آخر أثر تراجع أسعار النفط عاملياً يف
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ضعف التمويل حملاربة التنظيمات اإلرهابية يف املنطقة العربية والسيما العراق الذي يعتمد على
النفط بشكل شبه كامل ملوازنة الدولة؛ مما اضطره إىل االعتماد على إجراءات تقشفية ورفع دعم
 وتأجيج، وبطبيعة احلال فإن ذلك كله يؤدي إىل عدم االستقرار الداخلي،الدولة ملختلف املواد
.االضطرابات الداخلية

: املصادر
[1]– OPEC، daily Oil Market Report، 2016، 7 July 2016، http://
www.opec.org/opec_web/en/923.htm#
[2]– https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/
wp/2016/06/13/can-saudi-arabia-pivot-away-from-oil-a-powerfulprince-brings-his-pitch-to-america/
[3]– https://www.washingtonpost.com/business/economy/
does-saudi-arabias-new-energy-minister-have-time-foropec/2016/05/30/552ad952-238a-11e6-aa84-42391ba52c91_story.
html#comments
[4]– https://arabic.rt.com/news/827671%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/
[5]– https://www.washingtonpost.com/business/economy/opecfails-to-reach-deal-on-oil-strategy-amid-simmering-saudi-arabiairan-feud/2016/06/02/48841d8e-28cc-11e6-b989-4e5479715b54_
story.html
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خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
(انعكاساته على المملكة المتحدة والعراق)
بحث مشترك  -قسم االبحاث

2016 / 7 /16
يف الثالث من حزيران عام ُ ،2016سئِ َل وزير التعليم الربيطاين (مايكل غوف) عن العدد
القليل من االقتصاديني الذين أيدوا فكرة أن بريطانيا ستكون أفضل حالاً عند خروجها من
االحتاد األورويب ،فكان جوابه عن السؤال سهلاً إذ قال“ ::إن الشعب الربيطاين ضاق ذرعاً
من اخلرباء”.
بعد هدوء العاصفة وخروج اململكة املتحدة من االحتاد األورويب ،اخنفض اجلنيه اإلسرتليين
عاما ،وأضاف السيد غوف أن مؤيدي احلملة املخزية خلروج
اىل أدىن مستوى له منذ ً 35
اململكة من االحتاد فقدوا النعمة السياسية ،وأن اآلثار السلبية لوجود “عدد كاف من اخلرباء”
ستقود بريطانيا حنو انعدام االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي للسنوات القادمة.
بدأت بعض البنوك والشركات الربيطانية -مبا فيها “بنك جي يب مورغان وبنك غولدمان
ساكس” -بنقل مكاتبها وفروعها إىل مدن تابعة لالحتاد األورويب؛ لالحتفاظ حبقوقهم يف العمل
حبرية يف أوروبا ،ألن إغراق السوق باجلنيه اإلسرتليين املرتاجعة قيمته من احملتمل أن يتسبب
بانعدام ثقة املستهلك واحلد من اإلنفاق ،على الرغم من قيام مالك بنك إجنلرتا (مارك كارين)
برهن مبلغ  250مليار جنيه إسرتليين لدعم النظم املالية ،مع أن شروط الصفقات التجارية بني
بريطانيا واالحتاد األورويب هو أمر غري مؤكد؛ وذلك بعد انسحاب بريطانيا من السوق األوروبية
املوحدة بينما يتم التفاوض لالتفاق على القوانني والرسوم اجلمركية اجلديدة.
يرافق هذا الغموض االقتصادي تغريات سياسية وتوتر اجتماعي ،وسيتوجب على وزيرة
الداخلية( ،ترييزا ماي) اليت تولت رئاسة الوزراء اجلديدة ،توحيد اململكة املتحدة ،وإصالح
العيوب اهليكلية واحلكومية يف البالد ،وقد كشف تصويت خروج بريطانيا من االحتاد األورويب
ازدهارا ،وتلك املدن اليت اجنرت وراء سياسات وستمنسرت،
التصدع الكبري بني املدن األكثر
ً
وكذلك على املستوى الكلي بني إجنلرتا وآيرلندا الشمالية ،وإىل حد كبري بني إجنلرتا واسكتلندا؛
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بسبب عضوية االحتاد األورويب ،ومع كل ما مت ذكره ،مثة حتد آخر يواجه رئيسة الوزراء اجلديدة
ترييزا ماي ،ليس فقط بإعادة توحيد احملافظني يف ظل محلة خروج بريطانيا من االحتاد األورويب
الذي قام بتقسيم األحزاب ،بل بتوحيد اململكة املتحدة ،وهي املهمة اليت تعهدت السيدة
ماي بتحقيقها بالفعل ،وقدمت وعوداً بأن الدفاع عن توحيد اململكة ستكون “أولوية رئيسة”
بالنسبة هلا كرئيسة للوزراء.
يف أعقاب هذه التوترات االقتصادية والسياسية ،تضخم التوتر االجتماعي؛ فقد ارتفعت
جرائم الكراهية بنسبة ( )%42يف إجنلرتا وويلز ،بعد نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من
االحتاد األورويب ،حيث حدثت  3076حادثة مسجلة يف إجنلرتا ما بني  16و 30حزيران ،وهو
رقم أكرب بنسبة  2161مقارنة مع املدة نفسها يف عام  ،2015ويف الوقت نفسه ،فإن الواقع
املؤسف لتصويت بريطانيا للخروج من االحتاد األورويب هو أن العديد من املناطق اليت صوتت
صوتت مدينة كورنوال
ملغادرة االحتاد من املرجح أن تكون األكثر ً
تضررا ،فعلى سبيل املثالّ :
بأغلبية كبرية بنسبة ( )%56.52ملغادرة االحتاد األورويب ،وهي واحدة من أكثر املناطق اليت
تعتمد على دعم االحتاد األورويب مبتوسط  60مليون جنيه إسرتليين يف السنة ،من قبل برامج
االحتاد األورويب ،إال أن اعتماد اململكة املتحدة على التصدير لالحتاد األورويب؛ لنمو الناتج
احمللي اإلمجايل يسمح لالحتاد األورويب بأن يكون له السيطرة يف حتديد شروط التفاوض ،ووفقا
لنتائج االقرتاع يف كل من أملانيا وفرنسا والسويد وفنلندا ،فإن العديد من دول االحتاد األورويب
يعتقدون بأنه ال ينبغي للمملكة املتحدة أن حتصل على أي امتيازات يف الصفقات اليت ستعقد
بعد خروج بريطانيا من االحتاد األورويب.
إن حالة عدم اليقني والشك بعملية خروج بريطانيا من االحتاد األورويب لن يكون ملدة
قصرية ،فبمجرد أن تطبق السيدة ترييزا ماي املادة  50فإن عملية خروج بريطانيا من االحتاد
سيستغرق حوايل سنتني ،على الرغم من أن سحب ثاين أكرب اقتصاد يف االحتاد األورويب هو أمر
غري مسبوق وسيكون عملية ضخمة ،وما إن تغادر اململكة املتحدة االحتاد  ،فإن ذلك سيسمح
للبلد باالنفتاح بشكل مستقل على الدول األخرى ،وقال وزير األعمال الربيطاين ساجد جاويد
مقرب من املستشار جورج أوزبورن
 :أن هناك حمادثات أولية التزال جارية مع اهلند ،ووفقاً ملصدر ّ
الذي ذكر أن هناك اجتماعات عقدت مع كبار املسؤولني يف الصني يف حماولة لبدء املفاوضات
التجارية مع ثاين أكرب اقتصاد يف العامل.
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ولكن ماذا يعين هذا بالنسبة لسياسات اململكة املتحدة اليت جتري اآلن؟ فعلى الرغم من
كون ترييزا ماي واحدة من أكثر السياسيني خربة يف اململكة املتحدة إال أن السياسة اليت تتبعها
خارج نطاق دورها كوزيرة للداخلية هو أمر غري معروف ،وهو ما قال به جمموعة من السياسيني
والصحفيني ،فقد ذكر النائب كني كالرك من حزب احملافظني يف مقابلة له بإنه “ليس لديه أدىن
عما ستبدو سياستها اخلارجية ،وأكد املراسل السياسي يف اليب يب سي فيكي يونج عدم
فكرة” ّ
وجود رؤية سياسية واسعة للسيدة ماي ،فهي بصفتها وزيرة للداخلية دعمت “زواج املثليني”،
وحاربت إجراءات توقيف الشرطة لألشخاص وتفتيشهم؛ بسبب هتميش ومتييز األقليات ،ولكن
كان هلا موقف متشدد فيما خيص اهلجرة ،وإن انتماءها املزعوم كسياسية ميينية متشددة سيكون
واضحاً عندما تكشف عن خطتها الشاملة فيما خيص مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب يف األيام املقبلة.
إن ما له أمهية قصوى ملحة هو وجود تساؤل مفاده :كيف سيؤثر خروج بريطانيا من
االحتاد األورويب على منطقة الشرق األوسط؟
كانت سياسة بريطانيا فيما خيص الشرق األوسط مستقلة إىل حد كبري عن االحتاد
األورويب (والسيما فيما يتعلق بغزو العراق ،واليت عارضتها كل من فرنسا وأملانيا بشدة يف عام
 ،2003فضلاً عن التدخل يف الشؤون السورية) ،وتوحي سياسة بريطانيا اخلارجية بأن التعاون
يف الشرق األوسط سيستمر كاملعتاد ،ومع ذلك ،صرحت اللجنة املشرتكة السرتاتيجية األمن
القومي الربيطاين بأن ختطيط املراجعة األمنية -اليت جترى مرة أو مرتني يف عقد من الزمن -سوف
تبدأ على الفور ،واليت من احملتمل أن ينتج عنها ختفيض يف ميزانية الدفاع ،وسيتبقى لنا أن نراقب
حتسن النفوذ الربيطاين يف اخلارج.
فيما إذا ستؤدي هذه التخفيضات يف ميزانية الدفاع إىل ّ
-تأثري خروج بريطانيا على عالقة اململكة املتحدة بالعراق بنحو خاص:

على الرغم من كون بريطانيا جزءًا من اتفاقية الشراكة والتعاون األوروبية مع العراق هبدف
تعزيز الروابط وإقامة التجارة والتعاون من خالل احلوار السياسي ،فقد أنشأت اململكة املتحدة
صالت مستقلة مع العراق ،وكمثال حديث على ذلك  ،هو قرض املساعدة االقتصادية املقدم
حملافظة البصرة العراقية يف حزيران عام  2016حلل أزمة املياه ،فمن املرجح أن هذه العالقة لن
تتغري كثرياً  ،والسيما حني النظر إىل التاريخ احلديث بني البلدين ورغبة اململكة املتحدة على
مواصلة دعم منو العراق ،وإعادة بناء هيكله ،ومع حدوث االخنفاض احلاد يف قيمة اجلنيه ،فإن
لدى العراق فرصة يف التفاوض للحصول على املزيد من الفرص االقتصادية مع اململكة املتحدة
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اليت أصبحت مستقلة عن القيود اليت يفرضها االحتاد األورويب ،وذلك يتضمن تفاوض العراق مع
اململكة املتحدة حول صفقات النفط والغاز ،والسيما يف مصايف البصرة ،اليت كانت حمط اهتمام
اململكة املتحدة قبل غزو العراق عام  2003حبسب ما أظهره تقرير تشيلكوت
ومع ذلك فإن أعظم التحسينات للعالقات االقتصادية بني اململكة املتحدة والعراق لن يتم
حتقيقها خبروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،بل من طريق فرض العراق تدابري ملكافحة الفساد،
وحتسني مستوى األمن بتحقيق االنتصارات ضد تنظيم داعش اإلرهايب ،وزيادة اإلصالحات
التشريعية ،اليت أشار هلا وفد من املسؤولني العراقيني رفيعي املستوى “بأنه اهلدف املستمر الذي
نسعى حنو حتقيقه” وذلك خالل زيارهتم للملكة املتحدة يف أيلول عام  ،2015وهذا من شأنه
أن يعزز نطاق هيئة التجارة واالستثمار الربيطانية ،وهي دائرة رمسية تعمل مع احلكومة العراقية
لتحديد العقبات والتغلب عليها وتعرتض أيضا ممارسة األعمال التجارية يف العراق.
إن وجود قواعد معرتف هبا على أسس املعايري الدولية املتعارف عليها ،فأن العراق سيكون
يف وضع جيد لبناء عالقات أفضل مع اململكة املتحدة والسيما من خالل خدمات هيئة التجارة
واالستثمار الربيطانية ،ومن خالل جملس الوزراء للتجارة املشرتكة بني اململكة املتحدة والعراق.
وعلى العكس من ذلك ،فإن صفقات جتارية جديدة بني العراق واالحتاد األورويب جيب
أن يتم االتفاق عليها عندما ترتك اململكة املتحدة السوق األوروبية املوحدة ،ويف معظم األحوال
من غري املرجح أن تتغري العالقات بني العراق – واالحتاد األورويب ،إذ سيبقى االحتاد الشريك
التجاري الرئيس للعراق ،مع إمجايل حجم التجارة الثنائية اليت بلغت قيمتها أكثر من 16.3
مليار جنيه إسرتليين يف عام ( ،2014متثل واردات النفط  ٪99.6من إمجايل حجم التجارة بني
االحتاد األورويب والعراق) ،وعالوة على ذلك ،فإن التزام االحتاد األورويب بتقدمي املساعدة إلعادة
اإلعمار والتنمية يف العراق من غري املرجح أن تتغري بعد خروج بريطانيا  ،ألن اسرتاتيجية االحتاد
األورويب يف أطر العمل اليت حددهتا اسرتاتيجية املفوضية األوروبية يف عامي  2004و 2006
واليت تنص على دعمهم للعراق يف الدخول يف اجملتمع الدويل ستستمر بغض النظر عن عالقة
اململكة املتحدة باالحتاد األورويب.
أما من الناحية األمنية ،فتواصل اململكة املتحدة أداء دور أساسي يف حلف مشال
األطلسي ،كوهنا شخصية متثل االستمرارية ،فمن املرجح أن السيدة ماي ستحافظ على التزامها
بإنفاق ( )%2من الدخل القومي للمملكة املتحدة على الدفاع ،واستمرار دور اململكة كدولة
نظرا لألمهية امللقاة
رائدة يف حلف مشال األطلسي حىت يف ضوء ختفيضات اإلنفاق على الدفاع؛ ً
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على الدفاع واألمن ،وفضلاً عن ذلك ،فإن انفصال اململكة املتحدة عن االحتاد األورويب قد
مؤشرا على توثيق العالقات االقتصادية واجليوسرتاتيجية مع الواليات املتحدة االمريكية؛
يكون ً
وذلك من طريق زيادة التجارة وتفعيل اتفاقية الشراكة االستثمارية عرب األطلسي ،ومن الناحية
األمنية (من طريق توثيق العالقات مع حلف مشال األطلسي) ستكون اململكة املتحدة قريبة من
األحداث يف منطقة الشرق األوسط ،والسيما العراق.
كبريا داخل املمكلة املتحدة،
إن تأثري صدمة خروج بريطانيا من االحتاد األورويب سيكون ً
فمع انتهاء انتخابات القيادة يف حزب اليمني  ،وأخرى على وشك أن تبدأ يف حزب اليسار،
سيشهد النظام السياسي يف بريطانيا تغ�يًُّرا على نطاق واسع ،وإىل جانب عدم االستقرار
االقتصادي والتوتر االجتماعي ،جيب على اململكة املتحدة التعامل يف بداية األمر مع التغريات
ونظرا لعالقات اململكة املتحدة التأرخيية واملعاصرة يف العراق ،وحجم
الداخلية وزعزعة االستقرارً ،
التجارة العايل بني االحتاد األورويب والعراق ،فمن غري املرجح أن تتغري هذه العالقات يف املستقبل
القريب ،ولكننا نأمل ألاّ جيلب خروج بريطانيا من االحتاد األورويب أي انقسامات أخرى داخل
االحتاد لتجنب مضاعفات حمتملة يف املستقبل.
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القوة المادية والتكتالت االقتصادية
صادق علي حسن*

2016 / 7 /18
يعيش العامل اليوم اضطرابات عديدة تستوجب من الدول إعادة النظر مرة أخرى يف
مسار سياساهتا االقتصادية ،إذ أضحت اليوم هذه االضطرابات الدراماتيكية حتول دون حتقيق
مستويات التنمية ومتطلباهتا األخرى ٍ
جبهد منفرد ،من دون أن تلجأ إىل غريها من الدول؛ لتبادل
املنافع املشرتكة وتقامسها ،ويعد التكامل االقتصادي بني الدول النامية جانباً من جوانب متعددة،
يدخل يف اسرتاتيجية التنمية ،إذ يستحيل حتقيق تنمية مستقلة يف مواجهة نظام دويل يرفض هذا
التوجه بإمكانية فردية ،ومن هذا املنطلق استمدت فكرة التكتالت االقتصادية شرعيتها ومربراهتا.
ظهرت التكتالت على اخلريطة السياسية ضمن اجلغرافية السياسية ،اليت تعد املتغري
االقتصادي الرئيسي القائم على اإلجراءات والرتتيبات اليت تسعى إىل التكامل بني جمموعة من
الدول املتجانسة جغرافياً وثقافياً وسياسياً وهدفها حتقيق مكاسب اقتصادية واستثمارية ،فضالً
عن تطوير التجارة البينية ،والنهوض يف البىن التحتية؛ لتحقيق الرفاهية االقتصادية عن طريق رفع
مستويات التنمية مبختلف أشكاهلا ،ولعل ما مييز هذه التكتالت بدافع إنشائها هو بروز التحدي
االقتصادي على باقي التحديات والسيما السياسي التفاوضي منها ،واألمين السيادي يف ميدان
العالقات الدولية؛ هليكلة التنظيم الدويل وإعادة توزيع األدوار بني الدول من حيث درجة تأثريها
يف ميدان العالقات االقتصادية الدولية.
ومن أهم هذه التكتالت:
أوالً :االحتاد األورويب :تعود فكرة إنشاء االحتاد األورويب إىل أعقاب احلرب العاملية الثانية،
وهذا يعكس مدى التفاهم واالنسجام بني الدول ،إذ أصبح االحتاد األورويب من أكرب التكتالت
االقتصادية يف العامل ،وأكثرها اكتماال من حيث البىن واهلياكل التكاملية ،واإلمكانيات؛ وإن
هذا التكتل يهيمن جتاريا على أكثر من ثلث التجارة العاملية ،وحيصل على أكرب دخل قومي يف
العامل ،ويعد أضخم سوق اقتصادية داخلية ،ويبلغ عدد سكان االحتاد األورويب عام 1960
* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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حوايل ( )409ماليني نسمة ،بينما بلغ تعداد سكانه يف عام  2015حوايل ( )507ماليني
نسمة ،أي حدثت زيادة بنسبة ( )100مليون نسمة ،مع ارتفاع مبستوى دخل الفرد نسبياً[]1؛
لذلك ُّ
يعد االحتاد األورويب من أقوى التكتالت االقتصادية ذات األبعاد السياسية بني  28دولة
أوروبية ،إذ يغطي معظم قارة أوروبا ،وآخر الدول املنضمة إليه كانت كرواتيا اليت انضمت يف 1
يوليو/متوز  ،2013بينما يف  23يونيو/حزيران  2016قررت اململكة املتحدة اخلروج من االحتاد
األورويب من خالل استفتاء ملواطنيها؛ لتصبح أول دولة فيه تقوم بذلك ليرتاجع عدد دول االحتاد
إىل  27دولة.
ثانياً :دول جتمع بريكس:
بريكس هو اختصار القتصادات (الربازيل وروسيا واهلند والصني وجنوب افريقيا) جمتمعة،
كتب عنها (جيم أونيل) كبري االقتصاديني يف مؤسسة (غولدمان ساكس) ألول مرة يف عام
 ،]2[ 2001وبرز بعدها يف ورقة متابعة نشرت يف عام  ،2003وكان قد تردد أنّه حبلول عام
 2050أن تتنافس اقتصادات هذه الدول مع اقتصادات أغىن الدول يف العامل حالياً ،ومل تكشف
هذه الدول علنا االتفاقية التجارية اليت بينها ،وقد اجتمع مبعوثو دول هذا التكتل -الذي كان
يسمى (الربيك) قبل انضمام جنوب أفريقيا -بانتظام منذ  2009يف قمم سنوية ،اذ عقدت
القمة األوىل يف روسيا عام  ،2009حضرها كلٌّ من (لويس إيناسيو لوال دا سيلفا من الربازيل،
وهو جني تاو من الصني ،ودميرتي ميدفيديف من روسيا ،ومامنوهان سينغ من اهلند) واتفق هؤالء
على مواصلة التنسيق يف أكثر القضايا االقتصادية العاملية اآلنية ،مبا فيها التعاون يف اجملال املايل
وحل املسألة الغذائية.
دخلت جنوب أفريقيا حماولة لالنضمام إىل جمموعة (بريك) يف شهر اغسطس /آب
من عام  2010وقد قُبل طلبها يف العام نفسه ،واتُِف َق على تغيري اسم اجملموعة إىل (بريكس)،
وتشكل مساحة الدول املنضوية حتت هذا التكتل ربع مساحة اليابسة ،ويقارب عدد سكاهنا
 %40من سكان األرض ،وهذه الدول عملت على تطوير هذا التكتل االقتصادي إىل حتالف
سياسي أيضا مياثل (االحتاد األورويب) أو مجعية لتداول القضايا السياسية املهمة مبا تؤهلهم
قدراهتم من قوة اقتصادية ليصبحوا أعلى كتلة اقتصادية سريعة النمو[. ]3
كان االستثمار يف اقتصادات (بريكس) يف زيادة ،وقابل هذه الزيادة انفتاح ٍ
متنام يف
العوملة االقتصادية واملتمثلة (بالواليات املتحدة ،واالحتاد األورويب) الذين يسيطرون على أغلب
مستويات التجارة العاملية ،وكانت الربازيل وروسيا واهلند والصني وجنوب أفريقيا متتلك منواً
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متسارعاً يف الناتج احمللي اإلمجايل ( )GDPعلى مدى العقود القليلة املاضية ،مع أ ّن معدالت
جتمع (بريكس)
األخرية اعلى بكثري من تلك املوجودة يف الواليات املتحدة ومنطقة اليورو ،ودول ُّ
حتمل نسب حساب أعلى قليال من الصناديق اليت ترتكز على الواليات املتحدة وأوروبا؛ بسبب
ارتفاع تكاليف االستثمار مباشرة يف أسواق األوراق املالية األجنبية.
ثالثاً :جتمع العشرين
ترجع فكرة إنشاء جمموعة العشرين إىل منتصف عام  ،1970بناءً على مبادرة جمموعة
لتجمع الدول الصناعية ( ،)G-7واستمر تطور تشكيل اجملموعة إىل عام 1996
السبع
ّ
حيث انضمت روسيا إىل اجملموعة لتصبح جمموعة الثمان ( )G-8املتكونة من دول( :فرنسا،
وأملانيا ،وإيطاليا ،واليابان ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة األمريكية ،وروسيا) ،ويف أعقاب
األزمات املالية ،اعرتف أعضاء ( )G-8بضرورة توسيع التمثيل لدول أمريكا الالتينية وآسيا،
وكان هدف إشراك هذه الدول غري األعضاء لبحث سبل إصالح االقتصاد العاملي ،والنظام املايل
الدويل ومحايته من األزمات والتقلبات؛ وعلى أساس ذلك جاء تشكيل جمموعة العشرين يف عام
 1999اليت ضمت االقتصادات الناشئة إىل جانب الدول الغنية ،وأصبحت تعقد اجتماعاهتا
بانتظام حىت األزمة املالية لعام  ،2008وقد تركزت معظم اجتماعاهتم على منع األزمات وحلها،
ومكافحة متويل اإلرهاب[.]4
تعد جمموعة العشرين منتدى غري رمسي ،إذ ال يوجد جملموعة العشرين مقر ثابت وال
موظفون ،وحيتضن األعضاء بالتناوب اجتماع القمم ،ومتثل الدول األعضاء قرابة  %90من
اإلمجايل العاملي لإلنتاج القومي ،و %80من نسبة التجارة العاملية (مبا يف ذلك التجارة الداخلية
لالحتاد األورويب) ،وأيضا متثل الدول األعضاء ثلثي سكان العامل ،فضال عن الثقـل االقتصادي
ألعضاء اجملموعة الذي يضفي عليها درجة عالية من الشرعية والتأثري عن طريق تعزيز احلوار
البناء بني الدول الصناعية واالقتصادات الناشئة والسيما فيما يتعلق باستقرار االقتصاد الدويل
وتطويره ،عالوة على إصالح املؤسسات املالية الدولية ،وحتسني النظام املايل ،وتركز هذه اجملموعة
أيضا يف دعم النمو االقتصادي العاملي ،وتطوير آليات فرص العمل ،وتفعيل مبادرات التجارة
املنفتحة .ويشكل تعزيز التنمية مبختلف مناطق العامل أمهية كربى جملموعة العشرين ،اليت حترص
على تنفيذ ذلك من خالل تفعيل آليات التعاون والتواصل مع الدول غري األعضاء.
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رابعاً :التكتالت االقتصادية اآلسيوية وميكن متييزها مبحورين:
األول /رابطة جنوب شرق آسيا املعروفة باسم اآلسيان (-:)ASEAN
يتكون هذا التكتل من ست دول هي( :تايالند ،وسنغافورة ،وماليزيا ،وبروناي،
وإندونيسيا ،والفلبني) ،وقد أنشئ يف العام  1967وكان هدفه يف البدء سياسياً ،يتلخص
بإقامة حلف مضاد للشيوعية ،وبعد األضرار اليت حلقت بدول التكتل جراء السياسات املتبعة
من قبل الواليات املتحدة وأوروبا جتاه صادرات تلك الدول ،أخذت هتتم بالتعاون االقتصادي؛
فعليه أُنشئ تكتل (اآلسيان) الذي أرسى خطوة مهمة على طريق تأسيس جبهة منظمة مضادة
للتكتالت االقتصادية األخرى ،الذي أخذ دوره يتزايد يف التجارة الدولية باستمرار ،فبعد أن
كانت صادرات اجملموعة ال متثل سوى  %3من إمجايل الصادرات العاملية ،وحوايل  %11 .5من
إمجايل صادرات الدول النامية ،وصلت هذه صادرات هذه الدول إىل  %5من إمجايل الصادرات
العاملية ،وحوايل  %18من إمجايل صادرات الدول النامية[. ]5
الثاين  /مجاعة التعاون االقتصادي آلسيا الباسيفيكية واملعروفة باسم (-: )APEC
تتكون هذه اجلماعة من مثاين عشرة دولة على رأسها (اليابان ،والصني ،وأسرتاليا،
والواليات املتحدة ،وكندا ،واملكسيك ،ونيوزيلندا ،وكوريا اجلنوبية ،ودول رابطة اآلسيان) وقد
جاء إنشاء هذا التجمع االقتصادي العمالق كرد فعل على إعالن قيام أوروبا املوحدة عام
 ،1992وتسيطر هذه اجلماعة على حوايل  %50من الناتج القومي اإلمجايل العاملي والتجارة
العاملية.
خامساً :جتارب التكتل يف الوطن العريب:
على الرغم من توفر املقومات االقتصادية والثقافية املطلوبة لقيام تكتل اقتصادي ناجح يف
الوطن العريب ،إال أن غياب شرط التوافق السياسي بني األنظمة العربية ،وحالة عدم االستقرار
السياسي يف بعض الدول العربية وقفت حائال دون جناح معظم جتارب هكذا تكتل يف الوطن
العريب ،باستثناء جتربة دول جملس التعاون اخلليجي ،اليت بدأت بإنشاء منطقة التجارة احلرة يف
العام  ،1981اليت انتقلت بعدها إىل االحتاد اجلمركي يف العام  ،2003ورغم التقدم النسيب
يف الرتتيبات واإلجراءات املتخذة جاء التقرير االقتصادي اخلليجي عام  2006-2005ليؤكد
ضعف مؤشرات التكامل التجاري واخنفاض مستوى التجارة البينية اخلليجية ،وضعف جماالت
االستفادة من ارتفاع عوائد الصادرات النفطية؛ نتيجة ارتفاع الطلب على السلع املستوردة،
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وضعف مستوى التنويع اإلنتاجي يف دول اجمللس؛ وكل هذه األسباب جعلت هذه الدول تتجه
حنو األسواق اخلارجية؛ وأدى ذلك إىل تسرب جزء كبري من األموال اخلليجية إىل اخلارج ،وهذا
األمر يفرض على دول اجمللس بذل املزيد من اجلهود لرفع مستوى التنويع اإلنتاجي من السلع
واخلدمات اليت حتظى فيها مبيزة نسبية؛ لزيادة مستوى التكامل االقتصادي اخلليجي [. ]6
وميكن حصر أهم الدوافع اليت أدت إىل إنشاء هذه التكتالت باآليت:
أوالً :دوافع اقتصادية :يأيت هذا الدافع للتمتع بوفرات اإلنتاج الكبري اليت يوفرها التكامل
االقتصادي بني الدول لتحسني معدل التبادل الدويل ،وفتح جمال للمنافسة ،والقضاء على ظاهرة
االحتكار ،فضال عن تشجيع حركة االستثمار؛ خللق مناخ مالئم للتنمية االقتصادية ،وحتقيق
األمن االقتصادي ،وجتنب املخاطر واألحداث األخرى اليت تتعرض هلا دولة ما؛ فيصبح التكتل
مبنزلة التأمني هلذه للدولة.
ثانيًا :دوافع سياسية :إن التكتالت االقتصادية هي إحدى صيغ العالقات االقتصادية
الدولية ،فهي عملية تنسيق مستمرة ومتصلة تتضمن جمموعة من اإلجراءات التجارية؛ لتحقيق
معدل منو مرتفع ،كون االعتبارات واملصاحل االقتصادية هي احملرك الرئيس لعجلة العالقات
الدولية؛ للسيطرة على األزمات االقتصادية الدولية ذات األبعاد السياسية ،وإمكانية تعزيز
األدوار اإلجيابية يف العالقات البنيوية للحقوق وتوازهنا دولياً؛ ألن أغلبها تقوم يف خانة املصاحل
والسيما االقتصادية منها ،اليت تعمل بعض التوازنات على اخلرائط اجلغرافية اليت ختدم املنظمات
واهليئات الدولية.
ثالثاً :دوافع أمنيةَّ :
إن تواصل بناء التكتالت االقتصادية يأيت للنهوض بواقع العالقات
االقتصادية الدولية ،وجعلها وسيلة لكسب صداقة هذه الدول الكربى ،وتطوير منظومتها
العاملية اليت تعمل على تراجع وترية احلرب والنزاعات الداخلية من طريق رفع مستويات التنمية
االقتصادية ،ونشر الدميقراطية ،واليت تعزز دور االقتصاد يف تأمني الدول على مكافحة اإلرهاب،
وحتقيق السلم واألمن الدوليني ،وجتنب املشكالت اليت ميكن أن تصيبها.
بناءً على كل ما تقدم ،فإن اهلدف املشرتك جلميع التكتالت االقتصادية القدمية أو حىت
اليت هي حديثة النشأة تأيت لتحقيق مزايا اقتصادية أكرب مقارنة بإمكانياهتا املتاحة ،ومبا تعجز أن
حتققه الدولة منفردة؛ لرفع مستوى التجارة البينية اخلارجية ،واستغالل مواردها االقتصادية ،ورفع
مستوى كفاءة مواردها البشرية ،وختليصها من التبعية االقتصادية ،واستقالل اقتصادها عن الدول
اخلارجة عن التكتل االقتصادي؛ وهذا بدوره يرفع إمكانية قوهتا التفاوضية على املستوى السياسي
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واالقتصادي ،فضال عن سعيها حلماية إنتاجها احمللي من املنافسة األجنبية يف ظل العوملة وفتح
األسواق؛ وتسمح نظريات النظام ( )Regime Theoryبدراسة التفاعل بني القوة املادية وقوة
األفكار ،وتسمح كذلك بدراسة تفاوت هيكل القوة داخل النظام ،وكيفية تصعيد قيم معينة،
اتساقاً مع توجهات القوى املؤثرة داخل النظام ،أو تفعليها انتقائيا جتاه بعض األطراف يف بعض
األوقات ،ويف هذا السياق مسح املناخ الدويل ،عقب انتهاء احلرب الباردة بربوز قيمة “دميقراطية
السوق” والسيّما يف أبعادها اإلجرائية ،وأفرز ذلك منظومة األفكار والسياسات حتت املظلة
الفكرية ملفهوم احلكم الرشيد اليت تبناها (البنك الدويل) ،وصمم يف إطارها برامج “املشروطية
السياسية” الذي ربط بني احلصول على املعونة واتباع الدول املتلقية للمعونة سياسات اقتصادية
وسياسية؛ نتيجة االختالالت يف موازين القوى الدولية ،وهذا ينعكس يف سلوك وحدات القرار
االقتصادية األقوى ،املتمثل يف سياسات املديونية املقيتة ،واهليمنة ،وعوملة األزمات االقتصادية،
والتدخل ،واإلقصار ،واإلكراه على سياسات اقتصادية داخلية قد تكون ضارة ،بل خطرة على
اجملتمعات ومستقبل التنمية يف دول كثرية وباألخص دول العامل الثالث ،لتكريس هيمنة الشركات
متعددة اجلنسية ومن خالل احلظر االقتصادي والعلمي والتقين وكذلك احلصار االقتصادي.
أن هذا االختالل يف موازين القوى أدى إىل سيطرة القوى املهيمنة ،على األمم املتحدة
وجملس األمن وصندوق النقد والبنك الدوليني ومنظمة التجارة العاملية ،كون االقتصاد اليوم
من أكثر األسلحة ضراوة وأكثرها غدراً ليس باملعىن اجملازي بل باملعىن احلقيقي؛ إليقاع الضرر
باقتصاد اخلصوم ،ويكفي أحياناً أن يكون جمرد التهديد بإحلاق الضرر وسيلة إلجبار اخلصوم
على تقدمي التنازالت ،وال تقتصر هذه األساليب على الدول ،بل حىت على اجلماعات اإلرهابية
والعصابات اإلجرامية ،وغريهم من الالعبني السيئني الذين يستخدمون صناديق الثروة السيادية
والقنوات اخلاصة باملوارد االستخباراتية واهلجمات اإللكرتونية والتخريب والعمل السري[،]7
إذ أضحت للدبلوماسية القسرية موقعها يف السياسة الدولية لتغيري حالة أو سلوك ما سواءٌ
أكان حكومياً أم غري حكومي من خالل التهديد باستخدام القوة ،ولكن جوهر اهلدف من
الدبلوماسية القسرية يقع يف احلد الفاصل بني الدفاع واملفاوضات التكتيكية؛ لتجنب احلرب
العسكرية ،أو حىت خطر التصعيد ،فإن الدولة أو املنظمات املتبنية هلذا النوع يفضلون الضغط
لإلقناع  ،وليس اهلرولة إىل احلرب ،لتجنب صناعة عدو جديد هلا [.]8
وعلى الرغم من صعوبة دراسة التأثريات غري املادية للنظام االقتصادي العاملي ،تذهب
بعض االجتاهات إىل أن النظام يؤسس لنوع من االرتباط ،الذي يشكل تفاعال اسرتاتيجياً أو
نوعاً من التأثري ،يستطيع من خالله طرف أو أطراف ما التأثري يف سلوك الطرف اآلخر أو
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سياساته ،وبعد األزمة االقتصادية العاملية عام  ،2008وبروز دور قوى اقتصادية صاعدة أدت
أدواراً مؤثرة فيما يتعلق بقواعد التصويت وإسهامات الدول ،وعملت (لويب) للدول النامية داخل
تلك املؤسسات ،كل ذلك أثر يف توجهات تلك املنظومة فيما يتعلق باملشروطية السياسية ،فقد
تأثر نظام ما بعد املشروطية بوجود تكتالت اقتصادية جديدة (ماحنني جدد) ال يولون مسألة
طبيعة النظام السياسي يف الدول املتلقية للمعونة أو الدميقراطية االهتمام ،ومن مث ،فرض هؤالء
بشكل ما تعديل قواعد اللعبة ،أو أعادوا هامش املناورة ،اليت كانت قد تالشت بانتهاء احلرب
الباردة.
يعد هذا التحول هنائياً ال رجعة فيه ،فقد فرضته معطيات اقتصادية تتصل مباشرة توزع
الناتج الدويل بني الغرب واجلنوب ،يقابلها تقهقر مكانة دول اهليمنة الغربية والسيما الواليات
املتحدة وتراجع قدراهتا على فرض مشيئتها وإمالءاهتا يف املنطقة ،وبديهي أن ذلك سوف يضعف
حمور التبعية يف املنطقة الذي كان يستمد قوته وفعاليته من دول اهليمنة الغربية اليت كانت تسيطر
على النظام الدويل؛ وكل هذا يؤثر تأثرياً مباشراً على تشكيل تكتل خاص بالشرق األوسط يف
الوقت احلايل متتد منطقته من املغرب العريب حىت إيران ،و تشمل أرضي يف أفريقيا وآسيا وأوروبا
حيث أن تركيا تقع ضمن الشرق األوسط ،ويف حالة أ ِ
ُخ َذت العوامل اللغوية والدينية والسياسية
والتارخيية يف احلسبان فإن منطقة الشرق األوسط ستمتد إىل (أفغانستان) ،و(باكستان) ،وأيضاً
منطقة وسط آسيا اليت تشمل (مجهوريات وسط آسيا اإلسالمية يف االحتاد السوفييت السابق).
على الرغم من توافر أهم شروط روابط التكتل وهي توحيد بني عناصر خمتلفة جملموعة
واحدة على الصعيد اجلغرايف والتارخيي والدميغرايف وجتانس اهلياكل االجتماعية االقتصادية للمجال
الذي يراد دجمه ،فأن هناك جمموعة من التحديات اليت حتول دون تشكيل تكتل اقتصادي منها:
إن ملنطقة الشرق األوسط أمهية اسرتاتيجية كبرية جداً بني املناطق احمليطة هبا ،فهي حلقة
عما متثله من أمهية اقتصادية يف املنطقة؛ بسبب
وصل أو جسر بني دول العامل وقاراته  ،فضال ّ
وجود النفط فيها ،إذ يقدر احتياطي النفط يف الشرق األوسط بنحو  %66من احتياط النفط
العاملي يف هناية القرن العشرين ،و�تَُع ُّد هذه املنطقة املزود الرئيس للنفط يف العامل والسيما النفط
الشرق أوسطي املوجود بكثرة يف منطقة اخلليج العريب ،فهو قائم على تبعية ارتباط اقتصاد معظم
دول الشرق األوسط مع الدول املتقدمة ،وغموض مذاهبها االقتصادية احملددة للتعامالت مع
غريها ،اليت تعتمد أغلبها على الريع النفطي وهذا بطبيعة احلال ال يوفر صبغة تعاون بينها؛ ألهنا
حتتاج إىل صناعات خمتلفة.
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التطور السريع يف املشكالت بني دول الشرق األوسط وهذا التطور يدل على شيئني
اثنني :األول هو هشاشة العالقة بني الدول ،واآلخر كثرة املشكالت ،وتناقض املصاحل وحتكيم
النوازع الطائفية حلل اخلالفات السياسية ،وهذان يقودان قطعا إىل نتائج كارثية أبرزها استئثار
البلدان األكرب حجماً واألكثر تقدماً اقتصادياً يف التكتل باجلزء األكرب من املكاسب؛ مما يقوي
نزعة هذا البلد لفرض هيمنته على باقي دول التكتل.
الفساد اإلداري واملايل ،والتخلف االقتصادي ،والتخلف التقين؛ بسبب توقف االجتهاد
العلمي ،واالجتهاد العملي ليس ختلفا جينيا ،إنمّ ا خيضع عادةً للوضع االقتصادي والتعليمي،
ومستوى االحتقان االجتماعي ،واحلريات واحلقوق لدى مواطين البالد.
املصادر :
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استراتيجيات تسويق مثيرات العنف
بين الدعاية والتجنيد
صادق علي حسن*

2016 / 7 /18
مع هناية احلرب الباردة أصبح الرتكيز يف زيادة استخدام تقنية املعلومات داخل اجملتمع
العسكري واملدين كبرياً؛ ألن اإلعالم يصنع التهويل بأساليب الدعاية والشائعات وهذا كله
يدخل ضمن فنون احلرب النفسية؛ لبث اخلوف والقلق داخل اجملتمع ،وحني النظر إىل املعارك
اليت حقق فيها تنظيم “داعش” انتصارات نرى أن أغلب هذه املعارك قد كسبها من طريق
الرتهيب اإلعالمي ،وليس من طريق معارك عسكرية؛ إذ إن التنظيم يسعى إىل بث اخلوف يف
نفوس املقاتلني أو حىت الناس املتواجدين يف مناطق القتال من خالل نقل العمليات اليت يقوم
هبا من إعدام ،وحنر ،وغريها.
َّ
إن عملية إشاعة اخلوف تعد اليوم من األدوات الداعمة على صعيد التسويق اإلعالمي
فهدفها رفع املعنويات ،وبناء مجهور ،وتوهيم املواطنني لرتويج الشائعات ضمن اسرتاتيجيات
وأبعاد مدروسة ،والسيما إذا كان ميلك احلقيقة من خالل إيصاهلا بشكل مؤثر يقنع من خالله
املتلقي بنحو كبري ،فحينما يستخدم تنظيم ما اإلعالم كوسيلة لرتويج جرائمه بتقنيات حديثة رمبا
ال تتوافر حىت يف املؤسسات اإلعالمية العاملية فبإمكان هذا إقناع املتلقي مبا يروجه من مشاهد
والسيما إذا كانت بدقة عالية تفي بتنفيذ عدة أهداف تكتيكية واسرتاتيجية ،ومن أهم هذه
األهداف اليت يرومها التنظيم[:]1
تأمني انتباه عدد من وسائل اإلعالم الكربى؛ الستغالل الدعاية اجملانية اليت تقدمها
تفوقهم،
القنوات واليت تنقل احلدث من دون رسوم مستغلة بذلك مضاعفة دعايتهم يف تصوير ّ
وقدراهتم يف تطبيق أحكامهم الدينية على سبيل املثال ،من خالل تطبيق سريع لشريعتهم.
ردع خصومه الدولية واحمللية ،من طريق إثارة غضب اجلماهري مبثريات العنف.
* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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استفزاز احلكومات الغربية إىل (اإلفراط) يف ردود األفعال.
وسائل لتجنيد األفراد من طريق نشر املقاطع املؤثرة لتجنيد أعضاء جدد إىل صفوفه ،من
خالل تسجيل أناشيد محاسية لرفع مشاعرهم االنتقامية ضد اخلصوم ،وكذلك السعي إىل بث
حوارات استدراجية مع الناس تنشر عرب الفيس بوك وتويرت حىت يتأثر املشاهد ويغامر لالنضمام
لتنيظم “داعش ،فضالً عن كسب العديد من االعضاء عن طريق مواقع التواصل االجتماعي
من خالل احلوارات االستدراجيية.
لقد عمل تنظيم “داعش” على نشر صور ومقاطع فيديو إعدام موثقة بصرياً ،والسيما
كبريا من قبل اإلعالم الدويل املؤثر،
تلك اليت تنطوي على ضحايا غربيني؛ ألهنا تلقى
ً
اهتماما ً
ومع ذلك فإن الكثري من التقارير الغربية تركز يف عرض الطبيعة الوحشية للعنف ،مع إمهال
جوانب مهمة أخرى للتقنية والدعاية ،فقد عمل ( ]2[)Judith Tinnesعلى مجع إحصائيات
على حنو غري متناسب من إعدام الضحايا الغربيني ،وحاالت قتل مشاهبة من السكان احملليني،
من خالل رصد منتظم لعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء (احملاكم الشرعية) واملسجلة
بفيديو تغطي مجيع املواقع املتواجد فيها التنظيم ،واجلدول رقم ( )1يشري إىل هذه األعداد
واملناطق منذ  1يناير عام  2015اىل غاية  12يوليو  2016مع إشارة خاصة إىل العراق يف
اجلدول رقم ( )2وسوريا يف اجلدول (،)3وهذه اإلحصائيات هتدف إىل سد فجوة من انعدام
االحصائيات يف هذا اجملال ،للمرئيات املنفذة من لدن تنظيم “داعش”.
جدول رقم ()1
إحصائيات اإلعدامات خارج نطاق القضاء (احملاكم الشرعية) اليت سجلت عرب فيديو
من لدن تنظيم “داعش” منذ  1يناير عام  2015اىل غاية  12يوليو  2016يف خمتلف
املناطق املتواجد فيها التنظيم
ت

الدولة

االعداد

1

العراق

535

2

العراق  /سوريا

140

3

سوريا

412

34

مقاالت

4

ليبيا

111

5

اليمن

57

6

مصر

44

7

افغانستان  /باكستان

28

8

نيجرييا

3

9

روسيا

3

10

الفلبني

3

11

السعودية

2

12

تونس

1
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جدول رقم ( )2عدد املقتولني يف “واليات داعش” اليت يسيطر عليها
التنظيم يف العراق
ت

املناطق

األعداد

1

نينوى

165

2

صالح الدين

108

3

دياىل

59

4

األنبار

55

5

دجلة (جنوب مدينة املوصل وهي القيارة
والشرقاط واحلضر والزاب ومحام العليل)

50
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6

كركوك

33

7

الفلوجة

30

8

مشال بغداد

20

9

اجلنوب (زوبع)

9

10

مناطق متفرقة

6

جدول رقم ( )3عدد املقتولني يف “واليات داعش” اليت يسيطر عليها
التنظيم يف سوريا
ت

املناطق

األعداد

1

الرقة

90

2

محص

89

3

حلب

66

4

اخلري

54

5

دمشق

45

6

الربكة

37

7

محاة

23

8

مناطق متفرقة

8
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استطاع تنظيم “داعش” كسب تعاطف وسائل اإلعالم يف تسيري عملياته وإثارة نشاطاته
بطريقتني[: ]3
األوىل :التوظيف املباشر :إذ تعمل القنوات املرئية والسمعية على نقل أخبار “داعش”
العسكرية واإلحياء الدائم بانتصاره ومتدده وتراكمه يف كسب انتصاراته سواءٌ يف املناطق املستباحة
أم يف مناطق أخرى من العامل العريب واإلسالمي ،إذ استطاع التنظيم الوصول إىل أغلب دول
العامل بتمويل من بعض الصحف والقنوات واإلذاعات اليت (تتغىن بدولته ومتجد البغدادي
كخليفة وكضرورة إسالمية) وعمدت بعض املواقع اإللكرتونية والقنوات الفضائية إىل أن تقرن
بثها أو حىت مقاالهتا وتقاريرها حبمل (لوكو) التنظيم (رمزيته الدولية إىل العامل) .
الثانية :التوظيف غري املباشر :جرى ذلك عرب ضخ التصرحيات والبيانات اليت ساقتها
بعض القنوات والصحف الدولية الكربى من أن التنظيم ميتلك قوة عسكرية هائلة واسرتاتيجية
خمططة وأنه قادر على فعل كل شيء ،فاستطاع التنظيم عرب هذه الفروع أن يبين -جمانًا أو باملال
املدفوع -عالقات عامة على املستوى الدويل فيما يريد إشاعته يف األوساط اإلسالمية بنح ٍو
خاص واألوروبية بنح ٍو عام على أنّه واقع حال دويل ،وعلى العامل أن يعد العدة الستقباله ،سواءٌ
أكان كعدو دويل أم كصديق لبعض األنظمة خفاءً ،وهذا األمر ملح له نائب الرئيس األمريكي
(جو بايدن) يف إحدى خطاباته من اهتامه للسعودية وقطر واإلماّرات بأهنا الدول اليت تشارك
يف متويل التنظيم ولكن طبيعة الضغوطات الدولية واملصاحل حالت دون التحقق من هذا األمر
أمريكيًا بعد اعتذار (بايدن) عرب وسائل اإلعالم من ذلك االهتام اخلطري.
عملت جناحات التنظيمات اإلرهابية :أن العراق ميثل اجلهة املناسبة ألداء اجلهاد ضد
االحتالل األجنيب واأليديولوجي بوساطة إضفاء الطابع العاملي (للجهاد العاملي) للرواية اليت
تتجاوز احلدود من طريق دمج موضوعات االحتالل ،والشرف املدنس ،واملقاومة الباسلة،
والفداء وكل ذلك يعترب رسالة مثرية للعواطف تنتقل بنح ٍو جيّد ويتم نقلها بسهولة من خالل
وسائل اإلعالم[.]4
يف دراسة أعدها (مركز األمن ومكافحة اإلرهاب) بعنوان (البناء احلاسويب مبنزلة هتديد
األمن :دراسة عاملية حول أخبار التغطية اإلعالمية) لعامي  2008و 2013تضمنت حتليل
( )535من األنباء اليت نشرهتا وسائل اإلعالم املختلفة وكانت (قناة اجلزيرة) من ضمن القنوات اليت
خطرا أمنيًا؛ وذلك
تدخل تغطيتها يف مهمة مساعد على تشكيل ( )cyber terroristsبوصفها ً
كون هلجتها هي يف الغالب ختويفية وترهيبية ومرعبة ،وتوصلت الدراسة إىل اثنتني من النتائج :
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كبريا من حمتوى وسائل اإلعالم الدولية اليت تركز يف
النتيجة األوىل :هو أن هناك ً
قدرا ً
قدرا
تشكيل (اإلرهاب السيرباين (اإللكرتوين) )cyber terrorists-الذي بدوره يبث وبوضوح ً
كبريا من اهتمام وسائل اإلعالم يف تشكيل هذا النوع اجلديد من اإلرهاب.
ً
النتيجة الثانية :أن الكثري من التغطيات اإلعالمية تعبرِّ عن قلق حقيقي إزاء التهديد احلايل
أو املستقبلي ،الذي تشكله ظاهرة اإلرهاب ،وهذا القلق يتناقض مع بعض وجهات النظر لبعض
القنوات اليت تدخل أنباؤها ضمن (اإلرهاب السيرباين) من حيث امتالكها الوسائل أو الدافع أو
الفرص للمشاركة يف هذا النوع من النشاط؛ ألن التغطية اإلخبارية بإمكاهنا أن تشارك بنشاط يف
إنتاج هذا التهديد األمين احملتمل الذي ينتج عن تأطري وتفسري خاص تابع جلهة أو فئة معينة،
صورا
يتم إعطاؤه إىل العامل من طريق اللغة ،والصور ،واملمارسات اخلطابية
[ ]5األخرى :سواءً أكانت ً
أم مقاطع صوتية أم فيديوهات ،أم مناقشة سيناريوهات افرتاضية .

ففي اجللسة اليت أعدهتا قناة “العربية” ضمن جلسات منتدى اإلعالم العريب الذي
استضافته مدينة ديب يف نيسان/أبريل - ٢٠٠٨ملناقشة “وثيقـة تنظيم البث الفضائي العريب”
اليت أقرها وزراء اإلعالم العرب -حتدث مدير أخبار قناة العربية (خنلة احلاج) بصراحة الفتة عن
“دور املال السياسي يف فرض أجندته اخلاصة على اخلطاب اإلعالمي للمحطات الفضائية
وفعال يكمن يف
عموما” ،وشـ ّدد على أن حترر هذا اخلطاب بنح ٍو
اإلخبارية العربـية
ٍّ
حقيقي ّ
ً
ُخَر ،فبدأ كالم (خنلة احلـاج) يركز يف
التخلُّص من هذا التمويل ،والعمل على تأمني
مصادر أ َ
َ
ضرورة التخلُّص من املال السياسي غري مألوف ،على اعتبار أن قناة العربية -اليت يدير أخبـارها-
تبعا لرأمساهلا السعودي ،إذ يتعلّق األمر بالرأس املال الرمزي
متثل أكثر احملـطات املتهمة بالتحيُّز ً
باألعالم عامة ،والفضائيات على وجه التحـديد ،لرمزيتها “أي حـديث عن الواقع” ونفوذها
“املؤثر األساس يف حال تفكك البنية االجتماعية يف العصر احلديث” .وينتمي الرأس املايل
الرمزي إىل جمال االستقطاب ،أي إنّه فضاء واسع برموزه ،وتتداخل فيه املصاحل واالعتبارات
املختلفة ،ويصعب تثبيته[.]6
أما شبكات التواصل االجتماعية فلها أثر كبري بانتشار فكر تنظيم “داعش” ،فقد
هنجا للصراع الذي أصبح مبنزلة عقيدة اسرتاتيجية
استغل االنصهار بني اجلوانب اإلعالمية واملادية
ً
َ
اتصالية بني ساحة املعركة البدنية واملعلوماتية أو (الرقمية)[]7؛ مما جتدر اإلشارة إىل أن معظم
وسائل نشر تنظيم “داعش” تتم من طريق شبكة اإلنرتنت ،إ ْذ إ ّن التنظيم ال يركز فقط يف عرض
املادة اإلعالمية حمليًا يف األراضي اليت يسيطر عليها ،إمنا يعمل على تكوين مسة العاملية ألعماله؛
يوما بعد آخر يف منو شعبية (وسائل إعالمه) يف عدد من املدن
بسبب اختاذه املنحى التصاعدي ً
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والقرى يسيطر عليها من حالل متاجر صغرية يف األحياء ،أو من خالل سيارة توزع املطبوعات
واألقراص املدجمة ( )DVDللسكان احملليني ،مع الرتكيز على اجلمهور املستهدف من األطفال
واملراهقني ،على عكس قبل بضع سنوات حينما كانت املنتديات حممية بكلمة مرور مقر النشرات
اإلعالمية واحملادثة بني اإلرهابيني على اإلنرتنت ،واآلن أصبح “تويرت” منصة التوزيع املركزية منذ
إصدار سلسلة من إصدارات الفيديوهات يظهر فيها قتل الرهائن األمريكية والربيطانية واليابانية،
فضال عن قتل صحفيني متعددي اجلنسية والعديد من العاملني يف اجملال اإلنساين ،فقد كانت
تنشر هذه املقاطع عرب وحدة التوزيع الرئيسة مثل موقع (اعتصام) ،ويف حني بدأ “تويرت” باختاذ
إجراءات جديدة تعاجل إغالق “حسابات وسائل اإلعالم الرمسية لداعش” ،عمل التنظيم على
جتديد مواقعه عدة مرات ومبسميات خمتلفة عند إنشاء حسابات يف تويرت ،فظهر إىل جنب موقع
(اعتصام) موقع (الفرقان )،و(صحيفة احلياة) ،و(أجناد) ،و(دابق) ،وغريها ،ويف هذه الطريقة
يتم وضع خطة اسرتاتيجية تسمى “الالمركزية املركزية” ،من طريق إنشاء عدد من احلسابات
أيضا وسيلة يتخذها التنظيم لئال ميكن ألحد أن يتبع هذا النشاط على أساس
الرمسية ،وهي ً
يومي؛ لتحديد ماهية احلساب الرمسية ،فقد عمد التنظيم إىل فتح حسابات أخرى نشطة ومهية؛
ليتم توصيلها مع أجهزة اإلعالم الرمسي حيث ُوِج َد ثالثة من ناشري احلسابات الرمسية لوسائل
اإلعالم مثل حساب (عيون آل األمة) مع اثنني من احلسابات ( ،@news_ommahو
 ،)@eyes___ISو(أبو حممد الفاتح) مع حساب واحد ( ،)@gothoathinnhgو(أبو
معاوية الشامي) مع ثالثة حسابات ( ،@abo_moawea_H1_dو_abo_moawea
 ،@HDو )@abo_moawea_HD19وعملت هذه االسرتاتيجية يف فتح حسابات يف
“تويرت”؛ الستقطاب املتطوعني للقتال يف سوريا والعراق ،وأحدثت طفرة يف توظيف وسائل
التواصل االجتماعي وشبكاته كماكينات دعاية افرتاضية فعالة يتم من حالال تزويد التنظيم
برأس املال البشري ،إذ مت طرح تسجيالت فيديو تظهر جوانب خمتلفة من التنظيم ،مثل سياسة
قطع الرؤوس اليت يقوم هبا أطفال التنظيم ،وكذلك عرب سياسية ودية تفاعلية تعمل على نشر
أشرطة الفيديو تكون أكثرها ذات واجهات غربية من لدن املسلحني ،كأ ْن تُطرح مع أطعمة
غربية مثلاً كجرار شوكوالتة “النوتيال” إلظهار األلفة مع أمناط احلياة الغربية ،أال أ ّن غالبية
منتجات الدعاية هي ألثبات توفر احلكم والعدالة لدى التنظيم ،والبناء اجلديد ملا يسمى
“بدولة اخلالفة” ،وهذه الدعاية تعمل على عدد من السمات الرئيسة إذ إن “داعش” مييل إىل
استخدام الفيديو بدلاً من كتابة النص؛ لالستفادة الكاملة من املهارات اللغوية لألعضاء فضالً
عن ذلك ،فإن أمهية الدعوة األيديولوجية للعمل ال ميكن االستهانة هبا ألهنا تسلط الضوء على
أخطاء العدو ،وبيان العمل الصاحل لتنظيم “داعش”[.]8
39

حصاد البيان

املرجح أن
ج مما تقدم اختالف اسرتاجييات “داعش” وقدراته القتالية ،ومن ّ
يُستَنتَ ُ
مستمرا
تقدما ،فكلما كان تنظيم “داعش”
تستمر هذه االسرتاتيجيات يف التطور وتصبح أكثر ً
ً
وتطور؛ وباإلمكان
يف السيطرة على أراضيه ،كانت عمليات وسائل اإلعالم اخلاصة به يف ّ
توسع ّ
معرفة مدى تطور وسائل “داعش” اإلعالمية من خالل العودة إىل عام  ،2003حينما كانت
التنظيم يف األصل يدعى مجاعة التوحيد واجلهاد ،أو الرجوع إىل عام  2013عندما أعلن
“داعش” رمسيًا وجوده يف سوريا ،وبعد عام من ذلك استطاع السيطرة على أكثر من ثلث
اعا خمتلفة من وسائل
العراق ،وأعلن اخلالفة يف صيف عام  ،2014وق تبىن “داعش” أنو ً
اإلعالم الرمسية املستخدمة؛ لرتويج األنشطة املتعلقة به ،مع األخذ بنظر االعتبار بأن هناك
تطورا يف االسرتاتيجيات ،على الرغم من اهلزائم اليت يتلقاها التنظيم على األراضي اليت
دائماً -ً
يسيطر عليها إذ إن داعش يرتكز يف تغطيته على تدريباته العسكرية وحاضنات جنود املستقبل
سمى بـ”اخلالفة” اليت تستمر يف هيمنتها لبناء جيل جديد من املتطرفني؛ لتطبيق العدالة
ملا تُ ّ
السريعة والقدرة على بناء دولتها املتنقلة ،وبيان أن احلياة مستمرة فيها ،وعلى الرغم من تواصل
احلرب يف أجزاء كثرية من املناطق اليت كان يسيطر عليها داعش واليت خسر أغلبها إلاّ أن هذه
االسرتاتيجية اإلعالمية تعد من الوسائل املهمة إلظهار طبيعة مثالية ملعيشة التنظيم ،وما يقدمه
دعما حمليًا وعامليًا لزيادة أعداد عناصره
من حياة (مرتفة) ملن يسيطر عليهم؛ فهو بذلك يكسب ً
.
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القوة الناعمة وتوظيفها في االستراتيجية األمريكية
الشاملة تجاه الشرق األوسط
أيمن عبد الكريم حسين*

2016 / 7 /28
إن ملفهوم القوة عدة ٍ
معان خمتلفة نتيجة الختالف اآلراء والتعريفات بني املفكرين
والباحثني ،فضالً عن اختالف النظريات اليت فسرت مفهوم القوة ،إال أن أغلب التعريفات
اليت تتناول مفهوم القوة تتمحور حول فكرة مفادها “أن القوة هي القدرة على التأثري يف سلوك
اآلخرين” ،أي إهنا عالقة سلوكية بني طرفني يقوم أحدمها بالتأثري يف سلوك اآلخر رغبةً منهُ يف
حتقيق أهدافه خالل مدة زمنية حمددة ومن خالل جمال معني ،ومن هنا ميكن أن حندد عناصر
القوة وخصائصها باآليت:
	•إن القوة وسيلة لتحقيق غاية ما.
	•إن التأثري الذي ينتج عن القوة ال يكون يف اجتاه أو جمال واحد طوال الوقت.
	•القوة هي قيمة نسبية وليست مطلقة ،إذ ال ميكن أن يكون هناك طرف قوي واخر ضعيف
على الدوام.
مفهوم القوة الناعمة)Soft Power( :
منذ زمن غري بعيد بدأ السياسيون يتداولون مصطلحني جديدين مها (القوة الناعمة والقوة
الصلبة) .وازداد استخدامهما أكثر بعد احلراك السياسي والتغّريات يف املنطقة العربية ،كما يف ليبيا
وتونس ومصر وبعض دول اخلليج ،ويف سورية ،وبعد احتالل أفغانستان والعراق[.]1
إن مصطلح القوة الناعمة لهُ جذور تأرخييه قدمية ،إذ يُعد الفالسفة الصينيون أول من نادوا
[]2
لكن مفهوم القوة الناعمة يف الوقت احلايل
باستخدام القوة الناعمة لتعزيز السلطة السياسية ْ ،
* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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صاغهُ أستاذ العلوم السياسية جوزيف ناي[ ]3العميد السابق ملدرسة جون كينيدي احلكومية
يف جامعة هارفارد لوصف القدرة على اجلذب والضم دون اإلكراه ،أو استخدام القوة كوسيلة
لإلقناع .والقوة الناعمة أو الليّنة مصطلح سياسي حديث العهد ،عرفه الفالسفة والسياسيون
القدماء بعدد من التعبريات منها “التأثري ،واإلقناع ،والثقافة ،واألمنوذج”[.]4
تعدد حدود مفهوم القوة الناعمة ،فقد عرفها جوزيف ناي بأهنا “القدرة اليت من خالهلا
يتم احلصول على النتائج اليت يريدها املرء” [ ،]5مبعىن أهنا قدرة طرف ما على التأثري واجلذب جتاه
الطرف اآلخر دون استخدام أي شكل من أشكال العنف ،ومن أجل احلصول على األهداف
أو النتائج اليت يسعى لتحقيقها أحد األطراف ،فقد جاءت بعض التعريفات األكثر مشولية
ملفهوم القوة الناعمة ،نتيجة التغري الذي حصل يف اجلوانب السياسية ،واالقتصادية ،والثقافية،
ودخول عامل التكنولوجيا بشكل واسع ضمن اخلطة االسرتاتيجية الشاملة للواليات املتحدة؛
حيث عُّرفت القوة الناعمة بأهنا “القدرة على احلصول
مما دعا إىل إعادة النظر يف ذلك املفهومُ ،
على ما تريد من طريق اجلذب واإلقناع والتعاون بدالً من اإلرغام واستخدام القوة املسلحة ،او
العقوبات االقتصادية وسواها من اشكال اإلكراه” [.]6
مفادها ،أن الواليات
لقد أفرزت التطورات السياسية اليت شهدهتا البيئة الدولية حقيقةً ُ
املتحدة االمريكية ال ميكن أن تكون فاعلةً ومستمرة بالسيطرة والنفوذ على أنساق النظام الدويل
عرب القوة العسكرية فقط[ ،]7إذ إهنا مل تنتقل من القوة الصلبة إىل القوة الناعمة إال نتيجة حتوالت
اشرتطت عليها إعادة النظر باسرتاتيجية القوة اليت وظفتها[ ،]8لذلك سعت هذه الدولة العظمى
إىل تعظيم دور القوة الناعمة يف تعزيز القدرات االسرتاتيجية هلا ودعمها ،وأن هذه التعظيم
للقدرات ليس وليد اللحظة وإمنا نتيجة تراكم مؤشرات الدور العاملي الذي تضطلع به الواليات
املتحدة ،فضالً عن املقومات اليت متتلكها من ٍ
ثقافة وقيم سياسية وسياسة خارجية ،مما مكنها
من أداء هذا الدور الفعال والشامل.
إن توظيف القوة الناعمة يف االسرتاتيجية األمريكية مل يكن وليد اللحظة كما أشرنا ،وإمنا
كان له توظيف يف حقب خمتلفة ،ابتداءً من احلرب الباردة وما لعبته االسرتاتيجية األمريكية جتاه
االحتاد السوفيايت عرب استخدام القوة الناعمة املستندة إىل وسائل اإلعالم وأدوات الدبلوماسية
العامة ،فضلاً عن املراتب العليا اليت احتلتها يف جمال التعليم واإلنرتنت واحلاسوب وقبول
املهاجرين والعمالة“ ،هذا كله ساعدها على أن تؤثر يف االخرين وتعظم من إمكانياهتا على
املستوى الدويل وتكون قادرة على حتقيق أهدافها دون اللجوء إىل اإلكراه” [.]9
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بعد انتهاء احلرب الباردة بدأت الواليات املتحدة مرحلة جديدة من مراحل إدارة النظام
الدويل املستند إىل نظام القطب الواحد ،وبعد والية الرئيس بوش االبن الثانية اليت دعت بالده
إىل أن تغري من سياساهتا اليت سامهت يف نفور الكثري من املؤيدين بدالً من جذهبم كما صرح
به أغلب صناع القرار هناك ،لذا اجتهت الواليات املتحدة إىل العمل اجلاد يف كيفية امتالك
رؤية جديدة لتوظيف القوة الناعمة من أجل تعويض اخلسائر يف املرحلة السابقة ،فضالً عن
“اإلخفاقات اليت أصابت سياساهتا خالل والية بوش االبن الثانية ،لذلك شددت وزيرة اخلارجية
األمريكية آنذاك كونداليزا رايس على التواصل ،وأطلقت شعاراً جديداً يدعى بـ(املثالية العاملية)
الذي كان يهدف إىل إشراك االخرين بشكل فعال ،واإلصغاء إليهم وعدم الرتاجع عن األهداف
املثالية”[.]10
مث سعت الواليات املتحدة األمريكية بعد ذلك إىل استمرار توظيف القوة الناعمة أثناء
حكم الرئيس احلايل باراك أوباما ،واالبتعاد عن منطق القوة العسكرية واستخدامها ،وهذا ما
أكده أوباما خالل خطابه الذي ألقاه حني تنصيبه رئيساً للواليات املتحدة يف العاشر من يناير
– كانون الثاين عام  ،]11[ 2009وعمل على تطبيق سياسة القوة الناعمة على أرض الواقع من
خالل تعزيز حكمه ،ودعم التبادل العلمي وتشجيعه والتعاون يف جمال األحباث ،والسعي عرب
حتقيق األمن الغذائي ،وأمن الطاقة ،واملساعدات اإلنسانية ،فضالً عن اختاذ خيار احلوار مع
النظام اإليراين ،والرتاجع عن ضرب سوريا ،والدفع حنو احلوار حلل األزمة.
بعد مرحلة  11أيلول “ 2001جنحت اإلدارة األمريكية عرب منظريها -الذين كان
أغلبهم من احملافظني اجلدد -يف استثمار هذه الفرصة وتوظيفها يف خدمة أهدافها االسرتاتيجية
بدالً من أن تكون عائقاً امامها كما تصور البعض” [ ،]12وأن األحداث اليت رافقت مرحلة ما
بعد عام  2001وفرت املناخ املناسب عرب التدخل عن طريق مربرات عديدة يف منطقة الشرق
األوسط ،كان من بني تلك املربرات مكافحة اإلرهاب ،والقضاء على القاعدة ،وغريها من
املسميات اليت ظهرت للساحة الدولية آنذاك.
حينما تولت إدارة الرئيس باراك أوباما احلكم بأسلوب مغاير ملا كانت عليه إدارة
الرئيس بوش االبن ،فقد انتهجت أسلوباً اسرتاتيجياً من ناحية تطبيق القوة الذكية (Smart
 )Powerاليت كانت مبنزلة عامل مساعد لتطبيق القوة الناعمة جتاه الشرق األوسط ،فكان من
بني األهداف الرئيسة للقوة الذكية هي [:]13
	•حتقيق االنتعاش االقتصادي عن طريق خطة اقتصادية تشمل حزمة حوافز ملواجهة األزمة
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املالية والركود االقتصادي الذي أصاب االقتصاد األمريكي ،بعد أن استطاع الرئيس أوباما
إقناع الكونغرس باملوافقة على خطة إنقاذ لألزمة املالية اليت تبلغ كلفتها ( )825مليار دوالر.
حيث أشار تقرير أع ّدهُ جملس االستخبارات الوطنية األمريكية عام
	•تأمني مصادر الطاقةُ ،
 2010إىل أن السنوات اخلمس عشرة املقبلة ستشهد صراعاً حمتدماً على الطاقة ،نظراً لتغيري
موازين القوى العاملية واعتماد الكثري من الدول يف صعودها على القوة االقتصادية.
	•مواجهة القوى والتكتالت االقتصادية الكربى من خالل توظيف اهليمنة الرضائية يف السياسة
اخلارجية األمريكية اليت من خالهلا ميكن إطالة أمد السيطرة األمريكية إىل مدى أبعد.
	•إهناء عسكرة السياسة اخلارجية وإعادة االعتبار للقوة الناعمة ،وهذا ما صرح به وزير الدفاع
السابق روبرت غيس الذي دعا إىل تكريس املزيد من املال واجلهد لتنمية القوة الناعمة ،وقد
أشار أيضاً إىل أن املؤسسة العسكرية وعلى الرغم من أهنا تتمتع بقدرة هائلة فيما يتعلق
بالقوة العسكرية إال أن الركون إىل وزارة الدفاع حبجة قدرهتا على حتقيق األهداف البد من
أن يشوه صورة السياسة اخلارجية األمريكية.
	•إدامة التفوق العسكري األمريكي ،إذ اجتهت اإلدارة األمريكية حنو إدامة تفوق القوات
املسلحة ،وتطوير خرباهتا ،وإعادة بعض التعديالت على تشكيالهتا ،وحجمها ،وتسليحها
بغية التقليل من اإلنفاق عن طريق بناء جيش ذكي وصغري احلجم يعتمد على اجلانب
التكنولوجي والربامج املتطورة ،وهذا من شأنه أن خيلق بيئة عسكرية مالئمة ألداء املؤسسة
العسكرية اليت من شأهنا احلفاظ على األمن القومي.
القوة الذكية جتاه الشرق األوسط (مناذج خمتارة):
إيران
أعلن الرئيس األمريكي باراك أوباما خالل محلته االنتخابية وبعد وصوله إىل الرئاسة عن
اعتماد مقاربة جديدة جتاه امللف النووي اإليراين تقوم على تأخري اخليار العسكري ،وتقدمي
سياسة التفاوضات املباشرة للتعامل مع األزمة ،ويكون ذلك يف إطار اسرتاتيجية جديدة تبناها
كأسلوب جديد إلدارة امللفات العالقة .جاءت رغبة إدارة الرئيس أوباما يف توظيف القوة الناعمة
جتاه إيران ،نتيجة قراءة واقعية بعدم فعالية استخدام القوة الصلبة ،فضالً عن حسابات إقليمية
واضحة مفادها أن اللجوء إىل اخليار العسكري ليس جمدياً ،نظراً إىل تدين مؤشرات النجاح
عند استخدام هذا اخليار ،فضالً عن أن توجيه ضربة عسكرية وقائية إىل املنشآت النووية لن
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تقدم سوى تأخري الربنامج النووي لسنوات أطول ،وبالتايل جعل القوات االمريكية يف أفغانستان
واخلليج العريب والعراق ومجيع املصاحل األمريكية يف املنطقة عرضة للخطر وأهداف انتقامية إيرانية.
لذلك عرض الرئيس باراك أوباما الدبلوماسية الذكية للتعامل مع امللف النووي اإليراين،
وذلك عن طريق إجراء املفاوضات املباشرة من أجل التوصل إىل اتفاق هنائي بشأن الربنامج
النووي ،وهذا ما مت بالفعل بعد مفاوضات استمرت  18شهراً ومت عقد األتفاق يف -7-15
 2015يف ڤيينا ،ومبوازاة ذلك فقد أظهرت الواليات املتحدة إمكانية فرض عقوبات على
إيران يف حال فشل االتفاق ،إشارة إىل عدم استبعاد اخليار العسكري ،لكن يف آخر املطاف
أبدى الطرفان من خالل املفاوضات سعياً جاداً إلجناحها من طريق الرأي العام العاملي ،فضالً
عن توجيه اخلطابات فيما بينهم ،وتذليل العقبات من أجل سري املفاوضات وحتقيق األهداف
املنشودة للطرفني.
تونس
اختارت الواليات املتحدة األمريكية التعامل مع الثورة التونسية عرب ثالث مراحل [:]14
اتسمت املرحلة األوىل هلا جتاه الثورة التونسية مبمارسة التعتيم اإلعالمي على أحداث
الثورة على الرغم من سلمية مظاهرها وتوافق مطالبها مع ما تنادي به الواليات املتحدة من
تعزيز للدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان .أما املرحلة الثانية فتزامنت مع فشل الرئيس األسبق
زين العابدين بن علي يف إجراء اإلصالحات وقيامه بإنزال اجليش إىل الشارع وقمع املظاهرات،
فبدأت اإلدارة األمريكية تطلق تصرحيات مفادها أهنا حترتم إرادة الشعب التونسي ،أما املرحلة
الثالثة فجاء خالها إعالن الواليات املتحدة األمريكية وقوفها إىل جانب الشعب التونسي
ِ
ودعمه لتمكينه من بناء نظام سياسي دميقراطي قائم على أساس حرية التعبري واملشاركة السياسية
وحقوق اإلنسان.
مصر
سعت الواليات املتحدة األمريكية إىل احلفاظ على مصاحلها االسرتاتيجية يف مصر
املتمثلة بـ (حق مرور القوات البحرية االمريكية إىل قناة السويس ،واستمرار اتفاق السالم بني
مصر وإسرائيل ،وتعاون مصر مع الواليات املتحدة يف مكافحة اإلرهاب)[ ،]15وعليه فقد وظفت
حيث صرحت وزيرة اخلارجية األمريكية
اإلدارة األمريكية األداة الدبلوماسية جتاه التغيري يف مصرُ ،
هيالري كلينتون بأن النظام املصري مستقر ،ولديه فرصة لالستجابة إىل مطالب اجلماهري،
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وشجعت احلوار بني احلكومة واملعارضة هبدف التوصل إىل اتفاق وتسوية سياسية ،لكن سرعان
ما اتسعت االحتجاجات وتطورت اجملريات على الساحة السياسية ،فبدأت الواليات املتحدة
بتغيري وجهة نظرها حيال التظاهرات مطالبة بانتقال سلمي للسلطة إىل عمر سليمان (نائب
الرئيس) ولكنها أدركت أن هذا اخليار مرفوض من قبل احملتجني ،فقررت البحث عن بديل آخر
يشكل ضمانة للمصاحل األمريكية لذلك بدأت بإجراء اتصاالت مكثفة مع املعارضة املصرية
والسيما (اإلخوان املسلمني) هبدف تأمني مصاحلها ملرحلة ما بعد حسين مبارك.
كان االتفاق األمريكي الضمين مع قيادات اإلخوان املسلمني يقضي “بأن تؤمن
وحلفاؤها الدعم السياسي واالقتصادي لألنظمة اإلسالمية اجلديدة هبدف
الواليات املتحدة ُ
[]16
متكينهم داخلياً ،مقابل احلفاظ على اتفاقيات السالم مع إسرائيل واحتواء املتشددين” ،
وقد ارتكزت إدارة الرئيس أوباما إىل رؤية براغماتية تقوم على تطوير عالقات قوية مع القوى
اإلسالمية يف معظم بلدان ما يسمى بالـ (الربيع العريب).
ليبيا
تبنت اإلدارة األمريكية خيار رحيل الرئيس اللييب معمر القذايف ،وتأيت هذه الرغبة من أجل
السيطرة على النفط والغاز اللييب ،لتأمني مصادر الطاقة إىل أوروبا ،األمر الذي سينعكس على
متاسك حلف الناتو وتفعيل مهامه االسرتاتيجية مستقبالً ،فضالً عن أنه سيؤدي إىل قطع الطريق
أمام القوى املنافسة يف هذه املنطقة ،والسيما الصني اليت مسح هلا القذايف بدخول شركاهتا إىل قارة
إفريقيا من خالل البوابة الليبية ،حينما جنحت الصني باحلصول على استثمارات هائلة للطاقة يف
مدينة بنغازي حيث يقدر عدد العاملني يف قطاع الطاقة الليبية  30الف صيين ،فدخول الواليات
[]17
املتحدة جتعلها اقل قدرة على منافستها يف ظل عامل يتسم بالتحول.
قررت الواليات املتحدة اعتماد اسرتاتيجية القوة الذكية إلضعاف قدرات النظام اللييب
وذلك عن طريق اعتماد أربع آليات:
	•توظيف وسائل القوة الناعمة األمريكية لتدريب الناشطني الليبيني ومتويلهم.
	•شن محلة دبلوماسية لعزل نظام القذايف أو تطويقه إقليمياً ودولياً متهيداً لإلطاحة به.
	•توظيف تكتيك القيادة من اخللف.
	•تقدمي املساعدات واحلوافز إلعادة إعمار ليبيا.
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سوريا
لقد أوضحت جمريات األحداث بعد عام  2011يف سوريا بأن هناك أطرافاً دوليةً تقف
على خط الصراع إىل جانب النظام السوري احلايل وهذه األطراف تتمثل بـ (روسيا ،والصني،
وإيران) وخبلفيات جيوسرتاتيجية عكستها تصرحيات وزيري الدفاع الروسي والصيين ،وعليه
“فإن استقراء واقع الصراع يف سوريا دفع الواليات املتحدة إىل استبدال اخليار العسكري املباشر
إلسقاط نظام األسد وذلك لعدة أسباب”[:]18
	•وقوف كل من روسيا والصني إىل جانب النظام يف سوريا واستخدامهما حلق النقض (الڤيتو)
يف جملس األمن ضد أي مشروع يجُ يز التدخل العسكري األمريكي يف سوريا.
	•خشية صناع القرار يف الواليات املتحدة من أحنراف املهمة أو السقوط يف املستنقع السوري
كما هو احلال يف حرب العراق وأفغانستان.
	•السياسة املالية اليت تبنتها الواليات املتحدة األمريكية بعد وصول الرئيس باراك أوباما تعتمد
على اسرتاتيجية ذكية غري عسكرية تتالءم مع قيود األزمة املالية عام .2008
	•وجود عوامل موضوعية تتمثل بانتماء الرئيس أوباما إىل احلزب الدميقراطي الذي يُرجح
السياسة الداخلية على السياسة اخلارجية ،وال يحُ بذ توظيف القوة العسكرية.
وبناءً على ذلك توصلت الواليات املتحدة مع ُحلفائها إىل رؤية مشرتكة ترتكز إىل عدم
التدخل العسكري يف سوريا ،ألنه مكلف وينطوي على تطورات وتبعات كبريه ،فعملت على
ارهاق نظام األسد واستنزافه إىل حني سقوطه ،وذلك عن طريق توظيف أدوات القوة الذكية
اليت هي كااليت:
	•الدعوة إىل التحول السياسي :دعت الواليات املتحدة بشار األسد إىل التنحي عن السلطة
نزوالً عند رغبة الشعب ،وأعلنت أهنا لن تفرض التحول يف سوريا ،بل ستدعم اجلهود الرامية
إىل إقامة دولة دميقراطية تتسع للسوريني مجيعاً.
	•فرض العقوبات االقتصادية.
	•شن محلة دبلوماسية لعزل سوريا إقليمياً ودولياً.
	•تسليح املعارضة السورية والتنظيمات املسلحة “املعتدلة” كما أمستها ،وذلك على وفق مبدأ
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توزيع األدوار.
	•توظيف تكتيك باإلنابة واالستعداد للمرحلة االنتقالية.
وعلى وفق ذلك فإن الواليات املتحدة حني توظيفها للقوة الذكية جتاه سوريا فأهنا تسعى
إىل حتقيق أهداف أخرى غري معلنة ،فهي تعمل على استنزاف قدرات سوريا والقوى الداعمة هلا،
وتفكيك الدولة السورية من خالل اسرتاتيجية العداءات بني مكونات اجملتمع السوري ،فضالً
هش ٍ
عن حتويل سوريا إىل كيان ٍ
ودولة ضعيفة تُسهم يف عدم حتوهلا إىل مصدر هتديد إلسرائيل.

املصادر:
[ – ]1القوة الناعمة والقوة الصلبة ،جريدة النور ،العدد .2016-7-20 ،729
[2] – http://www.xendan.org/arabic/drejaWtara.
aspx?NusarID=1&Jmara=144
[3]– https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_power
[/506013/com.cairodar.youm7 –]4ما-هو-مفهوم-القوة-الناعمة؟
[ – ]5نقالً عن :حممد محدان ،القوة الناعمة وإدارة الصراع عن بُعد ،مركز محورايب للبحوث والدراسات
االسرتاتيجية ،الطبعة األوىل ،2013 ،ص .23
[ – ]6حممد محدان ،مركز محورايب للبحوث والدراسات االسرتاتيجية ،مصدر سبق ذكره ،ص .23
[ – ]7عمار محيد ياسني ،دراسة مقارنة بني توظيف القوة الصلبة والناعمة مناذج خمتارة ،كلية العلوم
السياسية – جامعة بغداد.2016-3-10 ،
[ – ]8حممد محدان ،مركز محورايب للبحوث والدراسات االسرتاتيجية ،مصدر سبق ذكره ،ص .5
[ – ]9عمار محيد ياسني ،دراسة مقارنة بني توظيف القوة الصلبة والناعمة مناذج خمتارة ،مصدر سبق ذكره.
[ – ]10املصدر نفسه.
[11] – https://www.youtube.com/watch?v=tmMSRcIcMDc
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[ – ]12عمار محيد ياسني ،دراسة مقارنة بني توظيف القوة الصلبة والناعمة مناذج خمتارة ،مصدر سبق
ذكره.
[ – ]13املصدر نفسه.
[ – ]14عمار محيد ياسني ،دراسة مقارنة بني توظيف القوة الصلبة والناعمة مناذج خمتارة ،مصدر سبق
ذكره.
[ – ]15املصدر نفسه.
[ – ]16عمار محيد ياسني ،دراسة مقارنة بني توظيف القوة الصلبة والناعمة مناذج خمتارة ،مصدر سبق
ذكره.
[17] – http://arabic.people.com.cn/102267/102272/7578034.html
[ – ]18عمار محيد ياسني ،دراسة مقارنة بني توظيف القوة الصلبة والناعمة مناذج خمتارة ،مصدر سبق
ذكره.
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التعليم العايل … �إرادة الإ�صالح
أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى *

2016 / 8 /4
عدم قدرِة التعليم املتبع يف الوطن
إن كثرياً من مؤشرات البنك الدويل واليونسكو تؤكد َ
ايدا
ب تز ً
العريب على تقدمي خمرجات تتناغم وحاجةَ اجملتمع والسوق احمللية قبل الدولية؛ وهذا سبَّ َ
يف أعداد العاطلني عن العمل ،بالتزامن مع الزيادة السكانية مع ما يصاحبهما من زيادة يف أعداد
امللتحقني باجلامعات؛ وبالتايل فإن ازدياد أعداد اخلرجيني من دون فرص عمل مناسبة يش ّكل
عامل قلق للقائمني على التعليم العايل قبل غريهم من أصحاب الشأن من املسؤولني احلكوميني
يف خمتلف الدول العربية ،فضالً عن القلق الذي يشكله لعوائل اخلرجيني.
وحني إنعام النظر لبعض مؤسسات الدولة واملؤسسات اخلدمية يف اجملتمع العراقي سنجدها
حتتاج إىل كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للعمل يف قطاعات اإلنتاج واخلدمات املختلفة وسنجد أ ّن
يتبي أن بعض خمرجات التعليم غري مالئمة حلاجة
بعضها تستخدم عُ َّمالاً ليسوا عراقيني؛ وعليه نّ
سوق العمل الفعلية.
ومما يؤسف له حقاً جند أن نسبة خرجيي املعاهد الفنية ،واملؤهلني للعمل يف السوق
احلرة ومؤسسات الدولة يف األعمال احلرفية واخلدمية ال تتجاوز ( )%10قياساً جملموع خرجيي
اجلامعات للدراسات األولية ،ومن الذين ميكن للسوق احمللية االستفادة واالنتفاع منهم ،وجيب
أن نعلم أن أحد أسباب املشكالت القائمة حالياً يف العراق هو الفقر والبطالة.
إن ما جيب أن نعرتف به هو أن التعليم يف بلدنا حيتاج إىل مراجعة جادة يف التغيري،
وإلصالح هذه املنظمومة التعليمية ميكن الركون إىل قامات تربوية علمية عراقية داخل البالد
وخارجها للمسامهة يف إصالح هذا اخللل .إن احللول واإلجراءات الكفيلة بتغيري هذا الواقع جيب
أن تكون ضمن أوىل اولوياتنا ،إ ْذ َّ
إن التعليم حمور أساس يف مجيع مفاصل حياتنا ،ومن الضرورة
* وزير التعليم العايل والبحث العلمي .
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انتهاج سياسات هادفة تتوافق واملصلحة الوطنية وحاجات سوق العمل ومواجهة مشكلة البطالة
املتفاقمة وخلق فرص توظيف دافعة لالقتصاد الوطين؛ لذا هو حباجة دائمة إىل مز ٍ
يد من الرعاية
واالهتمام.
إن من املناسب الدعوة املباشرة للبدء يف املراجعة اجلادة واملستمرة للقوانني والتعليمات
والضوابط اليت ختص املنظومة التنموية يف العامل ،إذ يتطلع كثري من األكادمييني والرتبويني إىل
جمتمع عراقي قوي قادر على اإلسهام علميًا وتقنيًا واقتصاديًا يف رخائه وتقدُّمه ،والكل يعلم أن
النظام التعليمي اجليد يعد أحد أهم السبل يف حتقيق هذا اهلدف.
مميز يف عملية التنمية مبفهومها الشامل ،ويقع عليه الدور
دور ٌ
عامليًا لقطاع التعليم العايل ٌ
األساس يف االرتقاء مبستوى حياة املواطن االقتصادية؛ لذا وجب علينا أن نعيد النظر وباستمرار
مبعايري جودة التعليم العايل وحتسينه للنهوض به ،وأن تُراعى –دوماً -التطورات العلمية وحاجات
اجملمتع األساسية.
وبودنا أن نطرح بعض املقرتحات اليت ميكن أن تضع التعليم العايل ضمن مساره احلقيقي
يف تقدمي خدماته للمجتمع العراقي ،وهذه املقرتحات هي:
ّأوالً :تبين سياسات تعليمية تويل التعليمني التقين والتطبيقي االهتمام الذي يستحقانه،
والتذكري املستمر على الضرورة امللحة للتوسع يف جماالت التعليم املهين والتقين والتطبيقي ملا هلا
من أمهية يف ردف سوق العمل بالكوادر الالزمة لدعم النمو االقتصادي ومبا يتالءم ومتطلبات
السوق وحاجة اجملتمع ،ولكن ما يُؤسف له هو وجود بعض التحديات أمام التعليم التقين وأمهها
التفكري يف النظرة الدونية للتعليم غري األكادميي ،فضالً عن الظروف الوظيفية اليت حتتاج إىل
اجلهد العضلي والقيود اليت حتد حياة الراغبني يف متابعة دراساهتم اجلامعية العليا إال املتميزين
منهم ،ولكنهم أمهلوا املوارد املالية العالية اليت ميكن احلصول عليها من خالل ممارسة األعمال
املهنية خارج نطاق دوائر الدولة ،والسيما الذين يوكبون املتغيرّ ات التكنولوجية ويطورون مهاراهتم
باستمرار ومبا يتالءم والتطور الصناعي والتكنولوجي يف األجهزة واملكائن واملعدات واخلدمات
احلياتية.
فعلى ما تقدم ُّ
يعد التعليمان املهين والتقين مها املسؤوالن الرئيسان يف توفري الكودر البشرية
املدربة واملؤهلة لاللتحاق بسوق العمل وإعدادهم ،لكنهما يفتقران إىل تشريعات حتتم على
أصحاب املهن إالَّ يوظفوا غري احلاصلني على شهادة أو رخصة حتدد أهلية كل منهم للقيام
بالعمل املوكول إليهم تبعاً ألهليتهم االكادميية املهنية؛ األمر الذي مسح بدخول أشخاص غري
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ضررا ب�يّنًا يف كث ٍري من القطاعات؛ بسبب عدم توفر مرجعية
مؤهلني للقيام بأعمال قد حتدث ً
مهنية موثوقة والسيما يف ظل تداخل التكنولوجيا واآلالت الرقمية يف خمتلف نواحي احلياة.
وعلى الرغم من الدعمني املادي واملعنوي اللذين حصل عليهما التعليمان املهين والتقين،
تبعا
بعد عام  2003من الدولة ومن املنظمات العاملية -اليت تتماشى ومتطلبات السوق املتغيرّ ة ً
للتطور التكنولوجي املتسارع -إلاّ أنّنا نرى أن املناهج الدراسية النظرية والعملية مل يتم تغيريها
منسجما واملتطلبات احلياتية املعاصرة.
بالنح ِو املطلوب كي تؤهل اخلريج
ً
إن دور السياسات الرتبوية والتعليمية هو خلق قوة دافعة لالقتصاد الوطين ومبا توفره
املؤسسات التعليمية من ختصصات مطلوبة لسد قطاعات اإلنتاج واخلدمات املختلفة واملدربة
على أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية وللوصول إىل خطة هدفها أن تكون نسبة خرجيي
املؤسسات املهنية والتقنية ( )5-3مقابل ختريج مهندس واحد ،ومن هنا يأيت دور السياسات
الرتبوية والتعليمية اليت تعىن بتوفري البديل اجليد -التعليم التقين واملهين التطبيقي -وحتفيز الطلبة
بل
وأولياء األمور على استثماره ،وهذا الدور ال يقتصر على وزارة التعليم العايل فحسبْ ،
بالسلَّم التعليمي وزيادة حصة الطلبة
ينسحب على وزارة الرتبية ودورها املرجو يف إعادة النظر ُّ
امللتحقني بالتعليم والتدريب املهين والتقين لتصل اىل ( )%40من إمجايل االلتحاق باملدارس
الثانوية مع ترصني خمرجات الفروع األخرى.
إن عملية البناء احلديثة ال تعتمد على العدد أو الكم بل تعتمد على اجلهد اإلنساين
اخلالق الذي يستند إىل الكفاءات القادرة واإلدارات املخلصة ،ومن ينظر إىل نتائج الدراسة
الثانوية يالحظ الال مباالة وعدم الشعور باملسؤولية ،فوزارة الرتبية تعلم قبل غريها كم من املدارس
الثانوية اليت أمضت أغلب أيامها الدراسية من دون مدرسني يف عدة ختصصات مثل الفيزياء
والرياضيات واإلجنليزي ،وهي تعلم قبل غريها قدرة الكثري من املعلمني على العطاء يف الظروف
البائسة اليت تعاين منها العديد من املدراس ،فضالً عن عوامل أخرى؛ األمر الذي يؤدي يف النهاية
إىل تدين مستوى خريج الثانوية اليت ُّ
تعد مدخلاً للتعليم العايل.
وحني النظر ملعظم أبناء القرى واملدن النائية جندهم يفتقرون أليسر احلاجات اليت تعينهم
على التعليم وجتاوز مرحلة الثانوية؛ لعدم امتالكهم احلياة املعاشية واخلدمات اليت تعينهم على
جتنب برودة الشتاء وحر الصيف ،فضلاً عن عدم توفر أيسر مسلتزمات املعيشة يف مدارسهم
وعدم توفُّر املعلمني واملدرسني األ ْك َفاء لبعض املناهج الدراسية؛ األمر الذي يصل بالتعليم
يف تلك املناطق إىل أسوأ درجاته؛ وبالتايل يؤثر سلبًا على حتصيلهم العلمي وعلى التحاقهم
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متييزا إجيابيًا وعلى أسس اجتماعية
باجلامعات؛ لذا جيب أن يتم متييز هذه الشرحية عن غريها ً
واقتصادية لشرحية لن تتمكن من املنافسة بسبب ظروف فرضت عليها ومل خترتها مبحض إرادهتا.
إن جمرد استيعاب الطلبة ذوي التعليم املهين يدل على االهتمام بتوفري البيئة الدارسية هلم
يف مناطقهم ال يُ ُّ
عد أفضل احللول؛ ألن نقص املعرفة العلمية سيستمر حىت يف حياهتم اجلامعية
وهو ما يسبّب ارتفاع نسب التسرب والرسوب أو إطالة مدة الدارسة ،لذا إن إحدى احللول
الناجعة للتغلب على نقص املعرفة -والسيما لذوي املعدالت املتدنية -هو إضافة فصل دراسي
أو أكثر ،يف اجلامعات القريبة من سكناهم ،تطرح فيه بعض املناهج الدراسية اليت تعمل على
أيضا هو العمل على مقاربة
تأهيل هذه الشرحية وهتيئتها للدراسة اجلامعية ،ومن أهم الضرورات ً
معدالت القبول يف التخصص الواحد بني اجلامعات احلكومية واألهلية والدراسة املسائية لتكون
خمرجاهتم عالية مما يتفرض معه تساوي احلد األدىن للقبول يف التخصص الواحد يف خمتلف
اجلامعات.
بلغ معدل عدد خرجيي مؤسسات التعليم العايل للسنوات الثالث املاضية أكثر من 100
يج يف السنة ،وإن نسبة عالية من هؤالء اخلرجيني ال يتمتعون باملهارات الالزمة لشغل
ألف خر ٍ
الوظائف املتاحة ،وبتخصصات فائضة عن حاجة السوق اليت ال تتجاوز ( )25-20أل ًفا سنويًا
ويف ختصصات حمددة ،أي إن جمموع العاطلني عن العمل من خرجيي اجلامعات للسنوات الثالث
القادمة مضافةً إليها ألعداد اليت سبقتها سيتعدى املليون وهو ٍ
حتد كبري يف زيادة نسبة البطالة
اليت يرافقها الفقر؛ مما يشكل قنبلة موقوتة جيب معاجلتها ،فاملنتج التعليمي كأي منتج آخر جيب
أن يتحلى مبواصفات تليب رغبة املتلقني هلا واملستفيدين منها وجدوى التعليم ترتبط مبخرجاته
اليت جيب أن تليب حاجات القطاعات اإلنتاجية املختلفة ،أي من الضروري الربط أو املواءمة بني
خمرجات التعليم العايل ومتطلبات سوق العمل اليت أصبحت مهًّا عامليًا يواجه مجيع دول العامل.
فمن ضمن احللول -للحالة العراقية -هو توصية املؤسسات التعليم العايل التنفيذية
واجلامعات واهليئات بالعمل على رفع كفاءة اخلريج كي متكنه من التفكري والعمل على استثمار
ختصصه يف عمل حر -يف حال مل جيد فرصته يف التوظيف يف مؤسسات الدولة أو القطاع
اخلاص -يتناغم وحاجة السوق واجملتمع ،فاحلاجة املاسة اليت أمامنا جتربنا على اختاذ اإلجراءات
املناسبة لرفع مستوى التعليم العايل واالهتمام بتخصاصاته وتطوير مناهجه وربطها بنح ٍو مباشر
باحتياجات سوق العمل؛ لتمكني خرجييه من التعامل مع املستقبل بكل كفاءة واقتدار ،مع
األخذ بنظر احلسبان أن أحد معايري جودة مؤسسات التعليم العايل هو مراقبة تنوع قطاعات
وتغي حاجاهتا ومتطلباهتا لتقدمي الربامج اليت تتناسب وتلك التطورات ،وعلينا
اإلنتاج املختلفة رُّ
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دوما -بشراكة القطاع اخلاص؛ لالستفادة من خربات العاملني فيه يف جمالهنتم
أيضا أن َّ
ً
ً
التدريب والتأهيل ويف تقدمي اخلربات املناسبة؛ لصقل شخصية الطالب ،وتطوير مهاراته الالزمة
لسوق العمل.
ثانيًا :ان أحد احللول يف مواكبة تطورات التكنولوجيا احلديثة واعتمادها من قبل وزارة
التعليم العايل هو تبين إقامة جامعة تقنية بالتعاون مع إحدى الدول املتقدمة (على غرار اجلامعة
األردنية – األملانية ،أو األردنية – الصينية) للعمل جنبًا إىل جنب مع املؤسسة املستحدثة
ومؤسسات أكادميية وتقنية ومصانع ملختلف املنتجات؛ إذ إن ذلك سيؤدي إىل تطوير كفاءات
الداخل وتأهيل اخلرجيني يف ختصصات تقنية وتطبيقية متنوعة وحسب حاجة السوق العاملية
وليس العراقية فحسب.
ومن الضروري كذلك توجيه املؤسسات التعليمية -القائمة -واملتخصصة بالتعليم التقين
والتطبيقي على طرح ختصصات تقنية حبتة وحديثة بالتعاون مع القطاعات املختلفة ومع جامعات
ومؤسسات تقنية عاملية مرموقة؛ لرفد السوق احمللية اليت تعاين من نقص اخلربات والتخصصات
التقنية واملهنية احلديثة ،فضلاً عن االستفادة منها يف تطوير املناهج الدراسية القائمة لتتناسب
واملهارات اليت حتتاجها سوق العمل احمللية والعاملية ،وعلى سبيل املثال :إن ما عملت عليه
بريطانيا خالل األعوام املاضية هو مضاعفة أعداد اجلامعات التقنية وربطها بالصناعات القائمة
لديهم من طريق املشاريع املشرتكة ،بني املؤسسات التعليمية واإلنتاجية ،وتوفري فرص تدريبية
للطلبة؛ الطالعهم على آخر صيحات التقنيات الرقمية يف اإلنتاج الصناعي.
لقد عاىن التعليم العايل يف الفرتة املاضية من قرارات متباينة أثرت سلبًا على جودة التعليم
العايل من ناحية وعلى ازدياد أعداد العاطلني عن العمل وعدم متكنهم من املشاركة اإلجيابية
ولعل أهم هذه القرارات هو تفكيك هيئة التعليم التقين
يف التنمية الشاملة من ناحية أخرىَّ ،
وتقسيمه على جامعات تقنية يكون خرجيوها من محلة شهادة البكالوريوس طاحمون إلكمال
شهاداهتم ليكونوا أكادمييني بعد أن كانت الوحدات التابعة للهيئة عبارة عن معاهد خمرجاهتا من
الكوادر الوسطى مؤهلة للدخول إىل السوق جبميع قطاعاهتا وهي املؤسسات احلكومية واخلاصة
أو ضمن احلَِرف واملهن احمللية ،وقد أثرت تلك السياسات يف قلب اهلرم اجلامعي لتكون أعداد
امللتحقني باملعاهد الفنية ال تتجاوز ( )%10باملقارنة مع نسبة امللتحقني بالربامج األكادميية
عاما بعد
األخرى ويف ختصصات بعضها راكدة ومشبعة ال حتتاجها سوق العمل لكنها تتكاثر ً
آخر.
57

حصاد البيان

وعلى ما تقدم تكون التوصية األوىل إىل وزارة الرتبية للعمل على زيادة نسبة امللتحقني
بالربامج املهنية والتطبيقية لديها ،والتوصية الثانية إىل وزارة التعليم العايل للعمل على ختفيض
أعداد املقبولني يف التخصصات الراكدة واملشبعة واستبداهلا بتخصصات تقنية وتطبيقية ،والعمل
باسرتاتيجية مشرتكة بني الوزارتني لتعديل اهلرم اجلامعي املقلوب ملا خيدم املصلحة الوطنية.
ثالثًا :إن تفعيل الشراكة بني اجلامعات ومؤسسات التعليم التقين والقطاعات التنفيذية
كالصناعة والزراعة والنفط والطاقة والسياحة وسواها ،سيكون له أمهية واستفادة لكليهما،
فاملؤسسة التنفيذية -كالصناعة -ميكنها االستفادة من الكفاءات العليمة املتوفرة يف اجلامعات
ألغراض األحباث؛ لتحسني اإلنتاج الذي يستخدم الصناعة وزيادة اخلربة واملعرفة للتدريسي
والطالب من خالل االستفادة من خربات العاملني يف املصانع والشركات يف تعليم وتدريب
الطلبة.
إن إعادة صياغة سياسات التعليم العايل وبراجمه ومناهجه وأولوياته حتتاج إىل تضافر
اجلهود كافة ،فهي حباجة إىل أكثر من جهة للنهوض بذلك كونه قضية وطنية حامسة لتحقيق
التنمية املستدامة واستمرارها ،وال بد هنا من مشاركة واسعة حقيقية وفاعلة للقطاعات التنفيذية
فهي الطريق األقدر على حتديد التخصصات التقنية واملهنية املرغوبة لسوق العمل وهي األكثر
قدرةً على حتديد اخلربات الواجب توافرها يف املتعاملني مع التكنولوجيا.
لقد آن األوان لتغيري ما نشهده من ضعف التنسيق بني سوق العمل واجلامعات ،والبت
يف استبدال الربامج التعليمية ذات التخصصات الراكدة واملكررة والتقليدية بالتخصصات املناسبة
لسوق العمل ،وحث القطاع التنفيذي على تقدمي خرباته لتدريب الطلبة.
ابعا :إن اإلسراع يف حل مشكالت التعليم سيكون جزءًا من عملية االستقرار االجتماعي
رً
والسياسي ،وسريتبط مع تنمية الوعي والثقافة والتأهيل العملي واملهين الذي سيؤدي بالنتيجة إىل
اخنفاض عدد العاطلني ونسب البطالة.
بعيدا عن الكثرة وصولاً للتنويع
جيدا ً
إننا أمام متطلب وطين يتعلق ببناء اإلنسان بناءً ً
وليكونوا قوة دافعة ضمن مفهوم اقتصاد املعرفة وهدفه.
إن الدولة هي املسؤولة إلجياد احللول املناسبة للمشكالت اليت تواجه مواطنيها ومن أهم
هذه املشكالت هي مشكلتا البطالة والفقر اللتان يوجههما جمتمعنا يف الوقت احلاضر واللتان
معا ،وهذا ما يدفعنا للبحث عن خمرج يقودنا من التعليم الذي
يضغطان على اجملتمع واحلكومة ً
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يغذي الفقر والبطالة إىل التعليم الذي خيلق فرص العمل ،وللوصول لذلك علينا أن نفكر
معا بطريقة خمتلفة بناءة وأ ْن نبحث اخليارات املتعددة؛ كي نصل إىل احللول الواقعية املناسبة
ً
والطموحة يف تقدم علمي وتكنولوجي ،ويف ظل اجلهد البشري الذي خيطط ويدبر وينظم- ،ويف
اعتقادنا -هو الذي سوف يظل العامل احلاسم يف تغيري مسار مستقبل الشعب العراقي واحلياة
الكرمية اليت نتطلع إليها.

59

مقاالت

صناع السياسة وجذب االستثمارات األجنبية
صادق علي حسن *

2016 / 8 /14
التحول السريع للعوملة االقتصادية،
متيَّز االقتصاد العاملي بعد انتهاء احلرب الباردة
بالتطور و ّ
ّ
إذ شهد حتوالت متسارعة وخمتلفة يف العالقات الدولية أمثرت عن طروحات جديدة أضافت
بعداً جديداً يف هذه العالقات ،وهذا ما أصاب العامل السياسي والقومي من تراجع ملصلحة
العامل االقتصادي الذي أدى بدوره إىل بروز قوى عاملية جديدة إىل جانب الدولة جتاوز على
إثرها حدود الدول وما متخض عنه كشيوع التجارة الدولية متعددة األطراف ،وتطور التواصل
واالندماج والتعاون بني خمتلف املناطق االقتصادية والدول ،وأصبح التنافس االقتصادي بني
الدول يف قمته ،إذ إن كل طرف ال ميلك اإلمكانية على املنافسة االقتصادية سيكون خارج
نطاق هذه املنافسة وسيقتصر دوره على التلقي فقط.
ويف دول العامل الثالث غالباً ما يكون العامل الثقايف والسياسي هو األساس وإمهال العامل
االقتصادي؛ لكن ميكن القول -وبال شك -إن العامل االقتصادي ال يقل أمهية عن هذين
العاملني كونه عامالً حمدداً يف تشكيل قوة الدولة ،وهو يعد احملدد األساس السرتاتيجية مكانة
الدولة اإلقليمية والدولية ،فقد عملت أغلب دول العامل الثالث على هيكلة النظامني االقتصادي
والسياسي بنح ٍو مدروس وخمطط حنو إرساء نظام اقتصادي رأمسايل يستند إىل قواعد السوق
التحول هنا تنطوي على حدوث
وآلياهتا ،ونظام سياسي ليربايل دميقراطي ،مبعىن آخر فإن عملية ّ
حتول جذري مقارنة باملاضي على املستوى االقتصادي أو السياسي ،وهذه الصورة هي
نقلة ،أو ّ
التحول من نظم تسلطية إىل نظم دميقراطية أو شبه دميقراطية،
حالة معظم الدول اليت متر مبرحلة ّ
ومن نظام اقتصادي هتيمن عليه الدولة إىل نظام اقتصادي حتركه آليات السوق بصفة أساسية.
كان الرتكيز على أحد أهم آليات االنفتاح االقتصادي الدويل وهو االستثمار األجنيب
* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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املباشر والسيما الوارد منه ،بوصفه أحد املتغيرّ ات األساسية على النطاق الدويل واحمللي ،الذي
يرتك أثره على اقتصاد بلد ما يف ضوء مدى انفتاحه وتعامله والسيما يف جذب االستثمار
األجنيب ،وحتفيز حركة االستثمار يف العامل ،الذي يعد هو اآلخر إحدى آليات سياسة اإلصالح
واالنفتاح من خالل وسيلتني يف هذا اجملال متثلت األوىل يف اجتذاب االستثمار اخلارجي ،فيما
متثلت األخرى يف القروض األجنبية من الدول واملؤسسات املالية الدولية.
إن كل ذلك االنفتاح االقتصادي يتطلب عدة إجراءات وعلى األصعدة كافة وبانضباط
تام؛ ألن رأس املال األجنيب (جبان) ال يغامر يف مناطق عدمية االستقرار السياسي؛ ألن هذا
االستقرار يعمل على حتسني مؤشرات االقتصاد الكلي الذي يعد عامالً رئيساً يف جذب االستثمار
األجنيب املباشر متخطياً بذلك أبرز املعوقات والسيما اإلدارية والتشريعية منها ،وضعف الطاقة
االستيعابية ،وانتشار الفساد اإلداري؛ ألنه حينما يتخذ املستثمر قراراً باالستثمار ،يضع يف
حساباته عدة عناصر ،من بينها :ما املوقع الذي حيتله البلد ومدى استقرار احلكومة ودميقراطيتها؟
حني القيام بتلك احلسابات فإن عنصر االستقرار هنا يعد أكثر أمهية من الدميقراطية
وإن كان من الضروري أن تتمتع قرارات احلكومات غري الدميقراطية بنسبة معقولة من الشرعية
الشعبية؛ لنأخذ الصني مثال ،فاحلكومة الصينية ليست دميقراطية على النمط الغريب ولكن املال
واالستثمارات تتدفق على البالد ملا تتمتع به من استقرار حكومي واستمرارية منذ بدء اجتاه
الباب املفتوح عام  1978وحىت وفاة رئيسها “دينج شياو بينج” مل تؤثر على رؤية املستثمرين
ملدى التزام احلكومة الصينية باإلصالحات ،إذ إن أكثر العناصر أمهية هي وحدة الزعامة داخل
احلكومة واستعدادها لعالج أي مشكلة باختاذ القرارات احلامسة وااللتزام هبا[.]1
ويثار هنا تساؤل هو أنهكيف استطاعت الصني حىت اآلن اجلمع بني اإلصالح االقتصادي
والنظام السياسي التسلطي ،أي ملاذا مل ترتبط عملية اإلصالح االقتصادي يف الصني حبدوث
حتوالت سياسية موازية أو اهنيار سياسي على حنو ما شهدته دول أوروبا الشرقية؟
ّ

إن اجلواب على هذا التساؤل يكمن يف أن عملية اإلصالح االقتصادي يف الصني جاءت
مببادرة من احلزب الشيوعي نفسه ،أي أهنا تتم يف إطار مظلة احلزب الشيوعي وليس انقالباً
على مبادئ احلزب نفسه ،وذلك يف ظل إدراك جمموعة من اإلصالحيني داخل احلزب الشيوعي
بضرورة إجراء هذا اإلصالح؛ من أجل االستفادة من إمكانات نظام اقتصاد السوق وآلياته
يف حتقيق معدالت أكرب من التنمية االقتصادية ،وتنمية البنية األساسية يف أغلب القطاعات
االقتصادية ،فضالً عن منو طبقة من الرأمسالية البريوقراطية التابعة للدولة واحلزب الشيوعي اليت
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تسعى بدورها إىل استمرار النظام السياسي القائم [.]2
أما يف ما خيص القروض األجنبية من الدول واملؤسسات املالية الدولية فنأخذ مثالً
(تايالند) فقد بدأت مشكلة ما يشبه التدفق الشديد يف حــساب رأس املال الذي بلغ عام
 )%10( 1996من الناتج القومي ،ونسبة كبرية منه كانت تأيت من طريق تدفق املال القصري
األجل وليس من طريق استثمارات طويلة األجل ،وهذا الوضع ترك تايالند معرضة خلطر هروب
هذا املال للخارج يف حالة ظهور أي بوادر مثرية للقلق ويف الوقت الذي تدفق فيه املال يف
االقتصاد تركت احلكومة العجز املايل ليبلغ  %8.8عام  ،1995و %7.9عام  ،1996وىف
الوقت نفسه ح ّقق إمجايل الناتج احمللي ( )GDPمنواً بنسبة  %8.8عام  ،1995و %6.7عام
1996؛ مما جعل البنك املركزي خيشى رفع نسبة أسعار الفائدة خوفاً مبا قد يرتتب على ذلك من
مواقف صعبة ،وأخرياً فشلت احلكومة يف ختفيض اإلنفاق وحتجيمه خالل عام  1996حينما
بدأ املستثمرون يشعرون خبطورة املوقف؛ ولكن تايالند بدأت باختاذ اخلطوات التصحيحية ،فقد
وافقت على جمموعة من اخلطوات أو اإلجراءات مع صندوق النقد الدويل وهي تتضمن أهداف
للموارد املالية وإجراءات وسياسات للتخلص من هذه املشاكل؛ خلفض العجز من خالل رفع
ضريبة القيمة املضافة ،ورفع أسعار بعض اخلدمات العامة وختفيض اإلنفاق ،ويف النهاية اختذت
تايالند أكثر اخلطوات جرأة مع املوافقة على إغالق  58شركة متويل ،وبالتايل حتديد ما هو صاحل
وما هو مرتنح أو متعثر[.]3
وميكن أن نلتمس أهم درس من هذه األزمة يف تايالند أال وهو ضرورة التعامل الفوري مع
أي مشكلة فور تشخيصها ،وهو ما سيجعل اخلطوات أو اإلجراءات اليسرية فعالة نسبياً للقضاء
على املشكلة ىف بدايتها؛ أما التأخري فيسهم ىف حتويل املشكلة إىل أزمة وتكون إجراءات العالج
أكثر قسوة وأكثر إيالماً ،وتكون التعديالت الضرورية أضخم وأعم.
وقدر تعلّق األمر بالعراق فإن األمنوذج الصيين والتايالندي االقتصادي هو قريب إىل
االقتصاد العراقي من حيث األزمات والتحوالت السياسية واالقتصادية والسيما بعد أن اخنفض
احتياطي العراق الذي يشرف عليه البنك املركزي بنحو  %20ليصل إىل  59مليار دوالر ،بفعل
األزمة املالية املرتبطة باخنفاض أسعار النفط ،وقد اخنفض احتياطي البالد من النقد األجنيب بنسبة
 %20ليهبط إىل مستوى  59مليار دوالر حبلول هناية شهر متوز املاضي ،الذي اخنفض بوضوح
منذ تصاعد حدة القتال مع تنظيم (داعش) منذ دخوله البالد يف منتصف العام  ،2014وقد
عمد البنك املركزي العراقي يف بداية شهر آب عام  2015إىل بيع ما يقدر بـ 4.6مليارات دوالر
ضمن مزاد عمالته املتواصل؛ وذلك هبدف اإلبقاء على قيمة الدينار احلالية؛ ما يعين مبيعات
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يومية تقدر حبوايل  184مليون دوالر حبسب إحصائيات شبكة بلومبريغ االقتصادية[.]4
يقول مؤلف كتاب “االقتصاد السياسي للعراق” فرانك غونرت معلقاً عن هذا املوضوع
“إن عاصفة العراق الكبرية تعين أن البالد تسري بوترية خسارة مستمرة الحتياطياهتا من النقد
األجنيب حىت تقرر احلكومة إعادة تسعري الدينار العراقي من جديد” ،ويضيف غوتنر “إن النقد
العراقي ميكن أن يضعف مبقدار  %20يف العام القادم”
وال خيفى على أـحـد بأن االقتصـاد العراقـي يعـاين من مجلـة مـن املشـكالت منهـا مـا ورثهـا
مـن النظـام السـابق ومنهــا مـا أفرزتــه املرحلــة احلاليـة مــن عــدم االستقرار السياسي واالقتصادي
واالجتماعي؛ ولعـل أبرز ما يعانيه االقتصاد العراقي من مشكالت تتمثـل يف (ضعف الرتاكم
الرأمسايل ،والبطالة ،وضعف الصادرات ،والغرق يف الواردات ،فضالً عن ضعف املؤسسات املالية
(املصرفية) ،وضعف البىن االرتكازية والسيما لقطاع النفط ،والكهرباء ،والنقل واملواصالت،
والتخلف التكنولوجي ،وعبء الديون اخلارجية).
يف ظل هذه املشكالت املرتبطة الواحدة باألخرى كان ال ب ّد من أن يسعى العراق إىل
جتاوز كل ما جرى من ختلُّف زمين لالقتصاد القومي والعمل على تصحيح الرؤية األيديولوجية
واإلرث السياسي املنغلق واملرتاكم مع حالة االنفتاح املباشر ويف ضوء حاجات التنمية ،ألن
االقتصاد العراقي يتمتع بالعديد من اخلصائص واملميزات اليت جتعل منه قوة اقتصادية منافسة
لباقي القوى والسيما اإلقليمية منها مبا ميتلكه من إمكانات وموارد طبيعية وبشرية ،وذلك من
طريق اختاذ إجراءات واتباع سياسات اقتصادية إصالحية سريعة للخروج من األزمة املالية الراهنة
أو للتخفيف من آثارها ومن الدخول يف مرحلة الكساد أو إعالن إفالس العراق؛ لعدم وجود
ختطيط مستقبلي لدعم االقتصاد العراقي بروافد مالية جديدة (غري الرافد النفطي) ،للتخلص
من عرضة األخطار والتقلبات االقتصادية اليت تعرتي السوق النفطية ،وعلى الرغم من االنتعاش
املرحلي السابق الذي حققه القطاع النفطي؛ فإن قطاع النفط مل يعد السوق االكثر أمناً بعدما
حدث مؤخراً من احنسار كبري يف مستوى األسعار إىل مستويات متدنية جداً؛ األمر الذي قد
يضع احلكومة العراقية يف دوامة البحث عن حل األزمات بدالً من البحث عن كيفية االرتقاء
مبستوى االقتصاد العراقي[.]5
لذلك كان تعزيز االستثمار مهماً لتنشيط القطاعات االقتصادية األخرى (الصناعية،
والزراعية ،والسياحية ،والتحويلية ،وسواها من القطاعات)؛ الن االستثمارات اجلديدة يف
االقتصاد تساعد على النمو االقتصادي لتعويض القطاعات املتوقفة عن العمل والسيما يف
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قطاعات الصناعة والزراعة والسياجة -اليت تغين عن الريع النفطي -وإعادة هيكلتها لتجديد
آلية اإلنتاج يف االقتصاد ورفع الطاقة اإلنتاجية ،إذ ينفرد العراق جبملة من اخلصـائص واملميـّزات
التـي جتعــل منــه منطقــة جــذب لالســتثمارات األجنبيــة أمهها توافر األطر القانونية والتشريعية،
وكذلك توافر عناصر اإلنتاج والسيما املوارد الطبيعية والبشرية ،واملوقع اجلغرايف واملتميز كموقع
مهم تسـتخدمه وســائل االتصـاالت العامليــة املختلفــة،
متوسط بني الشـرق والغـرب وكمم ٍّـر جتـاري ٍّ
أمـــا املنطقــة احلـــرة فــي خـــور الزبيـــر واملرتبطـة مبينـاء أم قصـر جنـوب البصـرة
فستؤدي دوراً أساســياً
ّ
فــي تنميــة قطــاع الصــناعة التحويليــة الصـــغرية والكبيـــرة وتســـاعد فـــي تنشـــيط التجـــارة التصديرية
خيص االستهالك ُّ
فتعد أفضل سوقاً استهالكيةً كبيـرة ألنـواع السلع واملنتجـــات،
مستقبالً ،أما ما ُّ
وســـتجد الشـــركات األجنبيـــة والعربيــة املســتعدة ألخــذ املخــاطرة والعمــل فــي العــراق خــالل
الظــروف الراهنــة أ ّن هنــاك فرصــاَ اسـتثمارية كافيـة وواعـدة فـي العديـد مـن القطاعـات االقتصـادية،
والسيما يف جانـب إعـادة إعمار البنيـة التحتيـة.
والسؤال هو ملـــاذا تفضـــل الشـــركات األجنبيــة االســتثمار فــي دول عديــدة كاإلمــارات أو
لبنان أو األردن أو ماليزيا… بدالً من االسـتثمار فـي العراق؟
اهلي يف ظل الرتاكمات
إن عملية استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة ليست باألمر نّ
السابقة واحلالية؛ وذلك بسبب وجود تلك السلسلة من اإلجراءات املع ّقدة اليت تؤطر عمل
الدوائر احلكومية واملؤسسات اخلدمية غري املنظمة واملنقسمة بسبب التعقيدات الروتينة واإلدارية
والوظيفية وهذا حبد ذاته من املنغصات اليت حتد من عملية استقطاب االستثمار.
وإذا مـا نظرنـا إىل موازنـة الدولـة لعـام  2016فسنجـد أن ختصيصـات الدولة إىل االستثمار
(ختصيصــــات املوازنــــة االســتثمارية) تبلــغ ( )%31.24مــن حجــم اإلنفــاق العام – إال أن
واقع احلال يكاد يكون أقل من ذلك بكثيـر -ويعـــزى ســـبب ذلـك إلـى ضـــعف التنفيـذ ،وانعدام
الشفافية ،وقلة املهـارات الفنيـة واإلداريـة الالزمـة علـى أن ال نغفـل األوضـاع األمنيــة والسياســية
املرتديــة فــي البلــد ،وبسـبب هـذه احلالـة يصـبح مـن الصـعب جتديـد الطاقـــات اإلنتاجيـــة أو
حتســـينها ،أو نقـــل التكنولوجيا ودخول األسواق االقتصادية.
أما فيما خيص البيانات اإلحصائية اليت تعبرّ عن االقتصاد الكلي يف أي بلد فهي من
األمور املهمة جداً لالستثمار األجنيب؛ ملعرفة جماالت االستثمار للمشاريع االستثمارية وهذا ما
ال ميكن حتقُّقه إال بتوفري البيانات من مكونات الناتج احمللي اإلمجايل من خمتلف القطاعات،
التعرف
وكذلك بالكشف عن معدالت التضخم السائدة وإحصائيات مالية حكومية؛ من أجل ُّ
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على السياسة املالية للدولة والتوجهات الضريبية ،وكذلك إحصائيات املسح النقدي؛ من أجل
التعرف على السياسة النقدية وحتديد سعر الفائدة ،فضالً عن إحصائيات التجارة اخلارجية؛
ّ
ملعرفة الوارادات والصادرات من السلع واخلدمات مبا يعكس اهليكل االستهالكي واإلنتاجي
للبلد.
نستنتج مما تقدم أن هناك ضرورة ملحة العتماد جمموعة من الوسائل واإلجراءات اليت من
شأهنا إصالح االقتصاد العراقي لكي يكون بيئة مالئمة لالستثمار ،ومنها:
ال َّ
بد من ضمان وحدة احلكومة ىف صوت واحد فقط ،وعدم التشظي السياسي يف اختاذ
القرارات املهمة يف معاجلة االختالالت االقتصادية الطارئة.
إعادة توزيع األدوار بني القطاعني العام واخلاص ،مع فسح اجملال أمام املبادرات اخلاصة،
من طريق تشجيع االستثمار احمللي؛ بغية اجتذاب رؤوس األموال احمللية واألجنبية ،وتيسري
العالقات السائدة بني القطاع العام والقـطاع اخلاص -والسيما إذا كان اهلدف تشجيع نشاط
مؤسسات األعمال ،-مع االعتماد على سياسات اقتصادية أكثر مرونة ،حت ّقق بيئة مناسبة
لتصحيح االختالالت ،مع ترشيد عمليات االسترياد ،والعمل على زيادة القدرة التصديرية .
ال بد من توفري خارطة استثمارية للعراق تُؤشر عليها أماكن الفرص االستثمارية وأنواعها
املتوافرة والرتويج هلا ،فضالً عن توفري البيانات االحصائية على وفق املعايري الدولية.
ضرورة تسهيل اإلجراءات الروتينة هليئة االستثمار اليت متنح املستثمر األجنيب مجيع
الرتاخيص من مكان واحد ،ومنح تأشريات تسهيل لعملهم؛ ألن خالف هذه األمور من شأهنا
أن تؤرق املناخ االستثماري وجتفف منابع االستثمار األجنيب املباشر.
إجياد مناطق اقتصادية حممية (منزوعة السالح) ،وذلك بسبب تفاقم القضية األمنية
وغياب البىن التحتية للمشاريع الصناعية والتجارية والسياحية ،إذ تكمن هناك ضرورة قصوى
لتبين هذا املشروع الذي يعد حالً ملشكلة غياب األمن واالستقرار وحالً بديالً عن حالة
االنتظار ،وإذا جتاهلت اجلهات املعنية مثل هذه السياسة فهو يعين تأخري مشاريع اإلعمار
وحرمان حركة القطاع اخلاص من دخول االستثمارات األجنبية ،واتساع الفجوة بني العراق
والدول االخرى[.]6
زيادة االستثمارات يف املناطق احلدودية وجعلها عامل جذب وذات مردود اقتصادي
لضمان عدم تدفق اخلارجني عن القانون ،وكسب أهايل القرى ،وتقليل اهلجرة من األماكن النائية
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إىل املدن من طريق تشغيل العاطلني يف تلك املناطق يف مشاريع إنتاجية مطلوبة من سياسة الدعم
النقدي غري املقرون بعمل كما هو احلال بشبكة احلماية االجتماعية؛ الن الظروف احلالية يف
العراق ال تشجع على الدعم النقدي غري املقرون بإنتاجية ألن ذلك يساعد على ارتفاع تضخم
األسعار ويؤدي إىل اتساع أعداد البطالة املقنعة.
الرتكيز يف االستثمار على قطاع تنمية املشاريع االسرتاتيجية الزراعية؛ ألن اإلمهال الزراعي
يؤدي إىل تفاقم املشكلة وصعوبة حلها كالتصحر ،واهلجرة من الريف إىل املدينة .مع االهتمام
باملشاريع الزراعية ومشاريع الري االسرتاتيجية إذ إن تقدمي الدعم لسعر املنتجات الزراعية يؤدي
إىل تقليل البطالة وكذلك االستغناء عن الورادات من املنتوجات الزراعية[.]7
إ ّن إدراج األهوار العراقية على الئحة الرتاث العاملي ُّ
تعد مناسبةً من الضروري استغالهلا
يف السياحة االقتصادية وجلب االستثمار األجنيب؛ مما يتطالب العمل على توفري البىن التحتية
جلذب السياح ،ألن قطاع السياحة ميكن أن يكون انعكاساً اجيابياً على املوازنة العراقية كوهنا
مصدراً من مصادر التمويل العامة
املصادر:
[1] http://www.mafhoum.com/press5/fassad.htm
[2]– http://www.masress.com/msaeya/384 .
[3] http://www.mafhoum.com/press5/fassad.htm
[4]http://www.alaalem.com/index.
php?aa=news&id22=31512
[5] http://annabaa.org/arabic/economicreports/257
[ ]6د .محيد عبد احلسني مهدي العقايب ،اإلصالح االقتصادي يف العراق بعد عام
 2003أثر التشريعات فيه،ط ، 1سلسلة رقم (، )80إصدارات مركز العراق للدراسات،
،2015ص،202ص.203
[ ]7املصدر نفسه.
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تداعيات محاولة االنقالب العسكري في تركيا ونتائجه
أحمد حسن علي *

2016 / 8 /17
أدت األحداث املتسارعة بعد االنقالب الفاشل يف تركيا يف اخلامس عشر من يوليو /متوز من هذا
حيث مشلت
العام إىل سياسات وإجراءات وردود أفعال متعددة على مستوى املؤسسات املختلفة يف تركياُ ،
املؤسسات احلكومية الرمسية مثل اجلامعات واملستشفيات ومراكز الشرطة واملدارس واحملاكم ،ومل يكن هذا
االنقالب هو األول من نوعه يف تركيا ،فعند مراجعة تأريخ االنقالبات اليت حصلت فيها جتد أن هذا
االنقالب هو األبرز لعوامل عدة سياسية واقتصادية وتكنولوجية ،فضالً عن الوضع اإلقليمي احمليط برتكيا،
وأن دور املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية يف تركيا مبوجب الصالحيات اليت منحها هلا الدستور يف
محاية النظام العلماين كان هو العامل املساعد اآلخر على االنقالب.
 أراد االنقالبيون من خالل احملاولة األخرية إظهار القوة العسكرية العالية ،من أجل السيطرة على
نظام احلكم عن طريق استخدامهم الطائرات وضرب مبىن الربملان الرتكي وحتليق طائرات  F16العسكرية
واعتقال رئيس أركان اجليش وإنزال اآلليات العسكرية إىل الشوارع الرئيسة والسيطرة على مبىن التلفزيون
الرمسي ،كل ذلك أدى إىل تصويت جملس النواب الرتكي على طلب تقدم به رئيس الوزراء إلعالن حالة
الطوارئ ملدة ال تزيد عن  ٣أشهر حيث صوت  ٣٤٦نائباً من بني  ٤٦١نائباً حضروا اجللسة من
إمجايل أعضاء اجمللس البالغ عددهم  ،٥٥٠حيث صوت نواب حزب العدالة والتنمية كافة ()٣١٧
فيما صوت ( )٢٩نائباً عن احلركة القومية من جمموع ( )٤٠نائباً ورفض نواب حزب الشعب اجلمهوري
اليساري (١٣٤نائباً) التصويت ،وكذلك رفض التصويت نواب حزب الشعوب الدميقراطي الكردي (٥٩
نائباً) ،وبلغت نسبة املصوتني ما يقارب  ٪٦٣من نواب الربملان وهي أصوات كافية لتمرير قانون حالة
الطوارئ إال أهنا زادت من حالة االستقطاب الداخلي لتقسم اجملتمع الرتكي على عدة أقسام بني مؤيد
ورافض للقانون وما تبعه من عمليات التطهري يف مؤسسات الدولة الرتكية؛ وبذلك انقسم القوميون بني
مؤيد ومعارض ألردوغان وحكومته اليت أصدرت قرارات مهمة اعتماداً على حالة الطوارئ هتدد النظام
الدميقراطي الذي عاشته تركيا منذ عقود ،ومن املفارقات السياسية أن الرئيس رجب طيب أردوغان لطاملا
اهتم احلكومات العراقية املتعاقبة بعد  ٢٠٠٣مبمارسة التطهري واالجتثاث ضد طرف معني يف مؤسسات
* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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الدولة العراقية وأن ذلك االجتثاث سبب جلوء ذاك الطرف إىل العنف واإلرهاب ،لكنه اليوم ميارس اجتثاثاً
شديد القسوة وعنيف السطوة ضد كل من يتم اهتامه بالوالء لالنقالبني ولرجل الدين املعارض فتح اهلل
غولن الذي يدين له تيار غري صغري بالوالء العقائدي.
عمليات االجتثاث
القرارات الصادرة بعد إعالن حالة الطوارئ تدخلت بنح ٍو كبري يف شؤون املؤسسة القضائية اليت
من املفرتض أن تكون بعيدة عن الصراعات السياسية ،إذ بدأت احلكومة الرتكية بعمليات االجتثاث يف
املؤسسة القضائية باجتماع وزير العدل مع اجمللس األعلى للقضاء ألربعة ساعات وخالل االجتماع مت
اختيار  ٢٦٧عضواً جديداً يف احملكمة العليا و ٧٥عضواً يف جملس الدولة رغم غياب بعض أعضاء اجمللس
بسبب اعتقاهلم يف إطار حتقيقات حماولة االنقالب ،ومت إقصاء العشرات من موظفي احملكمة الدستورية
ومدعي
العليا عن عملهم واعتقال أكثر من  ٢٠مقرراً ،وأعلنت وزارة العدل الرتكية عن قيامها بتعيني قضاة
ّ
ومدع ٍ
عموم جدد بعد اعتقال أكثر من ألفي ٍ
عام ووقف آالف عن أعماهلم ،وطالبت النيابة العامة
قاض ٍ
ومدع ٍ
يف تركيا مبصادرة ممتلكات ثالثة آالف ٍ
عام من املوقوفني ،وكل هذه اإلجراءات جرت خارج
قاض ٍ
السياق القانوين الذي ينص عليه الدستور الرتكي القاضي باستقاللية احملكمة الدستورية واجمللس األعلى
للقضاء وبقية املؤسسات القضائية اليت تعتمد اختيار أعضائها ضمن تصويت داخلي.
ومت إغالق  ١٥جامعة ،و ٣٥مؤسسة طبية ،وأكثر من ألف مدرسة خاصة وأكثر من ١٢٠٠
مؤسسة خريية و ١٩نقابة بتهمة االرتباط مع حركة اخلدمة اليت تتبع للسيد غولن املقيم يف الواليات
املتحدة واملتهم بتدبري االنقالب الفاشل ،وأوقفت احلكومة الرتكية أو احتجزت أو وضعت قيد التحقيق
أو أقالت حنو  ٦٠ألفاً من عناصر اجليش والشرطة والقضاة واملوظفني واملعلمني ،وقامت بإلغاء جوازات
سفر ما يقارب  ١١ألف شخص ومنع سفر ما يقارب  ٧٥ألف شخص ،ومن ضمن املقالني زهاء ٦٠٠
ٍ
عميد يف اجلامعات وأكثر من  ١٥ألفاً من موظفيها مع إلغاء تراخيص عمل أكثر من  ٢٠ألف معلم.
وامتدت عمليات االجتثاث لتعيد هيكلة جهاز املخابرات حيث نقل اإلعالم الرتكي عن نائب
رئيس الوزراء الرتكي نعمان قرتوملوش عن إنشاء جهاز استخباري جديد بإعادة هيكلة جهاز املخابرات
لتكون الوحدات االستخباراتية كافة حتت تصرف رجل واحد والغاية منها تأسيس نظام جيعل اجليش
مؤسسة مكشوفة مبا سيمنع التفكري يف تنفيذ حماولة انقالب أخرى ،إلاّ أن وسائل إعالم غربية حتدثت
عن نية السيد أردوغان تقسيم جهاز املخابرات على كيانني أحدمها للعمل اخلارجي ويكون تابعاً لرئيس
اجلمهورية بنح ٍو مباشر واآلخر للعمل الداخلي يتبع وزير الداخلية وسيشكل الرئيس أردوغان قيادة مركزية
تنسق أنشطة الوكالتني.
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عمليات التطهري اليت قام هبا النظام الرتكي طالت وسائل اإلعالم أيضاً إذ قامت احلكومة الرتكية
بإغالق  ١٦قناة تلفزيونية و ٣وكاالت أنباء و ٢٣إذاعة و ٤٥صحيفة و ١٥جملة و ٢٩دار نشر وأمهها
وكالة جيهان اإلخبارية وصحيفة زمان وصحيفة توديز زمان اإلجنليزية وصحيفة طرف ،وأصدرت أوامر
اعتقال ض ّد عشرات اإلعالميني منهم الكاتب على بوالج املستشار األسبق للرئيس رجب طيب أردوغان
خالل عمله كرئيس للوزراء ورئيس التحرير السابق لصحيفة زمان ووكالة أنباء جيهان ومدير حترير سابق
لصحيفة زمان ،وأغلت تراخيص عمل صحفية ألكثر من  ٣٠٠صحفي وإعالمي ،وأعلنت إدارة
الصحافة واإلعالم التابعة للحكومة حظر سفر مجيع اإلعالميني والصحفيني إال مبوافقة من اإلدارة.
أما بشأن اجليش فمع اللحظات األوىل لبدء سريان حالة الطوارئ قامت احلكومة الرتكية بتطهري
املؤسسة العسكرية واجتثاث كل من يُشك يف والئه ،فقد أرغمت احلكومة قيادة اجليش الرتكي على إقالة
حنو عشرة آالف من أفراده من بينهم  ٨٧جنراالً وأكثر من  ٧٠٠ضابط من القوات الربية ،ومتت إقالة
 ٣٢أمرياالً وعشرات الضباط من القوات البحرية و ٣٠جنراالً وأكثر من  ٣٠٠ضابط من القوات اجلوية،
لتنتج محلة اإلقاالت عن بقاء  ٢٠٩من اجلنراالت يف اجليش الرتكي بعد إقالة  ١٤٩جنراال أي ما يشكل
 ٪٤١من جنراالته بال قرار من احملكمة العسكرية أو الدستورية ومشل قرار اإلقالة عدم قبوهلم يف صفوف
اجليش مرة أخرى وعدم تعيينهم بشكل مباشر أو غري مباشر يف أي منصب حكومي ،فضالً عن أن
احلكومة قد ضمت قيادات القوات اجلوية والربية والبحرية إىل وزارة الدفاع بعدما كان اجليش خيضع هليئة
األركان العسكرية اليت كانت مستقلة منذ تأسيسها على يد كمال أتاتورك يف بداية قيام اجلمهورية الرتكية
عام  ١٩٢٣ومل تتبع يوماً للحكومات الرتكية املتعاقبة منذ بداية القرن املاضي ،وقررت احلكومة أيضا ضم
قوات الدرك (حرس احلدود) وخفر السواحل إىل وزارة الداخلية بعدما كانت تابعة للجيش ،وأغلقت
احلكومة األكادمييات احلربية والكليات العسكرية واملدارس الثانوية العسكرية ومعسكرات إعداد ضباط
الصف كافة وقررت فتح جامعة عسكرية جديدة تابعة للحكومة ،وقررت إحلاق املستشفيات العسكرية
واألكادمييات الطبية العسكرية بوزارة الصحة .القرارات احلكومية تضمنت أن تتلقى صنوف القوات
املسلحة الرتكية كافة أوامر مباشرة هلا من رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء دون أية جهة أخرى وبذلك
صارت رئاسة أركان اجليش وجهاز املخابرات حتت سلطة الرئيس أردوغان املباشرة.
تغيري العقيدة العسكرية والقضائية الرتكية
خالل عمليات تطهري مؤسسات القضاء الرتكية فإن أردوغان مل يضمن فقط تويل قضاة ومدعني
عامني موالني له بل أنه بدأ فعال بتغيري عقيدة املؤسسة القضائية الرتكية اليت اعتمدت الفكر العلماين منذ
تأسيس الدولة احلديثة ،فاملعلوم أن املؤسسة القضائية الرتكية هيئة مستقلة تعتمد اختيار كبار أعضائها من
العلمانيني املوالني لفكر أتاتورك لكن مع محلة التغيريات الكبرية يف املؤسسات القضائية فإن أردوغان ِ
ضم َن
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دخول ذوي األجندة اإلسالمية إليها .املؤسسة القضائية الرتكية كانت على عالقة غري ودية مع السيد
أردوغان والسيما مع كشف ملفات فساد يف كانون األول  ٢٠١٣متعلقة حبكومته اليت كان يرأسها قبل
توليه رئاسة اجلمهورية ،ومشلت ملفات الفساد وزراء مقربني منه و طالت جنله ،وتدهورت العالقة بشكل
كبري بني القضاء وأردوغان يف آيار  ٢٠١٥يف قضية صحيفة ’’مجهوريت‘‘ الرتكية اليت نشرت تقريراً عن
شاحنات نقل خارجي تعمل حلساب املخابرات الرتكية حتمل قذائف وصواريخ وأسلحة إىل سوريا ،وهو
ما أكد دعم احلكومة الرتكية للجماعات املسلحة يف وقت كانت احلكومة تنفي بشكل قاطع تقدمي أي
دعم؛ فقامت احلكومة الرتكية باعتقال رئيس حترير صحيفة مجهوريت جان دوندار وهو من الشخصيات
اإلعالمية املشهورة ومدير مكتب الصحيفة بأنقرة ،إال أن احملكمة الدستورية ردت قرار االعتقال وعدته
بال أساس قانوين وأصدرت قراراً بإطالق سراح اإلعالميني االثنني ،حينها شنت وسائل اإلعالم املوالية
للسيد أردوغان محلة واهتمت رئيس احملكمة الدستورية زهدي أرسالن املعروف بعلمانيته باالنتماء حلركة
غولن اإلسالمية ،وعلق أردوغان على القرار قائال’’ :أنا ال أعرتف هبذا القرار وال أقبل به ولن أطبقه‘‘.
وختشى املعارضة من وقوف احملاكم ضد من يقارع الرئيس بعد التغيريات احلالية ،إذ إن تطهري املؤسستني
األمنية والقضائية سيؤدي إىل إغالق كل امللفات اخلاصة بتحقيقات الفساد اليت تورط فيها وزراء حكومة
أردوغان وجنله ورجال أعمال مقربون منه (يف كانون األول .)٢٠١٣
من األمور االسرتاتيجية املهمة يف تركيا هي عقيدة اجليش الرتكي اليت وضعها كمال أتاتورك ضمن
معادلة (اجليش حيمي الدستور والدستور حيمي اجليش) وتقضي هذه املعادلة بأن يكون اجليش ذا عقيدة
علمانية ببعد قومي ،فمع إقالة  ٪٤١من قياداته يدور حديث عمن سيحل حملهم؟
الرئيس أردوغان حاول طمأنة بقية قيادات اجليش واحلركة القومية بتعيني جمموعة من القيادات
ذات التوجه القومي لكن يف حقيقة األمر أن حصة األسد ستكون ألتباعه الذين سيشغلون أماكن املقالني
من املواقع احلساسة والرئيسة ،وسيكونون من حزب العدالة والتنمية اجلناح املوايل ألردوغان حصراً ،وهؤالء
اجلدد يؤمنون بأيديولوجية اإلسالم السياسي وسيحاولون إبدال العقيدة العلمانية للجيش الرتكي بعقيدة
عسكرية أصولية .هذا األمر سيرتك شرخاً بني القيادات املوالية للعلمانية القومية وبني القيادات اجلديدة
اإلسالمية وسيمتد الشرخ إىل طبقات الضباط األدىن مرتبة وإىل ضباط الصف واجلنود؛ وبالتايل سينقسم
اجليش الرتكي بني مؤيد للعقيدة اجلديدة وبني معارض وسيلجأ أردوغان إىل عمليات تصفية جديدة حىت
يضمن والء مجيع القيادات ،لكنه سيقود جيشاً مشتت الوالء يرى فيه طرف ما أن الطرف اآلخر عدو
له ،ينتظر الفرصة لالنقاض عليه ،ازدواجية العقيدة العسكرية سيجعل اجليش الرتكي متعدد الوالءات
لوقت طويل وسيسعى أردوغان إىل بناء جيش جديد جبنود وضباط صف وضباط مبراتب دنيا ،وخالل
هذه املرحلة سيعمل على استمالة من بقى من جنراالت القوميني حىت يتمكن من تأسيس جيش بعقيدة
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جديدة وهذا سيحتاج إىل مدة طويلة ،فيما يشهد جنوب شرق تركيا عمليات عسكرية ضد حزب العمال
الكردستاين ويزداد االستقطاب االجتماعي القومي والطائفي كل يوم مع متدد احلركة األصولية االسالمية
يف اجملتمع الرتكي.
هذا االستقطاب القومي والطائفي بدت مالحمه تظهر بشكل جلي يف حديث لوزير االقتصاد
الرتكي هناد زيبكجي خالل رده جلماهري حاشدة مؤيدة حلزب العدالة والتنمية مطالبة بتطبيق قانون
اإلعدام ،قائال عن الذين مت اعتقاهلم بتهمة املشاركة يف االنقالب‘‘ :إهنم سيُعاقَبون بالشكل الذي
سيجعلهم يتوسلون بنا أن نقتلهم ليتخلصوا مما سيكونون فيه ..سنضعهم يف سراديب السجون ولن يروا
الشمس أو يسمعوا صوت إنسان حىت املوت” ،ومن جانب آخر تناقلت مواقع التواصل االجتماعي
الرتكي فيديو يظهر رجل دين تركي يلقي خطاباً يف جتمع حاشد يف اسطنبول موايل للرئيس أردوغان ،يدعو
فيها الناس إىل استباحة أمالك كل من يقف مع االنقالبني أو حركة غولن واصفا ممتلكاهتم بالغنائم ،قائال
للحشود احلاضرة“ :متتّعوا هبا كيفما شئتم”.
إن هذا السلوك االنتقامي وسط رفض ما يقارب نصف اجملتمع الرتكي لعمليات التطهري يف
مؤسسات الدولة قد تكون له تبعات غري حممودة على األمد القريب ،فكل تلك اإلجراءات االجتثاثية
اليت تناقض الدستور الرتكي الذي ينص على استقاللية هيئة أركان اجليش واستقالل املؤسسة القضائية
جعلت أردوغان يقول يف مقابلة تليفزيونية إنه سيتم إجراء إصالح دستوري يف جملس النواب الرتكي من
شأنه إذا ما مت إقراره أن يضع رئاسة أركان اجليش حتت سلطة الرئاسة ،إال أن إقرار هذا التعديل الدستوري
يتطلب أكثرية الثلثني يف جملس النواب ( ٣٦٧صوتاً) مما يعين أن الرئيس أردوغان الذي ميلك (٣١٧
صوتاً) حباجة إىل تأييد بعض من أحزاب املعارضة ،ويرى مراقبون أنه من الصعب أن حيصل اردوغان على
أصوات ثلثي اجمللس حىت مع انضمام مجيع نواب احلركة القومية فسيبقى حباجة ألصوات نواب الشعب
اجلمهوري العلماين اليساري وهم ممن يرفضون تلك اإلجراءات التطهريية مجلة وتفصيالً ،إذ رفض كمال
قلجدار أوغلو رئيس حزب الشعب اجلمهوري التعامل مع احملاولة االنقالبية الفاشلة عن طريق إزاحة
أشخاص من مناصبهم ،وأنه ال ميكن إدارة مؤسسات الدولة بنفس طريقة إدارة حزب سياسي متهماً
حزب العدالة بتهميش جملس النواب.
أما األعضاء االكراد فقد حذر رئيس حزب الشعوب الدميقراطي صالح الدين دمريطاش من أن
احلكومة ستستخدم حالة الطوارئ على خلفية حماولة االنقالب للقضاء على املعارضة السياسية ،وأن
الصراعات احلالية يف تركيا توضح أن حماولة االنقالب ما زالت قائمة حىت اآلن وأنه ال ميكن التصدي
لالنقالب بإعالن حالة الطوارئ ،وتوقع توسيع العمليات األمنية لتشمل مجيع املعارضني السياسيني بعد
االنتهاء من االنقالبني ،وأن ما تعيشه تركيا اآلن ال عالقة هلا بالدميقراطية على اإلطالق وأن مجاهريه
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ستواصل معارضتها للرئيس أردوغان واالنقالبيني ،وختشى املعارضة الرتكية بأحزاهبا الثالثة من أن أردوغان
يسري قدماً ضمن مراحل مشروع تؤدي إىل إجهاض الدميقراطية املدنية يف تركيا عرب تغيري النظام السياسي
من نيايب إىل النظام الرئاسي بصالحيات مطلقة للرئيس ،فالسيد قلجدار أوغلو قال إن كل إجراءات حالة
الطوارئ كان جيب أن متر من خالل جملس النواب حسب الدستور الرتكي وما حيصل يف حالة الطوارئ
هي إجراءات غري دستورية والسيما مع تغيري أعضاء جملس احملكمة الدستورية وبقية جمالس املؤسسات
القضائية وهيئة أركان اجليش.
الدولة العميقة والدولة املوازية
يقصد بالدولة املوازية جمموعات رجال الدولة والتعليم واألعمال واإلعالم ممن يتبعون حلركة اخلدمة
اليت يرتأسها رجل الدين فتح اهلل غولن املقيم يف الواليات املتحدة الذي اهتمه أردوغان بتدبري حماولة
االنقالب الفاشلة .هذه احلركة اليت بدأت عام  ١٩٧٠عرب مجع األموال من املتدينني لتمويل فرص تعليم
جمانية للفقراء أو بأقساط خمفضة وكل تلك الفرص كانت ضمن مدارس وكليات خاصة للعلمانيني تقوم
بتدريس العلوم العامة واملنهاهج العلمانية اليت كانت حتظر أي نوع من أنواع العبادة والتدين واحلجاب،
وبالوقت نفسه قامت حركة غولن بتوفري مساكن جمانية يسرية هلؤالء الطالب بسبب أزمة السكن وغالء
العقارات .هذه العملية أتاحت للحركة تعزيز النشاطات اإلسالمية عرب حمادثات خاصة مع الطالب باتباع
سياسة اإلقناع مما جعل عشرات اآلالف منهم يتحولون إىل خرجيني متدينني مستعدين بعد خترجهم للتربع
أو للعمل يف مدارس احلركة أو العمل يف وسائل إعالمها ،فيما جنح آخرون يف التسلل إىل صفوف اجليش
الرتكي باتباع أسلوب التقية والتظاهر بالعلمانية بأوامر من غولن نفسه ،وحينما توىل حزب العدالة والتنمية
السلطة يف تشرين الثاين  ،٢٠٠٢اعتمد بشكل أساس على هذه الطبقة املنتشرة يف كل مؤسسات الدولة
لتطبيق سياسات االقتصاد الناجحة اليت دعمها الغرب بقوة عرب االستثمارات الغربية والقروض الكبرية،
وتفادى احملاوالت االنقالبية بوجود أتباع غولن يف اجليش واملؤسسات األمنية والقضاء ،لكن مع عام
 ٢٠٠٩دب اخلالف بني أردوغان وغولن إذ أراد كل طرف االستئثار بنفوذ الدولة وإدارهتا وهو ما جعل
أتباع غولن يقودون محلة كشف ملفات فساد كبرية يف حكومة أردوغان انتهت حبملة مضادة يف إقصاء
قضاة وضباط من املؤسسات األمنية مث يف اجليش ومالحقة املوالني يف التعليم واإلعالم وجتارة األعمال،
وأخرياً بإغالق املدارس التابعة حلركة غولن أو املدارس املتعاونه معه كافة وإقصاء املعلمني واملدرسني
وأستاذة اجلامعات ممن قد ينشئون جيالً جديداً موالياً حلركة غولن.
إن إعادة هيكلة أجهزة األمن واملؤسسات القضائية بعد إقالة عشرات اآلالف من القادة والضباط
األمنيني املتخصصني يف مكافحة التنظيمات اإلرهابية ممن عملوا لفرتات طويلة واستبداهلم مبوالني للسيد
أردوغان سيؤدي إىل تويل أفراد ممن ال ميتلكون اخلربة اليت امتلكها أسالفهم ،مما سيجعلهم يلجأون إىل
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القوة املفرطة لضبط الوضع األمين وهو ما خيالف الدستور الرتكي القائم على احرتام حقوق اإلنسان
والدميقراطية والسيما مع إغالق الكليات األمنية كافة اليت كانت تخُ ِّرج عناصر متخصصة ملراكز األمن يف
كل أحناء تركيا .ولتعويض النقص احلاصل أفرجت احلكومة الرتكية عن مجيع اجلنراالت الكبار والضباط
من السجن بعد أن أدانتهم احملاكم الرتكية بتهمة التخطيط لالنقالب على حكومات أردوغان ما بني
( )٢٠٠٧ – ٢٠٠٣الذين عرفوا بعناصر الدولة العميقة .والدولة العميقة حسب املفاهيم الرتكية هي
جمموعات من رجال الدولة يف اجليش والقضاء وبقية مؤسسات الدولة وخارجها يف اإلعالم وجتارة األعمال
ممن يدينون للقومية الرتكية اليت أنشأها كمال أتاتورك وهم من قادوا أربعة عمليات انقالب عسكرية خالل
القرن املاضي.
وحبسب املعطيات الرتكية فإن أردوغان حينما كان رئيساً للوزراء ( )٢٠١٠ – ٢٠٠٣حتالف
مع (الدولة املوازية) أو حركة الداعية غولن ملواجهة (الدولة العميقة) أو القوميني يف اجليش والقضاء
واإلعالم؛ بسبب افتقاره للكوادر املهنية والقوية فأطلق يد الغولنيني ضد القوميني األتاتوركيني بعد اهتام
احلكومة للطرف األخري بتدبري عدة حماوالت انقالب ،وكان ألتباع غولن حضور قوي يف مؤسسة القضاء
واملؤسسات األمنية فقاموا بزج الضباط القوميني واملراتب العسكرية يف السجون ما بني (– ٢٠٠٣
 ،)٢٠٠٧إلاّ أنه بعد حماولة االنقالب الفاشلة يف متوز  ٢٠١٦جلأ أردوغان إىل تبديل األدوار فسلط هذه
املرة القوميني على أتباع غولن وبدأ ذلك بإقالة كل من يُشك بوالئه لغولن واستبدال موقعه إما مبوايل له
أو من بأحد املنتمني للقوميني.
كتبت صحيفة (سوزجو) العلمانية عن تبادل األدوار بني عناصر الدولة العميقة وعناصر الدولة
املوزاية فقالت إن اجلنراالت والضباط احملكومني خرجوا من السجون لتنقلب املرحلة يف اجتاه معاكس بعد
االنقالب الفاشل وجاء الوقت الذي ظهرت فيه قيمة الضباط القوميني حيث مت ترقية  ١٣ضابطاً بعدما
كانوا مسجونني بتهمة مؤامرة االنقالب العسكري ضد السيد أردوغان ،ويبدو أن أردوغان ما زال يعاين
من حاجته إىل جنراالت أكفاء لقيادة اجليش؛ لذا جلأ إىل القوميني لتعويض النقص احلاصل بعد إقالة
 ١٤٩جنراالً إذ متت ترقية  ٩٩عقيداً إىل رتبة جنرال أو أمريال ،وهذه اإلدارة اجلديدة هي حتالف بني
حزب العدالة والتنمية والقوميني وستشمل مؤسسات الدولة واإلعالم والتعليم بعد محالت التطهري اليت
بدأت ضد أتباع غولن ومؤسساته املختلفة اليت أغلقت مجيعها يف تركيا.
خيشى حلف الناتو من أن تؤدي عمليات االجتثاث يف اجليش واألمن لذوي اخلربة على تقليل
قدرة الدولة يف مواجهة داعش والتنظيمات األخرى وهو ما أشار إليه مدير املخابرات الوطنية األمريكية
جيمس كالبر حيث قال :إن عملية التطهري الىت تقوم هبا تركيا للجيش تعرقل التعاون ىف احلرب اليت
تقودها الواليات املتحدة ضد داعش وأهنا أثرت على كل ركائز أجهزة األمن الوطين ىف تركيا ،ويرى
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الناتو أن التطهري يشكل خسارة كبرية للخربة يف وقت تواجه فيها تركيا وأوروبا حتديات أمنية إذ شهدت
تركيا عشرات االعتداءات اإلرهابية منها اهلجوم األخري على مطار أسطنبول الدويل ،ويف حالة استبدال
احلكومة الكوادر الرئيسة بآخرين من املوالني األقل تأهيالً فإن ذلك سيؤدي إىل تدمري الكفاءة ومهنية
املؤسسة العسكرية وبقية مؤسسات الدولة.
ماذا لو جنحت حماولة االنقالب!
متر تركيا بفرتة عصيبة من فرتات تأرخيها ،فقد انقسم اجملتمع الرتكي على أساس قومي وطائفي
بنح ٍو ال مثيل له منذ تأسيس الدولة الرتكية احلديثة يف عام  ١٩٢٣ولعل الصورة تتضح يف جملس النواب
الرتكي إذ ترتبع أربعة أحزاب على مقاعد اجمللس لتمثل أربعة اجتاهات وهويات فكرية وقومية وطائفية،
فحزب العدالة والتنمية -الذي ميثل تقريباً  ٪٥٨من اجمللس -ذو االجتاه اإلسالمي يعمل على أسلمة
الدولة العلمانية شيئاً فشيئاً ،وحزب الشعب اجلمهوري -الذي ميثل تقريبا  ٪٢٥من اجمللس الذي أسسه
أتاتورك واليوم هو أكرب أحزاب املعارضة -ما زال متمسك بعقيدته العلمانية اليسارية وميتاز بأن الغالبية
العظمى من مجاهريه من العلويني الذين على خالف شديد مع حزب العدالة والتنمية الذي يضم تيارات
ترى العلويني كفاراً ،فيما متتاز احلركة القومية العلمانية -اليت متثل  ٪٧من اجمللس -ببعدها القومي املتشدد
وهي تقف بالضد من اإلسالميني واألكراد واليساريني فقد شهد فقد عقدا الستينيات والسبعينيات من
القرن املاضي مواجهات عنيفة بني القوميني واليساريني ودخلت تلك املواجهات الفكرية والعقائدية يف
آداب الطرفني ،وأخرياً حزب الشعوب الدميقراطي الكردي -الذي ميثل  ٪١٠من اجمللس -فهو ميثل
توجهات األكراد يف تركيا ،إن كل حزب من تلك األحزاب ميتلك هوية وأيدولوجية حياول تطبيقها على
الثقافة الرتكية ،لكن مع وجود النظام الدميقراطي والعملية االنتخابية ومؤسسات القضاء واإلعالم احلر
متكنت هذه األحزاب من التعايش السلمي مع بعضها بعضاً ،وجلأت إىل صناديق االنتخاب وجملس
النواب لفض النزاعات فيما بينها.
إن احملاولة االنقالبية الفاشلة يف  ١٥متوز  ٢٠١٦ختتلف عن سابقاهتا يف أمرين أساسيني ،األول
أن االنقالبات السابقة اليت أزاحت األحزاب السياسية احلاكمة إمنا جاءت عرب اتفاق مجيع مؤسسات
القوات املسلحة الرتكية من اجليش واملخابرات وقوات األمن الداخلي والشرطة فيما مل حيصل هذا األمر
يف احملاولة األخرية إذ قُدر عدد األفراد املشرتكني باحملاولة بأقل من مخسة آالف وسط رفض مشاركة
هيئة األركان العسكرية اليت كانت تقود االنقالبات السابقة ،واألمر الثاين هو أن األحزاب السابقة اليت
أقصيت باالنقالبات مل تكن متتلك قوات مسلحة داخل الدولة كاليت ميتلكها حزب العدالة والتنمية يف
وزارة الداخلية واجليش ،فقد أظهرت قوات األمن التابعة للداخلية متاسكاً وواجهت االنقالبيني بقوة،
لعل قيام طائرات اجليش بقصف
فيما أعلنت بعض فصائل اجليش استعدادها ملواجهة االنقالبيني أيضا و َّ
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طائرات االنقالبيني دليل واضح على أن اجليش مل يكن بكل مؤسساته مشاركاً يف االنقالب.
ولكن بفرضية جناح االنقالب ومقتل الرئيس أردوغان أو اعتقاله فإن السيناريو الذي كاد أن حيصل
هو كاآليت :انشقاق اجليش ومواجهة مسلحة بني قوات وزارة الداخلية وكتائب االنقالبيني مث انقسام
اإلعالم الرتكي على طرفني وانضمام كثري من مجاهري حزب العدالة والتنمية للقتال ،ويف هذه اللحظة يلجأ
العلويون ملناطقهم ويستعدون للقتال إىل جانب االنقالبيني ال حباً هبم بل خوفاً من انتقام اإلسالميني
الذين يعدوهنم كفاراً ،فقد أظهرت مواقع التواصل االجتماعي الرتكية جمموعة من احلشود الرتكية املوالية
للرئيس أردوغان وهم يقتلون جندياً انقالبياً ويقطعون رأسه مث يرمون به يف البحر وسط هتافات دينية
وتعبوية .هذا النزاع املسلح بني االتراك إن كان قد حصل سيرتك فراغاً أمنياًكبرياً جنوب شرق تركيا يستغله
حزب العمال الكردستاين ويلجأ إىل املدن ذات االغلبية الكردية ويعلن استقالله عن تركيا فيما سريفض
القوميون االتراك وسيقاتلون االكراد لتدخل تركيا يف حرب اهلية قومية وطائفية مدمرة.
املواقف الدولية واحلرب السورية
ردود األفعال الباردة من قبل الواليات املتحدة واالحتاد األورويب وإسرائيل جتاه حماولة االنقالب يف
ساعاته األوىل حينما كان مصري الرئيس أردوغان وحزبه احلاكم جمهولني ،طرحت للنقاش بني األتراك هذه
األيام إذ إن فشل نظرية تركية تقول‘‘ :إن تركيا حممية حبلفاء غربيني كالواليات املتحدة واالحتاد األورويب
ألن األتراك فوجئوا باهتام احلكومة الرتكية لغولن املقيم يف الواليات املتحدة بتدبري االنقالب ،هذا النقاش
الرتكي الداخلي أحيا شعوراً قدمياً بأن الدولة الرتكية ككيان ما زال مستهدفاً من الغرب وهو ما دأب على
قوله القوميون األتراك؛ وبالتايل صارت هذه املسألة إحدى نقاط االلتقاء بني حزب العدالة واحلركة القومية،
فبعد ثالثة أيام على حماولة االنقالب الفاشلة اجتمع وزراء خارجية االحتاد األورويب ودعوا تركيا إىل احرتام
حقوق اإلنسان وااللتزام بالدستور ،وجاء املوقف األورويب رافضاً حلمالت التطهري الرتكية حيث دعا رئيس
وزراء النمسا االحتاد األورويب إىل وقف مفاوضات انضمام تركيا إىل االحتاد بعد محالت التطهري الواسعة
وقال إن املعايري الدميقراطية الرتكية بعيدة عن أن تكون كافية النضمام أنقرة إىل االحتاد األورويب ،باملقابل
طالب الرئيس أردوغان من االحتاد األورويب بتطبيق االتفاق الرتكي األورويب حول منح املواطنني األتراك حق
السفر إىل دول االحتاد بدون تأشرية دخول وحذر من أنه يف حالة عدم التزام االحتاد بذلك فإن تركيا وحىت
هناية شهر تشرين األول فإن اتفاقية قبول املهاجرين ستعد ملغية ،مبعىن أن تركيا ستفتح أبواهبا للمهاجرين
إىل أوروبا كما فعلت بداية صيف  ٢٠١٥وهو ما يشكل هتديداً واضحاً لألمن القومي األورويب.
ولتوظيف حالة الغضب توجه الرئيس الرتكي إىل روسيا للقاء الرئيس الروسي بعدما أقر أن حل
األزمة السورية جيب أن يتم بالتوافق مع روسيا ،اال أن هناك الكثريين سيخسرون فيما إذا اتفق أردوغان
77

حصاد البيان

وبوتني على حل األزمة السورية ضمن الشروط الروسية ،أوهلم تنظيم داعش وفتح الشام (جبهة النصرة
سابقاً) وكل التنظيمات (اجلهادية األصولية) يف سورية ألن تركيا مصدرهم األكرب يف التسليح والتجنيد،
وسيؤدي هذا أيضاً إىل تضرر دول إقليمية كربى تدعم تلك التنظيمات خبسارهتا حلليف اسرتاتيجي
وستتعرض املخططات األمريكية واألوروبية إىل انتكاسة إذا ما صارت تركيا تدعم املخطط الروسي ،فهل
سيواجه السيد إروغان كل هؤالء؟!
إن املوقف الرمسي الرتكي مل يتغري بعد من مصري الرئيس السوري بشار األسد ،وكان لقاء بوتني
بأردوغان اقتصادياً حبتاً؛ مما سيشكل أرضية خصبة ملشهد سياسي سوري بعد عودة العالقات بني موسكو
وأنقرة إىل ما قبل األزمة ،والرئيسان الروسي والرتكي جتنبا التطرق إىل نقاط اخلالف وتعامال معها بطريقة
دبلوماسية ،أما العالقات األمريكية الرتكية فشهدت بعض األزمات يف املاضي فمثالً يف عام  ١٩٧٤بعد
التدخل العسكري الرتكي يف قربص ،ويف العام  ٢٠٠٣بعد الغزو األمريكي للعراق غري أن قادة الواليات
املتحدة وتركيا كانوا دوماً جيدون موقفاً مشرتكاً من القضايا ،ولكن هذه املرة ما يغضب األتراك بشدة هو
موقف الواليات املتحدة من دعم األكراد يف سوريا؛ مما يراه االتراك هتديداً لوحدة األراضي الرتكية ولألمن
القومي الرتكي؛ لذا جلأ السيد أردوغان إىل روسيا حلل املسألة الكردية يف مقابل حل املسألة السورية.
أما املواقف العربية فقد اتسمت بالربود أيضا مع أن كثرياً من الدول العربية والسيما اخلليجية كانت
ترى يف تركيا حليفاً اسرتاتيجياً يف مواجهة النظام السوري واحملور اإليراين ،ولكن غياب الوفود العربية ومنها
السعودية اليت كان من املفرتض أن تزور أنقرة وتقدم الدعم للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية،
جعلت أردوغان يتحدث يف لقاء مع قناة اجلزيرة عن خيبة أمله من دول كان يعدها حليفة ،وعلى النقيض
من اململكة العربية السعودية ،أرسلت إيران وزير خارجيتها إىل تركيا وكان مفاجئا قول وزير اخلارجية الرتكي
أن الوزير اإليراين اتصل به مخس مرات ليلة االنقالب لالطمئنان وأن القيادة اإليرانية دانت االنقالب وهو
ما أكده وزير اخلارجية اإليرانية.
خالصة القول
إن االنقالب الفاشل لو كان قد جنح فإنه كان قد أدى إىل حرب أهلية بني اتباع الرئيس أردوغان
يف اجليش وقوات وزارة الداخلية ومناصريه من احلزب احلاكم واالنقالبني الذين هلم يف الشارع الرتكي
مؤيدون أيضا؛ وبالتايل ستنقسم تركيا على أساس قومي وطائفي وهو ما ليس يف صاحل العراق وإيران
وسوريا؛ ألن ذلك سيجر إىل تقسيم العراق وسوريا مث هتديد وحدة األراضي اإليرانية ،وعلى الرغم من
فشل االنقالب إال أن تركيا خسرت الصورة الكبرية أمام العامل وظهرت مبظهر املنقسم اهلش املهدد داخلياً،
وسياسة التطهري واحملاكمات ستزيد من االستقطابات الداخلية مما قد يعين جناح حماولة االنقالب يف متزيق
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الوحدة الوطنية الرتكية.
فبعدما كان الرئيس الرتكي يسعى لتطبيق نظريته ‘‘تركيا اجلديدة’’ من خالل توسيع النفوذ الرتكي
عرب الشرق األوسط وشرق أوروبا وأواسط آسيا ،وجد نفسه يقاتل من أجل وحدة األراضي الرتكية
واجملتمع الرتكي ،على األمد القريب ستنشغل تركيا باملؤامرات الداخلية وتطهري وبناء جيش جديد؛ مما
سيستنفذ من قدراهتا األمنية والعسكرية وهذا ما سيبعدها عن موضوع تغيري النظام السوري الذي سيكون
مع حلفائه الروس واإليرانيني املستفيدين من ذلك ،يف حني ستكون اململكة العربية السعودية وحمورها
واملعارضة املسلحة أكرب اخلاسرين ،وسيسعى األكراد السوريون إىل توسيع إقليمهم على طول احلدود
بني تركيا وسورية ،إال أن الرئيس أردوغان سيصر على حل القضية الكردية بالطرق العسكرية ،ولكن
إ ْن قرر أردوغان حل األزمة السورية بالتنازل واالعرتاف ببقاء النظام السوري والرئيس بشار األسد فهذا
يعين أن على تركيا مواجهة تنظيم داعش وجبهة النصرة وكل التنظيمات اجلهادية يف سورية اليت تستطيع
هتديد األمن القومي الرتكي ،ويعين أيضاً االختالف اسرتاتيجياً مع اململكة العربية السعودية وحمورها ،فهل
سيواجه السيد أروغان كل هؤالء!
إن الدول الغربية ختشى خروج تركيا عن النظام الدميقراطي وحتوهلا إىل أمنوذج مشابه ملاليزيا يف
أحسن األحوال أو سورية وقيام حرب أهلية ،فأمنوذج التنمية املاليزية واردة حيث إن تركيا دولة نامية
اقتصادياً لكنها حمافظة وال تلتزم مبعايري الدميقراطية الغربية وتتعامل مع املعارضة السياسية واألقليات بشكل
ال يراعي معايري الدول الغربية ،وهي ما تفعله ماليزيا اليت رغم تقدمها تنموياً إال أهنا شرعت قانوناً جترم
مبوجبه التعبد باملذهب الشيعي ،أما األمنوذج الثاين فهناك خشية غربية حقيقية من أن تواجه تركيا حربا
داخلية قومية بني األتراك واألكراد أو طائفية بني السنة والعلويني؛ مما سيقسم البالد على النمط السوري
وتتحول تركيا إىل سوريا ثانية.
إن العالقات الرتكية األمريكية رغم مرورها بأزمات من حني آلخر فإن القادة األمريكيني يعولون
على برغماتية أردوغان وأن الواليات املتحدة احلليف األقرب لرتكيا؛ لذا قد ال هتتم الدول الغربية كثرياً
لتحسن العالقات الرتكية الروسية ألهنا عالقات اقتصادية أكثر من كوهنا سياسية.
ُّ
سيسعى الرئيس أردوغان لتغيري الدستور وإقامة النظام الرئاسي بدالً عن النظام النيايب لكن هذا
التغيري حباجة إىل تعديل دستوري الذي يتطلب أكثرية الثلثني يف جملس النواب ( ٣٦٧صوتا)؛ مما يعين أن
الرئيس أردوغان -الذي ميلك  ٣١٧صوتاً من حزب العدالة والتنمية -لن يتمكن من إنشاء نظام رئاسي
بصالحيات واسعة؛ بسبب رفض مجيع أحزاب املعارضة النيابية ،إال أنه سيستمر يف التصرف كرئيس
بصالحيات مطلقة غري دستورية.
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َّ
إن املعارضة الرتكية بدورها تتوجس من أن تؤدي عمليات التطهري واالجتثاث يف اجليش والقضاء
إىل تسيسه وتعيني القضاة والقادة العسكريني املوالني للحزب احلاكم ال على أساس املهنية والكفاءة،
والسيما أن خضوع رئيس األركان لرئيس اجلمهورية سيؤدي إىل اإلخالل بسلسلة القيادات يف اجليش؛
ألن األوامر ستكون مرتبطة بوزارة الدفاع وهذه التغيريات اهليكلية ليست كافية ملنع تنفيذ انقالبات أخرى
اليت إ ْن حصلت وجنحت ستقسم اجليش الرتكي على جيشني وتقود إىل حرب أهلية ستنتهي بتقسيم تركيا
وإنشاء دولة كردية.
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كتاب االتحاد السوفيتي والعراق  :السعي
السوفيتي من أجل النفوذ
عبد اهلل عبد األمير *

2016 / 8 /20
أوليس مسوالنسكي وبيت مسوالنسكي
هو من أوائل الدراسات املوسعة اليت تناقش العالقات بني العراق واالحتاد
السوفييت ،يقع الكتاب يف  347صفحة ،ألفه الباحث أوليس سلومانسكي
باللغة اإلجنليزية مبساعدة بيت سلومانسكي ،وقد قضى أوليس سلومانسكي مدة تتعدى عشرة أعوام يف
تقصي املصادر الغربية والعربية والسوفيتية لتأليف الكتاب ،وقد حلل مسوالنسكي -البلولندي األصل
واألمريكي اجلنسية -طبيعة العالقات السوفيتية – العراقية ،ويعمل الربوفسور أوليس مسوالنسكي أستاذاً
يف العالقات الدولية يف جامعة ليهي[ ]1األمريكية يف والية بنسلفانيا ،وهو باحث يف العالقات الدولية
والشرق األوسط واالحتاد السوفييت السابق ،والسيما يف دراسة النفوذ والتأثري بني الدول؛ إ ْذ استخدم هذه
العالقات كمادة دراسة لنفوذ القوى العظمى ومساحات التأثري ،والتأثري املتبادل بينها وبني بلدان أصغر
وأضعف ،وحيفل الكتاب بكث ٍري من التفاصيل عن طبيعة العالقات بني بغداد وموسكو خالل األعوام
 ،1980-1958ومعلومات عن األسلوب الذي انتهجه حزب البعث بالتحديد يف جتربته حلكم العراق
يف حبثه عن حليف قوي لتثبيت وضعه داخلياً وإقليمياً ودولياً.
هذا الكتاب نُ ِشر يف دار نشر جامعة ديوك األمريكية عام َ ،1991و�يَُع ُّد من الكتب النادرة يف
جمال حبثه ،ويضع القارئ يف الصورة حول كيفية صياغة العراق لسياساته ضمن إطار النفوذ الدويل خالل
األعوام اليت يغطيها الكتاب.
عرض ملخص ملوضوعات الكتاب:
يركز الكتاب يف ثالثة موضوعات مرتابطة كما يرامها املؤلفان ،وهي :العراق ،واالحتاد السوفييت،
وعالقات النفوذ ،ويناقش -بشيء من التفصيل -تأريخ العالقات العراقية – السوفيتية اليت يصفها
باملعقدة ،وثنائية االجتاه ،وجيعل هذه العالقات مثاالً لفهم عالقات النفوذ بني البلدان.
* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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يستعرض الكتاب مفاهيم متعددة للنفوذ ،ولكنه يصل إىل استنتاج مفاده أن النفوذ يتحرك يف أفق
تأثري قوة على قوة أخرى من غري استخدام القوة املسلحة ،ولكنه يتوسع بقوله :إن عالقات النفوذ هي
عالقات متبادلة يتأثر هبا الطرفان ،وليس بالضروة أن تكون باجتاه واحد لصاحل الطرف األقوى يف العالقة،
ليضيف أن العالقات اليت تعتمد على قوة أحد الطرفني على اآلخر[ ]2غالباً ما تكون غري مستقرة وحتمل
يف طياهتا “عمليات” إلحالل التوازن فيها من إحدى الطرفني أو كليهما ،وكمثال على عالقة افرتاضية
بني طرفني( ،أ،ب) ،حيث ميثل (ب) الطرف الذي يسعى ملد نفوذه على الطرف (أ) ،فإن هنالك العديد
من العمليات اليت تشهدها العالقة بناءً على أساس ختفيض التكاليف فيها ،وهنا يُالحظ وجود أربع
حاالت يقوم من خالهلا الطرف (أ) الذي يعتمد على الطرف اآلخر بالعمل عليها:
السعي للتوصل إىل حتقيق هدف احلصول على موارد ال تتوافر لديه ،أو ال ميتلكها مثل القاعدة
الصناعية أو القوة العسكرية من الطرف (ب).
حماولة جتنب أضرار سلبية يتعرض هلا مثل :خسارته أراضي ،أو هزمية يف نزاع مسلح.
استغالل الطرف (ب) لتحقيق أهداف سياسية مستقبلية ،من خالل تأييد الطرف (ب) يف قضية
يَعِ ُّد فيها الطرف (أ) حمايداً ،وال يكبده تأييده أية خسائر تذكر ،ولكنه يف الوقت عينه يضمن تأييد الطرف
(ب) يف قضاياه السياسية من خالل كسب ثقته.
ِ
تضر مبصاحله الوطنية اليت تفرض عليه
بعض السياسات اليت يراها ُّ
رفض الطرف (أ) بنح ٍو أساس َ
ُ
من الطرف (ب) ،ولكنه يستجيب للضغوطات والتهديدات اليت تفرض عليه من الطرف (ب).
وعلى ما يبدو فإن النفوذ أو التأثري ليس ذا بعد واحد وإمنا هو متعدد األوجه ،ودائما
ما تسعى األطراف اليت متارس النفوذ على الدول اليت تتقبل ذلك إىل التأثري على صناعة القرار ،ورسم
سياسات حمددة تصب يف مصلحة الدولة صاحبة النفوذ؛ وهكذا يعرف الكتاب النفوذ بأنه أي فعالية
تقوم هبا دولة ما (ب) تتسبب أو تساعد يف التسبب يف أفعال الدولة األخرى (أ)؛ من أجل حتقيق أمنيات
لكن هنالك نوعني أساسيني من النفوذ ،مها :نفوذ التيسري[ ،]3والنفوذ
الدولة صاحبة التأثري (ب) ،و َّ
املبادر[.]4
بعض املوارد للسماح
يسعى نفوذ التيسري اىل أن متنح القوةُ املؤثرةُ القوةَ
األصغر اليت ختضع للتأثري َ
َ
هلا بأ ْن تتبىن سياسات حيكم عليها أنهَّ ا يف صاحل الطرفني ،وهو نفوذ بناء يتعلق باألهداف وخيارات
السياسات.
بعض املو ِ
ارد ِ
ّأما النفوذ املبادر فتقوم القوةُ املؤثرةُ األقوى خالله مبنح ِ
للقوة األضعف من أجل تبين
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قسم هذا النوع من النفوذ على
سياسات عادةً ال تقوم بتبنيها ،وهو نفوذ حيمل صفة فرض احلماية؛ وهنا يُ ّ
نوعني :األول نفوذ مبادر ذو طبيعة متعاونة ،واآلخر نفوذ مبادر ذو طبيعة قسرية.
وبنح ٍو عام فإن فهم الظاهر جيب أن يأخذ يف احلسبان تعقيد النفوذ ،وال ميكن أن تفهم إال
من خالل تفكيك التحليل إىل أساسيات ذات معىن ،واختصاراً فإن أية قوة عظمى حينما تسعى ملد
نفوذها يف بلد آخر فإهنا بذلك تقدم جزءاً من مواردها بنح ٍو مباشر أو غري مباشر للتحكم بالبلد اآلخر
أو استغالله ،وتسعى القوى العظمى ملد نفوذها؛ ألنه أحد الوسائل األقل كلفة للحصول على منافع،
ويتحرك مد النفوذ لتحقيق منافع عسكرية واقتصادية وسياسية ،وتصبح األجندة اخلفية يف هذا النوع من
أمر للسعي من أجل منع
العالقات ليس بالضرورة حتقيق منفعة إجيابية للقوة صاحبة النفوذ ،بقدر ما هو ٌ
املنافع عن القوى املتنافسة معها ،ومع التكلفة املضنية لرعاية عدد كبري من البلدان حتت مظلة النفوذ،
فإنه أيضاً يكون من الصعب إرضاء مجيع تلك البلدان الواقعة حتت النفوذ ،والسيما يف ظل توزيع املنافع
والتنافس عليها ،ولكن كيف ميكن حتديد ما إذا كان النفوذ حيقق النجاح أم ال؟ ولإلجابة عن هذا
التساؤل ميكننا القول :إن من املؤشرات املهمة لتحقيق النجاح هو عقد املعاهدات ،ومنح قواعد عسكرية
للدولة الراعية ،وتواجد قوات على أراضي البلد ،ووجود مستشارين عسكريني ،ونقل السالح على نطاق
واسع ،فضالً عن وجود مستويات من املساعدات االقتصادية ،وتبادل جتاري كبري ،التوافق حول التصويت
يف األمم املتحدة ،تبادل الزيارات على مستوى ٍ
عال ،والبيانات املشرتكة اليت تُصاغ بطريقة مناسبة مؤشرات
أخرى على جناح النفوذ.
ويبقى أن يشار إىل أن النفوذ السوفييت على العراق كان خيتلف يف منهاجه وأهدافه عن سوريا،
فقد ركز على سوريا يف النطاق العريب – اإلسرائيلي ،بينما ركز على العراق يف نطاق منطقة اخلليج ،ومل
مهم يف النزاع العريب – اإلسرائيلي.
دور ٌّ
يسمح له بأن يكون له ٌ
العالقات السوفيتية العراقية :1980-1958
أصبح العراق بلداً جاذباً الهتمام االحتاد السوفييت؛ بسبب متوقعه على احلافة الشمالية للخليج،
وقد مثل اخلليج أمهية كبرية للنفوذ الغريب؛ الحتوائه على موارد نفطية كبرية يف أراضيه ،وقد متيّز العراق من
غريه من بلدان العامل الثالث -اليت كانت تدور يف أفق النفوذ السوفييت -بأنه كان من البلدان القليلية اليت
توافرت على ثروات كان ميكن أن يشرتي معدات صناعية وعسكرية سوفيتية مقابل العملة الصعبة ،فضالً
عن اخلطاب والسياسات املضادة للغرب اليت تبنتها بغداد بعد انقالب .1958
مت تأسيس أوىل العالقات الدبلوماسية بني العراق واالحتاد السوفييت عام  ،1944ولكنها قطعت
يف عام  1955حينما قرر نوري السعيد رئيس وزراء العراق آنذاك قطع العالقات مع موسكو؛ بسبب
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انتقاد األخرية لقرار العراق الدخول يف حلف بغداد ،وقد اعرتفت موسكو باحلكومة اليت شكلها اجلنرال
عبد الكرمي قاسم عام  1958وقيام اجلمهورية ،ومع تصاعد اخلالفات بني العراق ومصر اليت حيكمها
مجال عبد الناصر ،فقد اصطفت موسكو مع العراق؛ بسبب بعض اإلجراءات اليت اختذها اجلنرال قاسم،
ومنها السماح لعمل احلزب الشيوعي العراقي.
يف عام  1959عقد اجلانبان العراقي والسوفييت اتفاقيةً قدمت مبوجبها موسكو  137مليون
دوالر لتطوير االقتصاد العراقي ،واعلن العراق رمسياً انسحابه من اتفاقية حلف بغداد عام  ،1960ولكن
العالقات بني البلدين سرعان ما انكفأت ما بني األعوام  1960و1962؛ بسبب سوء العالقة بني
اجلنرال قاسم واحلزب الشيوعي العراقي ،ولكن ذلك مل مينع موسكو من االستمرار يف التعاون العسكري
واالقتصادي مع بغداد ،إلاّ أن هذه العالقة قد ساءت العالقة جمدداً مع جميء حزب البعث إىل السلطة
عام  1963وقمع الشيوعيني ،إ ْذ توقف التعاون بني البلدين ،ولكن بعد انقالب  1963عاد االحتاد
السوفييت لتزويد العراق بالسالح بعد عام واحد مع توقف النظام عن مالحقة الشيوعيني والعمليات
العسكرية يف املناطق الكردية ،وأقدم االحتاد السوفييت أيضاً على مساعدة العراق يف تطوير حقوله النفطية
عام .1967
العالقات ما بني :1975-1968
عاد حزب البعث إىل استالم مقاليد احلكم عام  1968يف العراق ،ويبدو أن االحتاد السوفيييت
مل يهمه كثرياً هذا التغيري يف احلكم ،إ ْذ عقد احلزبان (البعث والشيوعي العراقي) اتفاقاً بينهما بعدم العودة
إىل النزاع الدموي كالذي حصل يف  ،1963توثقت العالقات بني البلدين إىل درجة أصبح فيها االحتاد
السوفييت واحداً من أهم مزودي العراق بالسالح واملعدات العسكرية.
يف بداية السبعينيات من القرن املاضي اختذ حزب البعث قرارات لتثبيت حكمه يف العراق وكالعب
رئيس يف شؤون املنطقة يف اخلليج وشرق منطقة الشرق األوسط ،وقد فهمت قيادة حزب البعث آنذاك أن
مهماً لتحقيق هذا اهلدف .داخلياًكانت املسألة الكردية وتأميم النفط اهلاجسني
الدعم السوفييت يعد أمراً ّ
األساسيني للنظام يف حينها ،وقد كان الدور السوفييت مهماً يف هذا اجملال؛ لذا مت استغالل ورقة احلزب
حتول فيما
الشيوعي العراقي -الذي كانت تتعامل معه موسكو كمصلحة من مصاحلها يف العراق -الذي ّ
بعد إىل قضية كان على حزب البعث أن يتخلص منها الحقاً ،وعلى الرغم من االختالفات يف املصاحل
بني البلدين ،إلاّ أن حزب البعث مل يرغب خالل الفرتة  1975-1968يف إثارة ضغائن السوفيت الذي
كان حيتاج إىل دعمهم بشدة لتثبيت حكمه يف العراق.
اعرتفت بغداد باحلكم الذايت لألكراد عام  1971وهي قضية كان يرغب السوفيت برؤيتها تتحقق
84

مقاالت

على أرض الواقع ،وقدم حزب البعث ما عرف مبسودة العمل الوطين كي يضمن الدعم السياسي له من
قبل احلزب الشيوعي العراقي واحلزب الدميقراطي الكردستاين ،وقد قبل األول به فيما رفضه األخري؛ مما
ولّد تأزُّماً حاداً يف العالقات بني بغداد واألكراد .وقد اصطف االحتاد السوفيييت والشيوعيون العراقيون مع
حزب البعث يف نزاعه هذا خالل األعوام  ،1973-1972وضمن حزب البعث تأييد موسكو وحلفائها
الشيعيني يف قراره اخلاص بتأميم النفط ،احتاج البعثيون الدعم السوفييت إقليمياً ودولياً لفتح آفاق العامل
هلم ،إ ْذ كان العراق يعاين من عزلة خانقة يف منطقة اخلليج؛ بسبب األيديولوجية العسكرية املتشددة اليت
تبنتها األنظمة املتعاقبة يف بغداد ،وقد كان تركيز احلكومة يف بغداد على التنافس مع إيران ،ومع شعور
شاه إيران بأن يؤدي دوراً إقليمياً مهيمناً يف املنطقة ،ومع التأزم شبه املستمر يف العالقات بني العراق
وإيران ،فإن بغداد كانت تستشعر احلاجة لتحديث وتطوير قواهتا املسلحة ،إ ْذ كانت موسكو هي املصدر
متطور للجيش العراقي ،لعدة أسباب منها التشدد الذي كان حيمله
األساس ورمبا الوحيد ألي تسليح ّ
حزب البعث يف خطابه ضد الغرب.
مت توقيع اتفاقية صداقة وتعاون بني العراق واالحتاد السوفيييت عام  ،1972على وفق األمنوذج
املصري عام  1971يف اجملاالت السياسية ،واالقتصادية ،والثقافية ،واحلقول األخرى ،وكان الشاغل األهم
حلزب البعث تأميم النفط؛ ألنه كان سيقوي وضع احلزب يف العراق والعامل.
مثل موقع كل من العراق واليمن اجلنويب ملوسكو امتداداً سوفيتياً مناسباً للحافة الغربية من احمليط
اهلندي على مستوى اسرتاتيجي ،ومع تطور العالقات بني البلدين فقد أراد حزب البعث احلاكم آنذاك من
خالل تقوية عالقاته مع احلزب الشيوعي السوفييت أن يستفيد من خرباته يف السيطرة على أجهزة الدولة
التنفيذية ،ومل يكن احلزب الشيوعي السوفييت رافضاً لفكرة التقارب تلك ،فيما يتعلق باجلانب االقتصادي
فقد دعمت موسكو توجه العراق لتأميم شركة النفط العراقية ومتعلقاهتا ،وذلك ألن هذا التأميم كان
يصب يف مصلحة السوفيت يف ضرب مصاحل الغرب االقتصادية وأيضاًكان سيوفر أرباحاً اقتصادية هائلة
هلم عرب السيطرة على القطاع النفطي العراقي من خالل بيع املعدات واملكائن ،اليت كان يتوقع أن يدفع
العراق أسعارها بالعملة الصعبة ،ولكن موسكو مل تتمكن من االستفادة عسكرياً من العراق كما كان
متوقعاً ،إذ مل يضع العراق منشآته العسكرية ،ومنها املطارات ،وقاعدة أم قصر البحرية حتت تصرف االحتاد
السوفييت ،ومع دخول معاهدة  1972حيّز التنفيذ أقدم السوفيت على دعم العراق سياسياً واقتصادياً
لتنفيذ قرار تأميم الصناعة النفطية العراقية ،كما توسعوا يف تقدمي مساعدات عسكرية للبلد.
يف مقابل ذلك قدم العراق تنازالت يف املسألة الكردية ،واحلزب الشيوعي العراقي ،ومنح السوفيت
موافقة حمدودة على منشآته العسكرية اجلوية والبحرية ،وقد كانت املنفعة متبادلة للطرفني.
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بدأت موسكو باالستفادة مباشرةً من تطبيق قرار تأميم النفط العراقي يف  1حزيران 1972؛
وقد زار طه اجلزراوي وزير الصناعة حينذاك العاصمة السوفيتية ومت توقيع عدد من االتفاقيات ،إ ْذ نصت
إحداها على أن يتم تسديد القروض السوفيتية على العراق بالنفط ،وكنتيجة لذلك يف عام  1974وصل
استرياد االحتاد السوفييت من النفط اخلام العراقي إىل  4ماليني برميل ،ولكن العالقات بني الطرفني مل
تسر كما شاءت موسكو إذ أنه خالل العامني  1973و 1974وألسباب إقليمية تتعلق بقرار البلدان
العربية حظر تصدير النفط ،وتصاعد أسعار النفط ،اليت مسحت للعراق أن يستفيد من العملة الصعبة
يف تطوير اقتصاده ،حيث توجه العراق إىل شركاء جتاريني من الغرب ،وألسباب اقتصادية حبتة ،ويبدو أن
خسارة االحتاد السوفييت يف هذا األمر كان يتعلق مبمارساهتم التجارية مع العراق ،فالعراقيون كانوا يفكرون
باألولويات اآلتية يف عقودهم التجارية وهي :الوقت ،واألداء ،والتكلفة ،وبلد التصنيع ،ولكن السوفيت
كانت أولوياهتم تتحرك بنح ٍو مقلوب مع أولويات العراقيني ،ولكن هذه اخلسارة كانت أيضاً متعلقة
مبمارسات موسكو لتصدير النفط ،إذ إن النفط العراقي كان يتم تصديره مرة أخرى من طريق موسكو
ولصاحلها ،حيث كان العراق يدفع تكاليف مشرتياته وقروضه من االحتاد السوفييت من طريق النفط ،ولكن
بسعر يقل عن السعر العاملي بنسبة  ،%30وبسبب قرار التأميم عام  1972فقد بقيت كميات كبرية من
النفط العراقي خارج السوق ،إ ْذ اضطر العراق لالتفاق مع االحتاد السوفييت لتسديد أي قروض ملوسكو
على بغداد من طريق النفط ،وأن يستمر الدفع هبذا الشكل إىل مثانينيات القرن املاضي ،وقد استفاد االحتاد
السوفييت من هذا االتفاق استفادة كبرية ،حيث كان حيصل على النفط العراقي بسعر  3دوالرات أمريكية
للربميل؛ وبسبب شحة النفط اخلام يف األسواق العاملية ،فقد كان يبيع الربميل من النفط اخلام بسعر 18
دوالراً أمريكياً للمستهلكني الغربيني ،وفضالً عن ذلك فقد أدت موسكو لعبة مضادة ملنظومة أوبك ،حيث
كانت تبيع النفط بسعر أقل من السعر الذي كانت تطلبه منظمة (أوبك) ومبقدار يقارب  4دوالرات
تشجع العرب على االستمرار يف مقاطعة
للربميل ،وكانت هذه السياسة حمرجة جداً ملوسكو اليت كانت ّ
األسواق الغربية وحرماهنا من النفط ،بينما كانت تصدر النفط إىل تلك األسواق ،ويبدو أن هذه السياسات
هي اليت جعلت العراق ميانع حظر تصدير نفطه إىل البلدان الغربية ،و�يَُع ُّد العراق البلد العريب الوحيد الذي
مل يلتزم بقرار املقاطعة ،وأن يتجه أكثر حنو الغرب اقتصادياً ،ولكن يف الوقت نفسه استمر اعتماد العراق
على السوفيت وبلدان أوروبا الشرقية يف تطوير قطاعه النفطي والقطاعات االقتصادية األخرى ،إذ كان
الطرفان مرتاحني عرب أسلوب الدفع عرب شحنات النفط اخلام ،وقد دخل االحتاد السوفييت كالعب مهم
يف تطوير االقتصاد العراقي ،وتوقيع اتفاقيات لتوسيع إنتاج حقل الرميلة الشمايل ،وبناء خط أنابيب لنقل
النفط بني بغداد والبصرة ،ومشاريع ري ،ونقل ،وطاقة ،ومن أهم املشاريع الكربى كان إنشاء حمطة كهرباء
ذي قار يف جنوب العراق بتكلفة  88مليون دينار عراقي ،ومعمل احلديد والصلب يف البصرة بتكلفة
 300مليون دينار عراقي ،وقد مت دفع تكاليف أغلب هذه املشاريع بوساطة النفط ،وتشري إحصائية من
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عام  1975إىل أن من بني  325مليون روبل متثل صاردات العراق إىل االحتاد السوفييت ،كان النفط
ميثل منها  320.4مليون روبل ،وقد منا حجم التبادل التجاري بني البلدين من  49.4مليون روبل عام
 1968إىل  322.1مليون روبل عام  ،1973لريتفع إىل  596.2مليون روبل عام  ،1975وفضالً عن
االحتاد السوفييت فقد أمن النفط اخلام العراقي حاجة بلدان أوروبا الشرقية ،وقد دخل العراق يف منظمة
التعاون االقتصادي ألوروبا الشرقية بصفة مراقب عام  ،1975كنتيجة هلذا الدور ،ولكن توجهات العراق
حنو الغرب بدت تزداد وضوحاً على الرغم من التقارب مع االحتاد السوفييت ،ففي عام  1972زار صدام
حسني -أحد أهم قادة حزب البعث ونائب رئيس جملس قيادة الثورة آنذاك -باريس ووقع اتفاقاً ملدة
عشرة أعوام مع شركة البرتول الفرنسية اليت كانت متتلك حصة تقدر بـ %23.75يف شركة النفط العراقية،
تقوم من خالهلا الشركة بشراء ما يعادل تلك احلصة من النفط العراقي املؤمم حديثاً ،وقامت إيطاليا
بتوقيع اتفاق مع العراق استوردت مبوجبه  20مليون برميل من النفط اخلام العراقي ملدة عشرة أعوام ،وقد
تبعت خطى البلدين كل من الربازيل وإسبانيا ،وقد جنح العراق يف سياسته النفطية مع موسكو وحلفائها
يف التخلص من آثار فرض عقوبات حمتملة كانت ميكن أن تقدم عليها الشركات النفطية الغربية ضده،
فقد أقدم العراق متأثراً بزيادة إنتاجه النفطي وارتفاع األسعار على تسريع برناجمه للتطوير االقتصادي ،إذ
توجه إىل الشركات الغربية بدالً مما كان مفرتضاً أن يكون عليه األمر ،ففي عام  1973وقعت شركة النفط
العراقية عقداً لبناء أرصفة لتحميل النفط يف املياه العميقة ،ومد أنابيب للنفط حتت املاء إىل مدينة الفاو مع
شركة براون أند روت األمريكية ،حيث دخلت يف تنفيذ املشروع شركات أملانية غربية ،وقد أعطى العراق
ملد أنبوب لنقل النفط من حقول كركوك إىل ميناء دورتيول الرتكي ،وزودت اليابان العراق باألنابيب
عقداً ِّ
هلذا املشروع ومشروع أنابيب بصرة – بغداد ،وقامت اليابان أيضاً بتقدمي قرض مببلغ  500مليون دوالر
إىل العراق للمساعدة يف استكشاف النفط ،ويف عام  1973مت االتفاق مع اليابان على قرض آخر مببلغ
مليار دوالر لبناء عدة مشاريع صناعية منها إنشاء مصفاة للنفط وجممع برتوكيمياويات ومعمل لألمسدة
الكيميائية يف خور الزبري ،ويف إطار ما يطلق عليه “النفط مقابل الدعم” فقد وقّع العراق يف عام 1974
عقداً مع إيطاليا مببلغ  900مليون دينار عراقي لتزويدها بالنفط العراقي مقابل مشاريع زراعية وصناعية
خمتلفة ،وقد متكنت بريطانيا يف عام  1971من استعادة مكانتها كأول بلد مصدر للعراق عام ،1971
وعلى الرغم من التقارب بني العراق واالحتاد السوفييت وحلفائه ،إال أن إحصائيات التبادل التجاري تشري
بوضوح إىل ترجيح كفة الغرب مقارنة بالشرق ،إذ وصل مستوى التبادل التجاري بني العراق والغرب إىل
 1.6مليار دوالر مع الغرب مقارنة بـ 183مليون دوالر مع االحتاد السوفييت وشركائه ،ليصل إىل 8.2
مليار دوالر مع الغرب مقارنة بـ 1.08مليار دوالر مع االحتاد السوفييت وحلفائه عام .1975
تعد فرنسا من أهم البلدان الغربية اليت ّأدت دوراً مهماً يف تطور العراق ،إ ْذ وصلت قيمة العقود
بني البلدين إىل  2مليار دوالر عام  ،1974وأُحلقت بـ 1.4مليار أخرى ملشاريع زراعية ،وكان اهتمام
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العراقيني ينصب آنذاك على شراء ،سلحة فرنسية متطورة ،الذي جعل فرنسا يف وقت الحق يف املوقع الثاين
يف تصدير السالح والتقنيات العسكرية إىل العراق بعد االحتاد السوفيييت ،ومع الطفرة يف إيرادات تصدير
النفط العراقي اليت وصلت إىل  6مليارات دوالر عام  ،1974كان العراق يصرف منها  4.5مليار دوالر
على االسترياد ،وكان حتريك االقتصاد العراقي هبذا النحو أحد أهم احمل ّفزات لتغيري سياسة البلد التجارية
من اتفاقيات املقايضة مع االحتاد السوفييت وحلفائه إىل اتفاقيات جتارية مع القوى الصناعية الغربية؛ بسبب
تعاظم موارد العراق من العملة الصعبة.
العالقات ما بني :1980-1975
�يَُع ُّد الكاتب الياباين فرانسيس فوكوياما أن العام  1975هو قمة النفوذ السوفييت يف العراق؛ وذلك
لتدفُّق شحنات األسلحة السوفيتية على بغداد بأعداد كبرية ،وتدخلت موسكو حلل املسألة الكردية،
والعالقات بني حزب البعث واحلزب الشيوعي العراقي كانت ودية ،حيث حصل األخري على ثالثة مقاعد
يف احلكومة العراقية ،وكانا يعمالن معاً يف “اجلبهة القومية” ،وكانت عالقات وثيقة تربط حزب البعث
باحلزب الشيوعي السوفييت ،ومع تأميم النفط العراقي كان على بغداد أن تعتمد على االحتاد السوفييت من
أجل األمور االقتصادية والفنية ،لكن يبدو أن هذه العالقة كانت قصرية األمد ،ففي أواخر السبعينيات
من القرن املاضي بدأ العراق ينأى بنفسه عن أن يكون تابعاً لالحتاد السوفييت ،وتتعلق األسباب بارتفاع
أسعار النفط بعد  1973وجناحه يف إحلاق اهلزمية باألكراد عام  ،1975وقد أدى اهنيار املقاومة الكردية
إىل ختليص العراق من اعتماد شبه كامل على األسلحة السوفيتية والدعم السياسي السوفييت ،ومع تقدُّم
األعوام بَ َدا أن العالقات العراقية – السوفيتية قد وصلت إىل ما يشبه القطيعة خالل األعوام -1978
.1980
يف عام  1977تصاعدت اخلالفات بني حزب البعث واحلزب الشيوعي العراقي الذي كان يطالب
حبصة أكرب يف السلطة ،وقد أقدم النظام آنذاك على إعدام  21شيوعياً عراقياً بتهم الشروع مبحاولة
انقالب عام  ،1978كانت السياسة اخلارجية للعراق واالحتاد السوفييت منقسمةً حول عدد من القضايا،
أحد طريف الصراع
فضالً عن اخلالفات حول التعامل مع احلزب الشيوعي العراقي ،فقد شجع ُّ
كل طرف َ
املسلّح يف إقليم أوكادين بني الصومال وأثيوبيا خالل األعوام  ،1978-1977وانتقد حزب البعث
السياسة السوفيتية اخلاصة بالصراع العريب – اإلسرائيلي ،إ ْذ التزم االحتاد السوفييت حبق إسرائيل يف الوجود،
بينما كان العراق يدعو إىل تدمريها ،وقد ساءت العالقات إىل درجة أمرت من خالهلا السلطات العراقية
بنقل السفارة السوفيتية من املكان الذي كانت تقيم فيه ألنه قريب من مكتب أمحد حسن البكر الرئيس
العراقي آنذاك ،ومل يغيرّ السوفيت املكان إال بعد قطع املاء والكهرباء عن املبىن ،وتصارع البلدان حول
األحداث اليت جرت يف مشال اليمن وجنوبه بني عامي  1978و 1979وأيضاً حول الغزو السوفييت
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لكن اجلانبني
ألفغانستان ،واختلف الطرفان أيضاً حول املوقف من بروز نظام إسالمي جديد يف طهران ،و ّ
أبقيا على مستوى عالقة هش بينهما دون أن تصل إىل درجة القطيعة.
يف عام  1976و 1979وقع العراق اتفاقيتني السترياد معدات عسكرية من االحتاد السوفييت مشلن
دبابات ،وطائرات ،وأنظمة دفاع جوي وصواريخ؛ وأصبح العراق بذلك أول مستورد لألسلحة السوفيتية
يف العامل الثالث ،حيث كان خالل األعوام  1973-1964اخلامس من بني بلدان العامل الثالث شراءً
للمعدات العسكرية السوفيتية ،وخالل األعوام  1978-1974صدَّر االحتاد السوفييت وحلفاؤه ما قيمته
 3.7مليار دوالر من األسلحة والتجهيزات العسكرية إىل العراق من أصل ميزانية العراق العسكرية اليت
كانت تبلغ  5.3مليار دوالر ،وقد مت صرف املتبقي من ميزانية التسليح لشراء السالح من عدة بلدان
منها  430مليون دوالر من فرنسا ،و 150مليون دوالر من أملانيا الغربية ،و 70مليون دوالر من
إيطاليا ،و 900مليون دوالر من آخرين تشمل :سويسرا ،والربازيل ،ويوغوسالفيا ،وإسبانيا ،وتشري بعض
حتول إىل تنويع مصادر سالحه بسبب فشله يف احلصول على أسلحة سوفيتية
التحليالت إىل أن العراق ّ
أثناء قمة الصراع املسلح مع األكراد عام  ،1975والذي يؤكد هذا األمر هو أن أول صفقة شراء سالح
من فرنسا متت يف عام  1974يف بداية التحرك هلزمية األكراد ،وكان القلق احلقيقي الذي يشعر به النظام
آنذاك هو التهديد من إيران ،وليس من األكراد أو إسرائيل ،حيث قام الشاه بتطبيق برنامج ضخم للتسليح
والعسكرة يف إيران يف بدايات سبعينيات القرن املاضي هبدف جعل إيران القوة األكرب يف املنطقة؛ وهلذا
السبب استمر العراق يف ملء ترسانته العسكرية وحتديثها من بدايات السبعينيات يف القرن املاضي وحىت
بعد توقيع اتفاقية اجلزائر عام  1975مع إيران؛ وبالتايل فإن حتديث القوة العسكرية العراقية كان يتعدى
مسألة الصراع مع األكراد ،وهو من أهم أسباب سعي العراق إىل تنويع مصادر سالحه بعيداً عن مصاحل
هذا الطرف أو ذاك ،ولكن فك االرتباط يتطلب وقتاً طويالً؛ نظراً لطول أمد تزويد األسلحة ،ولكن
التنويع كان واضحاً أيضاً يف جمال عالقات العراق االقتصادية مع اخلارج ،إ ْذ بدأت حصة االحتاد السوفييت
وحلفائه تتناقص يف االقتصاد العراقي ،فقد اخنفض استرياد العراق من موسكو وحلفائها من  %24.6يف
عام  1973إىل  %6.9يف عام  ،1979بينما ارتفعت حصة البلدان الغربية من  %50.7إىل ،%77.2
ويشري مؤشر آخر يتعلق مبستويات االقرتاض العراقي من االحتاد السوفييت إىل طبيعة العالقة االقتصادية بني
الطرفني؛ فقد اخنفضت القروض السوفيتية إىل العراق من  150مليون روبل عام  1975إىل  75مليون
روبل عام  ،1976لتصل إىل  25مليون روبل عام  ،1977وقد ركزت املساعدات السوفيتية خالل هذه
املدة على مشاريع إروائية ضخمة ،مثل سد حبرية الثرثار عام  1976وإنشاء سدي حديثة واحلبانية يف
غرب العراق وقناة ري كركوك ،ويبدو أن شعارات حزب البعث باشرتاكيته ،وحماربته اإلمربيالية سرعان
ما تالشت مع النقد األجنيب ،وحلت حملها براغماتية توجهت باجتاه الغرب حبثاً عن التكنولوجيا املتطورة
واجلودة يف املواد واخلدمات مقارنة باالحتاد السوفييت.
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المجتمع المدني بين الواقعية الوجودية
والمشاركة غير الفعلية
صادق علي حسن *

2016 / 8 /20
يُعرف اجملتمع املدين باجملتمع املنظم تنظيماً مؤسساتياً ،الذي ّيعرب عنه أيضاً مبجتمع األحرار
واملستقلني ،ألنه ال يعرف املراتب االجتماعية وال التدرج االجتماعي ،وأن تركيبه الداخلي ال يعرف
السيطرة وال التبعية ،وأن العالقات داخل اجملتمع املدين ليست عالقات بني قوى اجتماعية أو طبقات
اجتماعية ،ولكنها عالقات بني أحرار متساوين ،وله دور رئيس بالوساطة بني الفرد والدولة وأنشطة تلك
املنظمات يف جمال استثمار طاقات اجملتمع خلدمة اجملتمع .
وتعرف منظمات اجملتمع املدين بأهنا “املنظمات اليت ال ختضع لسلطة الدولة أو احلكومة ،وتتكون
من اهليئات اليت تسمى املؤسسات الثانوية مثل اجلمعيات األهليـة ،والنقابات املهنية والعمالية ،وشركات
األعمال ،والغرف التجارية والصناعية ،واملؤسسات اخلرييـة ،واجلمعيات املدنية ،واهليئات التطوعية ،ومجعيات
حقوق اإلنسان ،ومجعيات حقوق املرأة ،والنوادي الرياضية ،ومجعيات محاية املستهلك ،وما شاهبها من
املؤسسات التطوعية؛ واملقصـود أن نطـاق اجملتمع املدين ينحصر يف املؤسسات واملنظمات غري احلكومية
اليت يقوم نشـاطها علـى العمـل التطوعي ،ومن مث فهو جمتمع مستقل إىل حد كبري عن إشراف الدولة
املباشر وبنحو عام ،كثيـرة هي املصطلحات اليت ترتدد يف األدبيات اليت تتعلق بواقع منظمات اجملتمع املدين
مثل املنظمـات األهلية ،واملنظمات غري احلكومية ،ومؤسسات العمل اخلريي ،واملؤسسات غري الرحبية،
واملؤسسات التطوعية ،ومؤسسات العمل التطوعي؛ ولذلك فإن املنظمات غري احلكومية ليست حمل اتفاق
حتـى يف الدول املتقدمة ،ففي فرنسا يسموهنا االقتصاد االجتماعي ،ويف بريطانيا يطلق عليها اجلمعيـات
اخلريية العامة ،ويسميها األملان اجلمعيات واالحتادات ،ويف اليابـان مؤسسـات املصـلحة العامـة” [.]1
حتولت هذه املؤسسات مع التطور الذي طرأ على الساحة الدولية إىل قوة ضاغطة حقيقية ،ومنها
ما كرب عمله وتوسع وأصبح حبجم املؤسسات اإلقليمية واملنظمات الدولية وترجع أمهية دور املؤسسات
اجملتمع املدين إىل حجم التفاعل هذه املنظمات مع احتياجات اجملتمع والدور الريادي الذي تعمل فيه
للتأثري يف زيادة مستوى التنمية احمللية للمجتمع وكذلك لكوهنا الوسيط بني الدولة واملواطن.
* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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ويف حماولة إللقاء الضوء على كيفية تعامل العراق مع منظمات اجملتمع املدين فقد شرع قانون
املنظمات غري احلكومية رقم ( )12لسنة  2010هو القانون الذي مينح املنظمات غري احلكومية شرعية
وجودها ومشروعية عملها ،وهو ينظم األطر العامة لنشاطات املنظمات غري احلكومية يف العراق ،سواء
أكانت املنظمات احمللية أم املنظمات االجنبية ،وهو الذي حيدد ماهية اإلجراءات واآلليات اليت جيب أن
تتبعها املنظمات لغرض التسجيل.
نص قانون املنظمات غري احلكومية على إعفاء طلب التأسيس الذي تتقدم به املنظمة غري
احلكومية ومعاملة التسجيل من الرسوم ،ونص أيضاً على إعفاء املنظمة ذات النفع العام من ضريبة
الدخل ،وضريبة القيمة املضافة ،والتعريفات والرسوم الكمركية ،وضرائب املبيعات لكنه مل ينص على
إعفاء مشروعات املنظمة غري احلكومية من الضرائب ،وأن قوانني الضرائب هي األخرى مل تُعدل ملصلحة
املنظمات غري احلكومية بالشكل الذي تعفى فيه مشاريعها من الضريبة والرسوم[.]2
وخيتلف مناخ عمل املنظمات غري احلكومية من دولة إىل اخرى حيث تؤمن الواليات املتحدة
بدور اجملتمع املدين يف دعم الدميقراطية من طريق جمموعة واسعة من املنظمات اليت تسمح لألفراد بتحقيق
احتياجاهتم االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،ويتم ذلك يف إطار جمموعة من القوانني اليت صممت من
أجل تسهيل ودعم املنظمات غري احلكومية خمتلفة األهداف والدوافع، بعضها حتصل على متويلها من
طريق الكوجنرس لكي تعمل خارج حدودها ،اليت ميكن أن تكون ضمن القوة الناعمة للواليات املتحدة.
وميكن أن نستفيد من جتارب الدول األخرى يف هذا اجملال ،منها على سبيل املثال :تتمتع العديد
من املنظمات غري احلكومية يف الواليات املتحدة باإلعفاء من الضرائب الوالئية والفدرالية ،وهذا الوضع
القانوين جيعل من السهل على املنظمات غري احلكومية أن تعمل كوهنا منظمات ال تبغي الربح؛ ألهنا ال
تضطر إىل دفع ضريبة على الدخل (التربعات املالية أو املشروعات اخلاصة باملنظمة) الذي تتلقاه ويتوقف
نوع املزايا املتاحة على نوع املنظمة ونوع األنشطة الذي متارسه ،وبنح ٍو عام ،فإن املنظمات غري احلكومية
اليت تأسست حصراً لألغراض التعليمية والدينية واخلريية والعلمية واألدبية وألجل غرض اختبار السالمة
العامة وبعض األلعاب الرياضية ،اليت ال تبغي الربح وال تؤدي دوراً سياسياً حزبياً (من خالل دعم مرشحني
لالنتخابات أو حماولة التأثري على التشريعات) ميكن أن تتقدم بطلب للحصول على إعفاء من ضريبة
الدخل الفدرالية على مجيع اإليرادات املتصلة هبذه األغراض؛ ومثة ميزة أخرى للتمتع بوضعية اإلعفاء من
الضرائب هي أن اإلعفاء الضرييب قد يشمل ماحني املسامهات املقدمة إىل بعض هذه املنظمات[ .]3وهذا
مهماً للمواطنني والشركات للتربع باألموال هلذه املنظمات ذات األهداف غري الرحبية.
يوفر ً
حافزا ّ
وكذلك اليابان ،فهذه الدولة تعفي الشركات اليت تتربع للمنظمات غري احلكومية من الضريبة
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السنوية فإذا كانت قيمة الضريبة املستحقة للدولة على الشركة مثال  100مليون ين فإن الشركة ميكن ان
تتربع منها بـ  80مليون ين وحتتفظ بالعشرين عربونا للتشجيع]4[.
أما ما خيص عمل منظمات اجملتمع املدين يف العراق فيكمن هناك انفصال واضح يف أغلب أولويـات
منظمات اجملتمع املدين العراقية بينها وبني القضـايا التـي متثـل مشــكالت للمجتمـــع العراقي والفئـــات
املهشـــمة ،وعلــى الـــرغم مـــن كـــون هـــذه املنظمــات بــاآلالف وتتحصــل علــى مســاعدات خارجيــة مببالغ كبرية
إال أهنــا ال توجـه للتصـدي لتلـك املشـكالت وإمنـا تنفـق فـي شـكل نـدوات ومـؤمترات فـاخرة وورش عمل
وغريها دون اخنراط لتلك املنظمات يف الشارع العراقي ومـع املـواطن ومهومه ومشكالته وتأيت أهم املشكالت
اليت يعاين منها اجملتمع العراقي دون تصدي حقيقي من منظمات اجملتمع املدين (األمية ،والبطالة ،والفقر،
وأطفال الشوارع ،وعمالة األطفال ،والتسرب من التعليم ،والتسول ،واإلدمان ،والزيادة السكانية ،واملعاقني)؛
ألن سبب إنشاء منظمات اجملتمع املدين قائمة بناءً على عقيدة وإميان بقضية مـا من قضايا اجملتمـع حماولـة
وجاهـدة للـدفاع عـن تلـك القضـية وإلقـاء الضـوء عليهـا والســعي حنــو إجيــاد حلــول وتنفيــذها للمعوقــات
واملشــكالت التــي تواجــه تلــك القضية ،وفـي سـبيل ذلك تسـتعني بشـركاء حمليـني أو دوليـني للمسـاعدة
املاديــة أو التقنيـة أو الفنيـة أو غريهـا مـن أشــكال املسـاعدات للوصـول للهـدف املرجـو مــن إنشـاء املؤسسـة
أو اجلمعيـة أو املركـز الـذي ينحصـر فـي أنشـطة حمـددة خاصـة بتنمية اجملتمع والدفاع عن حقوق اإلنسان.
وبعيـداً عـن املفهـوم الواسـع للمجتمـع املـدين الـذي يتضـمن األحـزاب السياسـية والنقابـات املهنيـة
فإن الرتكيز سيكون على منظمـات اجملتمـع املـدين بنح ٍو خــاص مـن مؤسســات ومجعيــات أهليـة ومراكــز ،إذ
إن هــذه املنظمــات جتاوز عددها يف العراق (ُ )2833مشهرة على وفق قوانني خمتلفة وحسب إحصائيات
دائرة املنظمات غري احلكومية العراقية[ ،]5وكما موضع يف الشكل رقم (.)1
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واحلقيقة أن هذا العدد وحجم املساعدات احمللية والدولية يف خمتلف اجملـاالت ال يتناسـب أبـداً
والـدور املقـدم ملواجهـه املشـكالت التـي يواجههـا اجملتمـع والفئـــات املهمشـــة حيـــث يفتقـــر اجلـــزء األعظـــم
مـــن هـــذه املنظمـــات خلطـــط واسرتاتيجيات حقيقة ملواجهه القضايا اليت يتصدون للدفاع عنها مقتصرة
مهامها على إصدار البيانات وإقامة ورش العمل والتدريبات والندوات التـي جتعـل تلـك املنظمــات منفصـلة
عـن الواقــع وغيـر منخرطـة مــع أصـحاب املشــكلة وجيعل دور اجملتمع املدين هامشيا دون مساعدة حقيقية
يف تنمية اجملتمع.
وهنا يأيت موضوع اإلرهاب يف العراق ضمن دور هذه املؤسسات بشقيها الرمسي (الدولة) وغري
تكون هذه املنظمات دوراً تكاملياً وتعاونياً وتنظيمياً والسيما مع مؤسساهتا االقتصادية،
الرمسي ،إ ْذ ِّ
لتداعيات السلبية هلذه الظاهرة يف كل فئات اجملتمع ،والسيما بعد أعمال القتل واخلطف واالغتصاب اليت
أرتكبها مسلحو تنظيم (داعش) يف املناطق الواقعة حتت سيطرهتم اليت أُدينت بوصفها جرائم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية ،وأسفرت هذه اجلرائم عن عمليات نزوح ضخمة؛ لذلك يتطلب التخفيف من معاناة
النازحني جهوداً استثنائية من املنظمات اإلنسانية احمللية اليت تعرف خصوصيات وضع العراق وتكون أقرب
إىل الوقوف على احتياجات النازحني واملهجرين وأقدر على التعامل معها من األجانب الذي يعملون يف
بيئة غريبة دافعهم الرئيس هو العمل اإلنساين ،واحلق أن مدن العراق من مشاله إىل جنوبه شهدت حتركاً
واسعاً شاركت فيه منظمات غري حكومية وجتمعات أهلية فضالً عن مبادرات فردية يف حني أن املسامهة
البارزة جاءت من التجمعات األهلية واملؤسسات الدينية واألفراد؛ وذلك بسبب عدم وجود ثقافة مجع
التربعات لتمويل أعمال اإلغاثة واملساعدة من طريق املنظمات غري احلكومية أو منظمات اجملتمع املدين
ومن هنا يصبح دورها حمدوداً بسبب نقص اخلربة االسرتاتيجية للتخطيط يف ختفيف العبء عن كاهل الفرد
ولتحقيق األهداف اليت جاءت من أجلها؛ يف حني أن األهايل يتوجهون عفوياً إىل أماكن جتمع النازحني
للتربع باملال أو املواد التموينية؛ بسبب نقص خربة منظمات اجملتمع املدين يف هذا اجملال وحتتاج إىل الدعم
لتطوير قدراهتا املهنية مبا ِّ
ميكنها من النهوض بأعمال اإلغاثة على وفق املعايري الدولية املتعارف عليها لتأيت
رغبتها يف املساعدة مسنودة باملستوى املهين املنشود[.]6
وبرز دور هذه املؤسسات على الصعيد الدويل بشكله الرمسي حينما دعت األمم املتحدة إىل دمج
منظمات اجملتمع املدين يف عملية القضاء على اإلرهاب فبموجب قرار اجلمعية العامة املرقم ()60/288
( 8أيلول/سبتمرب  )2006الذي وضعت فيه احلكومات على االسرتاتيجية الدولية ملكافحة اإلرهاب
وأورد نصاً يف القرار يدعو إىل اشرتاك الدول للمؤسسات االجتماعية واجملتمع املدين ومنظماته يف تعزيز
جهودها حملاربة اإلرهاب[ ،]7ويكون دور مؤسسات اجملتمع املدين يف مكافحة اإلرهاب العمل على إزالة
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أسبابه أو الدوافع املؤدية إىل االلتحاق هبذه الظاهرة عرب إزالة (القهر ،والتعسف ،والفقر) وترسيخ سياسة
العدالة االجتماعية واملساواة من جهة ووضع القوانني الوقائية الرادعة والعالجية لظواهر اإلرهاب من جهة
ثانية تعمل على[:]8
أ -التوعية املبكرة والوقائية لألفراد كوهنا احلاضن األول هلم يف املدرسة أو اجلامعة أو النقابة أو
اجلمعية.
ب -توعية ضد اإلرهاب من طريق نشر ثقافة مشاركة غرينا يف الوجود عرب إضاءة املوضوعية على
طبيعة غرينا وإظهار القواسم املشرتكة اليت توجد بني مجيع األجناس واألعراق.
ت -تأهيل األفراد يف اجملتمع بكل مراحلهم العمرية وطبقاته االجتماعية على (قبول اآلخر،
والتعايش املشرتك ،واحلوار التفاعلي  ،وفهم الفكر املناقض ،واالستماع إىل اآلخر).
ث -تدريب األفراد على االلتزام بواجباهتم بعيداً عن الكراهية والتسلط والقهر أو اإلجحاف.
ج -تنوير األفراد حبقوقهم الطبيعية واملدونة واحلضارية التنظيمية بعيداً عن اإلفراط وشرح اآلليات
احلوارية والبناءة لتحقيقها بعيداً عن استخدام وسائل العنف أو اللجوء إىل االنضمام للجماعات اإلرهابية.
ح -حتجيم واقعي لألخطار واملشاكل اليت ترتكبها السلطة الوطنية وتقدمي البديل اإلجيايب للتصحيح
أو التصويب ال االكتفاء بالنقد السليب بغاية التشهري دون املعاجلة.
أما فيما خيص مسامهة منظمات اجملتمع املدين يف التنمية االقتصادية فذلك يكون عرب األبعاد
اآلتية[:]9
أ -تسهم هذه املنظمات يف مكافحة ظاهرة الفقر سواء من طريق تقدمي املساعدات املالية املباشرة
أم من طريق تقدمي اخلدمات للفقراء بنح ٍو مباشر أو غري مباشر من خالل تنمية مهارات الفقراء عرب
التعليم والتثقيف والتأهيل ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مجيع األديان السماوية دعت إىل إيالء ظاهرة الفقر
اهتماماً كبرياً؛ ألن الفقر مولِّد الثورات واجلرمية.
ب -إن منظمات اجملتمع املدين تستطيع أن تقدم خدمات مبستوى جودة أعلى وبتكلفة أقل من
الناحية االقتصادية مما لو قامت هبا احلكومة ،والسيما يف الدول النامية اليت تعاين حكوماهتا عادة من
البريوقراطية وارتفاع التكاليف يف تنفيذ املشاريع؛ ألن املنظمات غري احلكومية تسعى للتنافس للحصول
على دعم ومتويل ،ومن مث فإهنا حتاول إثبات قدرهتا على تقدمي خدمة ممتازة بتكلفة أقل ،فضالً عن ذلك
فإن منظمات اجملتمع املدين تكون عادة موجودة يف اجملتمع احمللي أي قريبة من الناس ،ومن هنا تكون
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أكثر دراية باالحتياجات.
ت -كثري من أعمال اخلري اليت تؤدي إىل تقدمي إعانات مباشرة أو غري مباشرة للفقراء كالزكاة
والصدقات مثاالً مبنزلة عملية إلعادة توزيع الدخل أو عملية إلعادة توزيع الثروة بني فئات اجملتمع ،وهذا
بدوره يعمل على ختفيف الفجوة بني الطبقات ،وحتويل جزء من األموال من الفئات األكثر ادخاراً إىل
الفئات األكثر استهالكاً وهذا حبد ذاته يدعم النمو االقتصادي عرب مضاعفة االستهالك.
يضاف إىل عمل تلك املنظمات أن تعمل بربامج توعية للناخبني
وفضالً عما تقدم ذكره ميكن أن
َ
بنح ٍو عام دون تسمية مرشح أو ناخب على ألاّ تتدخل تلك املنظمات بنح ٍو مباشر يف وسائل أو أنشطة
الضغط أو ما يعرف بـ(اللويب) لتحقيق مآرب من شأهنا التأثري على صناعة القرار ،وإمنا لتوعية املشاركة
يف االنتخابات والقضاء على العزوف االنتخايب؛ وجيب على تلك املنظمات اإلفصاح عن دخلها للعامة
وقوائمها املالية من طريق النشر ،ومبعىن آخر ضرورة التفريق بني التجمعات احلزبية واهليئات احلكومية
من جهة ،واملنظمات غري احلكومية من جهة أخرى ،وضرورة ان يكون هناك حظر لشىت األشكال على
التجمعات احلزبية من احلصول على أي دعم دويل سواء من أفراد أم شركات ْأم حكومات (وحىت من
الشركات متعددة اجلنسيات) لدعم أنشطتها السياسية.
املصادر:
[ ]1د .أمحد إبراهيم مالوي ،أمهية منظمات اجملتمع املدين يف التنمية ،جملة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية ،العدد  ،2اجمللد  ، 24جامعة دمشق  ،سوريا ،2008 ،ص.258
[2] http://www.ngoao.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=89
[3] http://egypt.usembassy.gov/ar_ngos.html
[4] http://www.ngoao.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=89
[5] http://www.ngoao.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=89
[6] http://www.iraqhurr.org/a/26564846.html

[]7ينظر“ :قرار اجلمعية العامة رقم ( ( )60/288الدورة  ،)27السجالت الرمسية للجمعية العامة
لألمم املتحدة ،الدورة  ، 60اجللسة العامة ، 99ص  8و ص  ،6وثيقة األمم املتحدة ذات العدد
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(. )62.L/60/A
[]8د .علي مجيل حرب ،دور مؤسسات اجملتمع املدين القانونية يف التوعية يف جمال مكافحة
اإلرهاب،ط،1ص ،653دور مؤسسات اجملتمع املدين يف التوعية األمنية ،معن خليل العمر وآخرون،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،2010 ،ص .262-261
[]9د .أمحد إبراهيم مالوي ،مصدر سبق ذكره  ،ص.263-262
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ليبيا ..بين صراع السلطة وتفتت الدولة
صادق علي حسن *

2016 / 8 /30
يف فرباير/شباط عام  2011وبعد جناح الثورة يف كل من تونس ومصر يف اإلطاحة برؤسائهم –
قام ليبيون بالثورة على حكم (معمر القذايف) ،وبدأت الثورة يف شكل مظاهرات سلمية غري أن وحدات
مسلحة تابعة للقذايف تعاملت معها بعنف شديد واستخدمت أسلحة شبه ثقيلة يف حماولة لقمع الثورة[]1؛
حتول الثورة إىل (حرب مسلحة) والسيما بعد انضمام أعداد كبرية من أفراد الشرطة واجليش
مما نتج عنه ّ
الليبيني إىل الثورة ،وانشقاق العديد من املسؤولني يف البعثات الدبلوماسية الليبية يف اخلارج ،وسقوط مجيع
املدن الشرقية وبعض املدن الغربية حتت سيطرة الثوار الذين شكلوا فيها حكومة مؤقتة برئاسة وزير العدل
املستقيل (مصطفى عبد اجلليل)[.]2
بني شهري أبريل/نيسان وأغسطس/آب من العام نفسه اقتصرت احلرب على مناطق مصراته وجبل
نفوسه يف الغرب اللييب ،بينما اختذ املعارضون للقذايف يف شرق البالد مدينة بنغازي “عاصمة مؤقتة”
هلم وقامت عدة دول باالعرتاف هبم كممثلني شرعيني للشعب اللييب ،ويف أغسطس/آب شن املعارضون
هجوماً على طرابلس من حمور الزاوية وغريها من املدن الساحلية بغية القضاء على حكم القذايف هنائياً،
وحصل ذلك بالفعل ،مما أطاح بنظام القذايف وفراره عن مقر قيادته الشهري “بابا العزيزية “واعرتاف األمم
املتحدة بليبيا حتت حكومة اجمللس الوطين االنتقايل برئاسة املستشار (مصطفي حممد عبد اجلليل) ،وحبلول
أكتوبر/تشرين األول سقطت آخر معاقل القذايف يف بين وليد وسرت ،وقُتِل القذايف مع عدد من أبنائه يف
 20أكتوبر/تشرين األول حينما سقط آخر معاقله يف سرت[.]3
كان حصاد ثورة فرباير/شباط  2011اليت أدت إىل اإلطاحة حبكم معمر القذايف سريعاً ،إىل
الصراعات السياسية وأفضت هذه الصراعات إىل حرب مسلحة بني فصائل خمتلفة متعددة األذرع العسكرية
بتعدد الكيانات السياسية ،إذ إن هؤالء مرتبطون إما مبصاحل مناطقية ملدهنم وقبائلهم وإما بتحالفات
خارجية؛ مما فسحت اجملال ألطراف إقليمية ودولية بالتدخل يف الشؤون الليبية وإذكاء الصراعات الدائرة،
وإعادة رسم خريطة التوازنات طبقاً لتقاطع املصاحل بني الدول واألطراف التابعني هلم.
* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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ويتلخص الصراع اللييب الداخلي الدائر بني أربع منظمات متناحرة تسعى للسيطرة على ليبيا إذ
بدأت جذور األزمة عقب ثورة عام  ،2011فكانت أبرز مساهتا وجود عدة مجاعات مسلحة خارج
سيطرة احلكومة ،وكان غالبية الصراع بني جمموعة أطراف كان الطرف األول فيها احلكومة املعرتف هبا دولياً
واملنبثقة عن جملس النواب الذي انتخب دميقراطياً يف عام  2014الذي يتخذ من مدينة طربق مقراً مؤقتاً
له ،واملعروفة رمسياً باسم (احلكومة الليبية املؤقتة) ومقرها يف مدينة شحات شرق البالد ،أما الطرف الثاين
فكانت حكومة إسالمية أسسها املؤمتر الوطين العام ومقرها يف مدينة طرابلس ،والطرف الثالث حكومة
جملس النواب املعرتف هبا دولياً اليت لديها والء اجليش اللييب حتت قيادة الفريق (خليفة حفرت) الذي حيظى
بدعم من مصر واإلمارات العربية املتحدة[ ]4وفرنسا ،أما الطرف الرابع فهي احلكومة اإلسالمية التابعة
للمؤمتر الوطين العام ،وتسمى أيضا بـ(حكومة اإلنقاذ) اليت تقودها مجاعة اإلخوان املسلمني ومدعومة
من قبل حتالف جهات إسالمية تعرف باسم (فجر ليبيا)[ ]5وحتظى مبساعدة من قطر ،والسودان،
وتركيا[.]6
وفضالً عن تلك اجلهات الرئيسة يف الصراع إلاّ أن هناك أيضاً مجاعات متنافسة أخرى أصغر
متثل (جملس شورى ثوار بنغازي اإلسالمي) الذي تقوده مجاعة (أنصار الشريعة) -الذي حصل على
دعم مادي وعسكري من املؤمتر الوطين العام -وتنظيم (داعش) يف بعض املناطق الليبية[ ،]7وكذلك
ميليشيات (الطوارق) يف غات اليت تسيطر على املناطق الصحراوية يف جنوب غرب البالد ،والقوات
احمللية يف منطقة مصراتة اليت تسيطر على بلديت بين وليد وتاورغاء ،وهؤالء املتحاربون هم ائتالفات من
اجلماعات املسلحة اليت تغيرّ اجلانب الذي حتارب معه يف بعض األحيان[.]8
أما بشأن االشتباك والتسارع يف الدعم لتحقيق مصاحل األطراف الدولية يف ليبيا فقد جنحت
صنّاع القرار يف ليبيا؛ بسبب الضعف الداخلي اللييب ،وكذلك للهروب من
التدخالت اخلارجية الستعمار ُ
عدم االستقرار بسبب التفكك الذي طرأ على الدولة الليبية اليت يصعب معها احملافظة على كيان الدولة
وإرادة الشعب ،فقد قال قائد سالح اجلو يف القوات الليبية املوالية للربملان املعرتف به يف شرق البالد (شرق
اجلروشي) إن (جمموعات من العسكريني الفرنسيني واألمريكيني والربيطانيني) تعمل يف ليبيا على مراقبة
حتركات تنظيم (داعش) ،وذكر أن هناك حوايل عشرين جندياً يف قاعدة (بنينا) ببنغازي ،تقضي مهمتهم
مراقبة حتركات (تنظيم داعش) وكيفية ختزينه للذخائر ،نافياً أن تكون هناك قوات أجنبية تقاتل نيابة عن
القوات الليبية ،وكان الرئيس الفرنسي (فرانسوا أوالند) ،قد أعلن مقتل ثالثة جنود فرنسيني يف حادث
حتطم مروحية يف الشرق اللييب خالل مهمة استطالع ،فيما قالت مصادر ليبية إن املروحية أسقطتها نريان
ميليشيات إسالمية[.]9
وعقب مقتل العسكريني الثالثة شنّت فرنسا غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم (داعش)
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وأسفرت عن مقتل  16مسلحا على األقل ،على وفق ما نقلته وكالة (أسوشيتد بريس)؛ ويعد هذا أول
إعالن لفرنسا عن تواجدها العسكري يف ليبيا؛ فيما دب اخلالف بني ليبيا وفرنسا ،حينما انكشف
التواجد العسكري الفرنسي على األراضي الليبية عقب مقتل ثالثة عسكريني فرنسيني هناك ،وذلك
التواجد الذي كان سرياً لداعم للجنرال (خليفة حفرت).
يبدو أن الدعم سيستمر يف املستقبل على الرغم من تطمينات فرنسية ُمعلنة بأهنا تدعم حكومة
الوفاق الوطين اللييب ،اليت كانت من خمرجات اتفاق الصخريات املدعوم غربيًّا وأمميًّا ،ذلك االتفاق املوقع
يف  17ديسمرب/كانون األول من العام املاضي ،بني خمتلف األطراف الليبية ،الذي ينص على عدم
السماح (بأي تدخل أجنيب دون موافقة ليبية) ،إلاّ أن ذلك مل مينع فرنسا من تقدمي الدعم العسكري
السري للقوات املوالية حلفرت اليت تُعارض حكومة الوفاق املعرتف هبا دوليًّا.
ُ
وقبل أول اعرتاف رمسي فرنسي عن وجود قوات عسكرية هلا يف ليبيا – والسيما يف الشرق
اللييب حيث سيطرة القوات املوالية حلفرت -ظهرت العديد من العالمات والتسريبات اليت كشفت هذا
الدور الفرنسي يف دعم حفرت عسكرياً ففي التاسع من يوليو (متوز)  ،2016نشر موقع (ميدل إيست
آي) الربيطاين تسجيالت صوتية ُمسربة حملادثات اخلطوط اجلوية يف بنغازي شرقي ليبيا كشفت عن دعم
عسكري فرنسي وغريب[ ]10للقوات املوالية حلفرت شرقي البالد بوجود غرفة عسكرية غربية بقيادة فرنسية
هناك[.]11
منذ ظهور اللواء املتقاعد (خليفة حفرت) على الساحة يف مايو/آيار عام  2014أُثريت الشكوك
حول الدعم اإلمارايت له سياسيّاً وعسكريّاً وماديّاً؛ كي يتم التخلص من املؤمتر الوطين العام والفصائل
اإلسالمية املسلحة ،لكن الشكوك أُثريت منذ البداية عن طريق عدد من التقارير العربية واالجنبية ،إذ
كل من مصر واإلمارات يف
حتدثت صحيفة نيويورك تاميز – يف أغسطس/آب عام  2014عن ضلوع ٍّ
اتفاق سري بينهما أدى لشن غارة جوية يف طرابلس كتصعيد عسكري –مل يكن معلناً آنذاك– ضد املؤمتر
الوطين العام وما يدعمه من جمموعات مسلحة إسالمية ،وتعدى هذا األمر صحيفة نيويورك تاميز لتؤكد
الواليات املتحدة عرب تصرحيات رمسية بأن اإلمارات ومصر شنتا غارات جوية على ليبيا ولكن اإلمارات
نفت ذلك[ .]12بينما اختارت قطر -متاشياً مع دعمها حلركات (اإلسالم السياسي) يف املنطقة -دعم
قوات فجر ليبيا اليت تتمركز يف مصراتة وتسيطر على طرابلس ،وكانت حتقيقات وسائل إعالمية فرنسية قد
كشفت العام املاضي عن أن قطر مبعية تركيا تسددان رواتب طيارين حياربون يف صف قوات فجر ليبيا؛
فيما وجهت اإلمارات والسعودية دعمهما املايل والعسكري حنو قوات حكومة طربق العدو اللدود لقوات
فجر ليبيا؛ هبدف احلد من نفوذ (اإلسالميني) داخل ليبيا ،كما فعلتا يف مصر ،وتروج تقارير إعالمية بني
الفينة والفينة بأن اإلمارات تشن غارات جوية يف مدينة أجدابيا ومصراتة.
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أما النظام احلاكم يف مصر فال خيفي تأييده لقوات حفرت يف القضاء على ما يصفهم باجلهاديني،
وقد سبق لطائرات مصرية أن نفذت غارات جوية ضد مجاعات إسالمية وصفتها بأهنا متشددة يف مناطق
متفرقة من ليبيا ،رداً على (مذحبة الرهائن) اليت قام هبا تنظيم داعش يف حق عاملني مصريني بليبيا[.]13
وقد عرفت أجهزة االستخبارات الغربية والدبلوماسيون منذ مدة أن اإلمارات العربية املتحدة وقطر
تقومان بدعم حلفائهما املتنافسني يف ليبيا من خالل إمدادهم بالسالح ،وذلك منذ بداية الثورة الليبية
ضد حكم (معمر القذايف) يف عام  ،2011وأن احلرب بالوكالة بني الدولتني الغنيتني بالنفط قد ساعد
على إشعال القتال ،إال أن بعض التقارير اليت يعود تأرخيها إىل ربيع هذا العام أشارت إىل نوع من االتفاق
بني الدولتني قد يؤدي يف النهاية إىل توقفهما عن تسليح طريف النزاع .على الرغم من إعالن كل من
البلدين دعمهما حملادثات السالم اليت تشرف األمم املتحدة عليها ]14[.
ويف الوقت الذي يتلقى فيه تنظيم (داعش) ضربات موجعة يف كل من العراق وسوريا من قبل
اجليش العراقي وطائرات التحالف الدويل ،مل يزل التنظيم قادراً على التمدد يف ليبيا مستثمراً الفوضى اليت
تعيشها البالد ،إذ بدأ تواجد تنظيم داعش يف ليبيا منذ  19نوفمرب /تشرين الثاين من عام  ،2014حينما
وحول مالعبها الرياضية إىل
فرض سيطرته على مدينة درنة شرق البالد ،ورفع رايته فوق أبنيتها احلكوميةّ ،
معسكرات تدريب للوافدين اجلدد؛ لتبدأ بعد ذلك خالياه بالتمدد باملدن اجملاورة؛ إذ سيطر على مدينة
(سرت) -مسقط رأس الرئيس اللييب السابق (معمر القذايف) -يف فرباير/شباط من العام املاضي ،وطلب
التنظيم من سكاهنا مبايعة زعيمه (أيب بكر البغدادي) ،وذلك بعد أن استوىل على اإلذاعات اخلاصة
هناك ،وقد توغل عناصره يف مدن (صرباتة ،ومصراته ،وبنغازي) ،ومناطق أخرى من ليبيا.
من جانب آخر ح ّذر تقرير وصف بـ(السري) قدمه األمني العام لألمم املتحدة (بان كي مون)
إىل جملس األمن ،من أن تصبح ليبيا معقالً لتنظيم (داعش)؛ الستقطاب من أمساهم بـ(متطريف البلدان
اجملاورة) ،أو نقطة النطالق خالياه املتجهة ملهامجة أمن دول مشال أفريقيا ،وذكر كذلك التقرير أن هنالك
ما بني ألفي ومخسة آالف عنصر تابعني لداعش ينحدرون من (ليبيا ،وتونس ،واجلزائر ،ومصر ،ومايل،
واملغرب ،وموريتانيا) ،فضالً عن احملافظات الليبية (سرت ،وطرابلس ،ودرنة) ،وبعضهم عاد إىل بلده
األصلي؛ بنية تنفيذ هجمات ،وكذلك نبه (بان كي مون) إىل أن اجلماعات اجلهادية يف مشال أفريقيا
مثل تنظيم (القاعدة) يف املغرب اإلسالمي ،و(مجاعة أنصار بيت املقدس) ،و(مجاعة أنصار الديناإلسالمية املالية) -تتنقل بسهولة من وإىل ليبيا؛ حيث حمطتها لتأمني اإلمدادات اليت حتتاجها ،من سالح
وأموال وعناصر مدربة؛ ملباشرة عمليات مسلحة خارجها[.]15
مل يكن توظيف املرتزقة يف حروب ليبيا أمراً جديداً حيث كان نظام (القذايف) قبل سقوطه
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يستعمل اآلالف من املرتزقة األفارقة من جنوب الصحراء لقمع مظاهرات ثورة  17فرباير/شباط ،اليت
اندلعت عام  ،2011إ ْذ أشارت مصادر إىل أن املعارضة يف ليبيا تستعمل بعض املرتزقة الغربيني إلطاحة
نظام (القذايف) بتمويل خارجي ،وما يزال حىت اآلن استخدام املرتزقة حاضراً يف احلرب بليبيا ،من قبل
أطراف الصراع احمللية والقوى اخلارجية[]16؛ ومن جهة أخرى صارت ليبيا ملجأً للمجرمني الدوليني
لتجار املخدرات والسالح ،وغدت هذه الدولة تستقطب عصابات هتريب
اهلاربني من العدالة ،وسوقاً حرًة ّ
املهاجرين ،اليت تنشط قبالة شواطئ (زوارة الليبية) ،مستغلةً الفوضى األمنية اليت تعيشها البالد.
وال يبدو أن حكومة الوفاق تتمتع بقدرة للسيطرة على الدولة الليبية وإدارة شؤوهنا بفعالية ،ويظهر
ذلك جليّاً يف خروج كث ٍري من امليليشيات واجملموعات املسلحة عن سلطتها ،فهي ال حتظى بقبول كامل
األطراف السياسية املتواجدة بليبيا ،فضالً عن أهنا ال تسيطر سوى على مناطق حمدودة يف الرتاب اللييب.
[]17
كانت األطراف الليبية قد توصلت بعد مفاوضات شاقة برعاية أممية إىل تشكيل حكومة وفاق
وطين يف  15فرباير/شباط عام  ،2016مكونة من ( )13حقيبة وزارية ومخسة وزراء دولة ،ومل يصادق
جملس النواب اللييب بعد على حكومة الوفاق الوطين ،إلاّ أن اجمللس الرئاسي أصدر تفويضاً للوزراء مبمارسة
مهامهم املمنوحة ،لكن تبقى احلكومة الليبية مهددة بالتشظي يف أي وقت -حسب العديد من املراقبني-
بالنظر إىل االنشقاقات السياسية احلادة بني القوى الليبية ،وعدم قدرهتا على االستفراد بالسالح ،وتزايد
حضور اجلماعات اجلهادية.
ست سنوات على سقوط نظام القذايف بعد اندالع ثورة  17فرباير/شباط  ،2011وال
مضت ُّ
تزال ليبيا غارقة يف الفوضى والتف ّكك واحلرب األهلية ،وعلى الرغم من كل احملاوالت اليت قام هبا اجملتمع
الدويل من أجل لمَِّ مشل الفرقاء الليبيني فإن وقف إطالق النار بني اجلهات املتصارعة مل ينفذ حىت الساعة؛
بسبب االتفاقات اهلشة والسيما �بَْع َد بَ ْد ِء املبعوث األممي اخلاص (برنارد ليون) طوال عام كامل حمادثات
التوفيق بني الفرقاء الليبيني املتنازعني؛ بغاية وقف فوضى الصراع املسلح ،وانتشار امليليشيات املزدهرة بليبيا،
لكن انتهى به احلال إىل إقراراه بفشل يف مهمته ،ليقدم استقالته بعد شبهات حامت حول احنيازه لبعض
األطراف ،بعدها خلفه املبعوث اجلديد األملاين (مارتن كوبلر) الذي استكمل رعاية مفاوضات الصخريات
باملغرب بني اجلهات الليبية املتشاحنة ،فكان التوصل لوفاق لييب لييب مبنزلة بادرة أمل لتأسيس حكومة
لكن الطريق مل يكن ممهداً بأية
وفاق وطين تنهي حالة التسيب وتبدأ يف بناء مؤسسات الدولة املنهارةَّ ،
حال؛ إذ مبجرد أن توافق املؤمتر الوطين املتمركز يف طرابلس وجملس النواب املتمرتس بطربق حىت ظهرت
من جديد اخلالفات احلادة بينهما إىل السطح ،مبا ينبئ باهنيار االتفاق والرجوع إىل املربع األول مرة ثانية.
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إذ شكلت (املادة الثامنة) من االتفاق اخلاصة باجليش نقطة تعارض بني الفريقني املتناحرين ،ففي
حني يرى جملس النواب -املتواجد بطربق الذي حيتضن قوى علمانية وعسكرية -أن وزارة الدفاع ينبغي هلا
أن تكون حتت سيادة احلكومة كما هي حمددة يف االتفاق ،ترى قوى املؤمتر الوطين املسيطرة على طرابلس
وهي تضم جمموعة من اجملموعات اإلسالمية املتفاوتة يف التشدد -أن منصب رئيس وزارة الدفاع ينبغيين إىل اللواء (خليفة حفرت) الذي يشغل املنصب
له أن يكون حتت إمرة شخصية (غري جدلية) ،مشري َ
اآلن ،وهذا األمر ال يتقبله الطرف اآلخر[.]18
أما النقطة اليت أفاضت كأس االتفاق فهي إقالة املؤمتر الوطين املسيطر على طرابلس  10من
أعضائه الذين كانوا من املشاركني يف توقيع االتفاق بالصخريات ومن بني هؤالء (صاحل خمزوم) نائب رئيس
وفد املؤمتر الذي يشارك يف املفاوضات مع وفد جملس النواب حول األزمة الليبية برعاية األمم املتحدة منذ
عام يف الصخريات املغربية ،وقد وضح نائب رئيس املؤمتر (عوض عبد الصادق) يف مؤمتر صحفي قرار
اإلقالة بقوله( :مت طرح إقالة بعض األعضاء الذين شاركوا يف التوقيع على االتفاق السياسي يف الصخريات،
هذا االتفاق الباطل الذي مل يشارك فيه املؤمتر ،ومل خيول فيه أحداً بالتوقيع بدالً عنه)[.]19
مما تقدم على الرغم من أن اجملتمع الدويل ّأدى دوراً كبرياً يف اإلطاحة بنظام القذايف من خالل
فرض منطقة حظر للطريان فوق ليبيا ومن مث اُتبع ذلك بشن ضربات جوية لدعم الثوار على األرض ،إالّ
أن األطراف الدولية مل تفعل ما يلزم بعد إسقاط القذايف إلخراج البالد من حالة احلرب إىل االستقرار
وبناء الدولة احلديثة .أما غياب الرؤية املوحدة حلل األزمة الليبية فال يقتصر فقط على األطراف الدولية،
بل ينسحب كذلك على الدول العربية اجملاورة وغري اجملاورة لليبيا بني حمايد ورافض خوفاً من هواجس
انتقال الفوضى يف ليبيا إىل حدود بلداهنم ،واخللل األساس للرتكيبة السياسية الليبية اليت تضم خليطاً
من القوى ذات األصول االجتماعية والقبلية املختلفة اليت انتفضت ال جيمعها سوى هدف إسقاط
(القذايف) دون إن تكون لديها رؤية واضحة ملرحلة ما بعد نظام (القذايف) ودليل ذلك هي الفوضى
املستمرة والتشظي السياسي ذات التبعات املتنوعة اليت تدعم فصائل مسلحة خارج إطار السلطة؛ ألن
من أولويات لدى (الثوار الليبيني) يف ظل هيمنة العديد من اجلماعات املسلحة داخل األراضي الليبية هو
احملافظة على اإلرث االقتصادي املتمثل بالصناعات النفطية ،وذلك عرب إعادة إطالق الصناعة املتوقفة
ومكافأة حلفائهم الغربيني عرب توزيع العقود على شركات بلداهنم كما وعد بذلك (مصطفى عبداجلليل)
رئيس اجمللس االنتقايل سابقاً.
وهذا يعين أن حقول النفط مل تعد حمط أنظار اجلماعات املسلحة املتواجدة حالياً يف ليبيا ،بل
تشاركها يف ذلك الدول الغربية للحصول على عقود لالستثمار يف النفط اللييب ،والسيما دول حلف مشال
األطلسي اليت قدمت الدعم للثوار؛ ألن ليبيا تعتمد بنح ٍو كبري على اخلربات األجنبية يف قطاع النفط.
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[10] http://mubasher.aljazeera.net/news/arabic-and-internation
al/2016/07/201679626169781.htm
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دروس من أوروبا :إمكانية إنشاء اتحاد شرق أوسطي
او شمال أفريقي محتمل
بحث مشترك  -قسم األبحاث

2016 / 7 / 21
مقدمة:
إن احلكومات القمعية املتعاقبة ،والفقر ،والقومية ،والتطرف ،وع��دم االستقرار االقتصادي،
كل هذه السمات وغريُها
والسياسي ،فضلاً عن العنف العرقي ،والطائفي يف منطقة جغرافية حمددةُّ ،
هي جزء من املصطلحات املستخدمة ،والشائعة لوصف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف وقتنا
احلايل ،وهذه املطلحات عينها كانت تنطبق على أوروبا برمتها قبل مئات السنني.
كانت أوروبا تعاين من العنف املزمن ،وانعدام االستقرار فيما خيص اجلوانب العرقية أو العنصرية،
أو السياسية ،أو الدينية ،اليت بلغت ذروهتا يف احلرب العاملية الثانية وما خلفته هذه احلرب من دمار ،ومنذ
ذلك احلني كانت منطقة أوروبا مستقرة ومزدهرة اقتصادياً وأكثر توحدا مما كانت عليه يف التأريخ احلديث؛
ويعود الفضل يف ذلك بدرجة كبرية إىل االحت��اد األورويب ،وبغض النظر عن املوجة احلالية من الشكوكية
األوروبية -معارضة االحتاد األورويب اليت جتتاح أوروبا يف الوقت احلاضر -فإن االحتاد األورويب جنح يف دمج
اهلياكل االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية للدول اليت كانت معادية لبعضها البعض.
هل بإمكان الشرق األوسط ومشال أفريقيا استنتاج أي دروس من أوروبا واالحتاد األورويب؟ما الذي يتطلبه األمر إلنشاء احتاد شرق أوسطي حمتمل؟يسعى هذا التقرير إىل اإلجابة عن هذين السؤالني من خالل افرتاض سبب مالءمة االحتاد األورويب
كمثال حيتذى به الحت��اد ش��رق أوس��ط��ي ،ويسعى أيضا إىل تقدمي ش��رح لعدم مالءمة املنظمات الدولية
احلالية يف املنطقة ،ومها جملس التعاون اخلليجي ،وجامعة الدول العربية يف حتقيق هذا اهلدف؛ وذلك من
خالل تسليط الضوء على فشلهم يف تعزيز السالم والتكامل منذ بدء ثورات الربيع العريب يف عام ،2011
ومن مثَّ يقدم هذا التقرير اإلطار النظري الحتاد شرق أوسطي جديد ،وما جيب أن يبدو عليه على وفق
األمنوذج الذي يتبعه (االحتاد األورويب) ،فضال عن تقدمي حتليالت مقدمة من علماء السياسة مثل (أرنست
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أخريا يسعى التقرير إىل تسليط الضوء
هاس ،وروبرت كيوهان ،وجوزيف ناي) بشأن التكامل والرتابط ،و ً
على كيفية صياغة أسس هذا االحتاد من الناحية العملية ،وذلك باستخدام مثلث للعالقات االقتصادية
بني دول (األردن والعراق والكويت) اليت من شأهنا أن تولد الثقة وتشجع على التكامل.
كأمنوذج الحتاد شرق أوسطي جديد:
االحتاد األورويب
ٍ
 االحتاد األورويب كونُه مثالاً حُيت َذى به:أمنوذجا الحتاد حمتمل يف الشرق األوسط قد يبدو أمرا غري
إ ّن الرجوع إىل االحتاد األورويب كونه
ً
واقعي؛ بسبب االختالف الكبري من الناحية الثقافية ،واالقتصادية ،والسياسية يف الوقت احل��ايل يف
هاتني املنطقتني (أوروبا والشرق األوسط) ،إال أن هنالك العديد من أوجه التشابه بني أوروبا ومنطقة
الشرق األوسط من حيث التأريخ وطبيعة املنطقتني .وبنجو مماثل جدا للشرق األوسط ،فإن احلدود
اجلغرافية الدقيقة ألوروب��ا والصفات السياسية والثقافية ملا جيب أن تكون عليه هذه املنطقة قد متت
مناقشتها بشكل حاد على مدى عدة سنوات ،وعلى وجه الشبه الكبري من الشرق األوسط فإن أوروبا
هي موطن للعديد من اللغات املختلفة ،وهي أيضا تعاين من االنقسامات الدينية والعرقية واالجتماعية،
ويقوم تأرخيها على التشتت املتكرر وإع��ادة ترتيب احل��دود السياسية وسط تعاقب احل��روب ،واحلكم
االستبدادي.
على الرغم مما ذكر آنفا ،إلاّ أ ّن األوروبيني قد متكنوا من عقد اتفاق حنو هدف مشرتك من
التكامل واالزدهار يف أعقاب الدمار الذي خلفته احلرب العاملية األوىل والثانية ،وشكلوا مثاالً واعداً
حيتذى به ملنطقة الشرق األوسط ،وعلى العكس من منطقة أوروبا متاما فإن يف منطقة الشرق األوسط
غالبا ما يسلط الضوء على أن الصراعات اجلارية هناك تستند إىل (األحقاد القدمية) أو (خالفات
غري قابلة للتغيري) ،من املمكن التغلّب عليها من طريق الرجوع إىل الدوافع االجتماعية واالقتصادية
الصحيحة ،واحلكمة السياسية.
 تقييم استمرارية جامعة الدول العربية وجملس التعاون اخلليجي:هناك قضية أخرى جيب أن تطرح ،وهي هل أن هناك حاجة إىل إنشاء منظمة دولية يف الشرق
األوسط بينما تتواجد بالفعل منظمتان مستقرتان يف املنطقة مها :جملس التعاون اخلليجي ()GCC
 ،وجامعة الدول العربية؟
إن ملنظميت جملس التعاون اخلليجي ،وجامعة ال���دول العربية سياسات مطبقة بالفعل ،وهي
تتعلق بقضايا األمن واالقتصاد ،وتتضمن هذه السياسات أيضا منطقة التجارة العربية احلرة الكربى
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التابعة للجامعة العربية ،والسياسة على نطاق أوسع ،ومع كل ما ذُكَِر؛ فبإمكان هاتني املنظمتني منح
اخل�برة وال��رؤي��ة؛ إلنشاء منظمة دولية يف الشرق األوس��ط ،إلاّ أن سيطرهتما مينعهما من حتقيق كامل
إمكانياهتما ،اليت من املمكن أن تتحق يف حال إنشاء املنظمة اجلديدة.
حينما ت��أس��س جملس ال��ت��ع��اون اخلليجي ع��ام (1981م) ،ك��ان م��ن امل��ؤم��ل أن يصبح منظمة
باستطاعتها أن تتجاوز احلدود الوطنية ،واالندماج يف احتاد ذي أمن سياسي واقتصادي متبادل ،وأن
تكون هلا سياسات تسعى حنو إنشاء سوق مشرتكة ،1وتتلوها قوة أمنية  -عسكرية مشرتكة .2بعد أن
متكن جملس التعاون اخلليجي من أخذ زمام املبادرة حمل اجلامعة العربية الراكدة ،أصبح اجمللس نشطًا
بنحو كبري منذ ثورات الربيع العريب ،وقام بالتدخل يف دوليت اليمن والبحرين ،فضال عن دعمه املعارضة
السورية -جنبا إىل جنب مع جامعة ال��دول العربية ،-وتقدمي الدعم االقتصادي والسياسي حللفائه
وشركائه.
وعلى الرغم من نشاط جملس التعاون اخلليجي إال أنه أظهر بعض القصور ،فمنذ بداية ثورات
الربيع العريب ابتداءً بعام ( ،)2011مل يبذل جملس التعاون اخلليجي جهداً يف الرتكيز على إجياد حلول
للظروف اليت تسببت هبا تلك الثورات ،ولكن بدال من ذلك أبقوا على الوضع الراهن يف البالد ،وقد
َّ
دل هذا السلوك على أن اجمللس ما هو إلاَّ قوة رجعية حاولت اإلبقاء على الوضع احل��ايل منذ بَ ْدء
ثورات الربيع العريب ،واتبعت سياسات غري بناءة هتدف إىل تكيّف دول اخلليج مع التغيريات بدالً من
مقاومتها؛ لتحقيق مكاسب قصرية األجل.
إن حم��اول��ة جملس التعاون اخلليجي إلب��ق��اء ال��وض��ع ال��راه��ن كما ه��و عليه يرجع إىل أن اململكة
العربية السعودية هي من تقوده ،وهي من متيل أيضا إىل حتقيق مصاحل وطنية سعودية بدالً من حتقيق
رغبات دول اخلليج ككل ،وقد أصبح جليًا أن اجمللس يتم استغالله وكأنه وكيل للمصاحل السعودية
اجليوسرتاتيجية يف املنطقة ،واليت رسخت اخلالفات العرقية والطائفية ،كما سامهت يف املعاناة اإلنسانية
اليت حتدث يف سوريا واليمن والبحرين.
أدى ه��ذا االحن���راف يف ال��س��ي��اس��ات إىل إث���ارة ال��ع��داء ب�ين جملس ال��ت��ع��اون اخلليجي م��ع ال��دول
اإلقليمية املتمثلة (بسوريا ومصر برئاسة السيسي من العرب) ،واألط��راف غري العربية املتمثلة بإيران
1. “About GCC: Objectives”, Gulf Cooperation Council, <http://www.gcc-sg.org/en-us/
AboutGCC/Pages/StartingPointsAndGoals.aspx>, [Accessed 07-June-2016
2. Dr. Zafer Muhammad Alajmi, “Gulf Military Cooperation: Tangible Gains or Limited
Results?”, Al-Jazeera Centre for Studies, 31-March-2015, http://studies.aljazeera.net/en/
]dossiers/2015/03/201533164429153675.html , [Accessed 07-June-2016
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وأدى هذا االحنراف إىل إدامة الصراع بدالً من إجياد حلول له.
أم��ا جامعة ال��دول العربية ال�تي تأسست سنة ( )1945تأسيس جامعة ال��دول العربية فقد مت
إنشاؤها حتت راية القومية العربية ،وتبنت مبدأ (أمة واحدة ذات لغة واحدة)  ،واليت تشري إىل الدمج
التدرجيي للدول العربية يف كيان واحد ،يتجاوز احلدود الوطنية ،ومع ذلك؛ فقد اعتمدت جامعة الدول
العربية وبشدة على احرتام سيادة الدولة التقليدية ،واحنرفت عن مبدأها للتأكيد على ذلك.3
إن حقيقة قيام جامعة الدول العربية على الفكر العرقي  -االستثناء العريب -جعلتها يف موقع
العداء مع إسرائيل ،فضال عن قيام باستبعاد جامعة الدول العربية كمنظمة متعددة ودولية حقيقية ختدم
احتياجات املنطقة برمتها4؛ ما جعل اجلامعة حبالة الركود حىت عام  ،2011حيث عكست مصاحلها
فعال متواطئة مع السياسة
وأعماهلا السياسات اليت يتبعها جملس التعاون اخلليجي ،لتصبح وبشكل ّ
اليت تشجع على االنقسام. 5
ونتيجة ل��ذل��ك؛ فقد أثبت اجلامعة أن الرتكيز على امل��ص��احل الوطنية وليس اإلقليمية واجلهود
املبذولة للحفاظ على ال��وض��ع ال��راه��ن يشجع على االنقسام ب�ين احللفاء ك��ذل��ك ،فعلى سبيل املثال
أن اململكة العربية السعودية واإلم���ارات اعتربتا إي��ران مبنزلة هتديد مما أدى إىل تدخلهما يف الشؤون
الداخلية لدوليت البحرين واليمن ،فضال عن دع��م املتمردين يف س��وري��ا ،وك��ان لكل ه��ذه التدخالت
تداعيات إنسانية وخيمة؛ األمر الذي أدى إىل نفور حلفائهم كالكويت ،وسلطنة عمان ،وكرد فعل
على سياسات السعودية واإلمارات فقد اخنرطت هذه الدول (الكويت وعمان) يف سياسات متناقضة
يف م��ا خي��ص مصر واليمن ،وال�تي حركتها امل��ص��احل الوطنية ،وفشلت يف توفري ح��ل مالئم للتحديات
اليت تواجهها هذه البلدان .6باإلضافة إىل ذلك ،فإن تأثري اململكة العربية السعودية غري املتكافئ يف
املنظمات اإلقليمية وجهودها يف تغيري اجتاه السياسات بطريقة تنسجم مع مصاحلها اخلاصة أدت إىل
إنزعاج قوى إقليمية مثل :سلطنة عمان ،اليت رفضت تنفيذ اقرتاح االحتاد النقدي الذي يقودها جملس
التعاون اخلليجي ،7وقطر اليت أسفرت املشاحنات مع بقية أعضاء جملس التعاون اخلليجي إىل انسحاب
3. Louise Fawcett, International Relations of the Middle East, Oxford University Press, Oxford,
2013, p.94
4. Ibid, p. 80
5. Ibid, p. 85
6. Madawi al-Rasheed, “How United is the GCC?”, Al-Monitor, 01-April-2016, <http://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2016/04/gulf-nationalism-regime-survivial-saudi-qatar-uae.
]html>, [Accessed 08-June-2016
7. Bruce Riedel, “Saudi Arabia Moving Ahead With Gulf Currency Union”, Al-Monitor,
22-December-2013, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/12/saudi-arabia-gcc]unity-oman-opposition-king-abdullah.html , [Accessed 08-June-2016
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السعودية واملبعوثني البحرينيني واإلماراتيني من قطر عام .8 2014
إن هذه األح��داث تدل على أنه وعلى الرغم من تدوين مبادئ املنفعة املتبادلة والتعاون بني
ال��دول يف ميثاق املنظمة ،فإهنا مل تؤخذ بعني االعتبار ،األمر الذي أدى إىل حدوث نقص يف الثقة
ووحدة الدول.
 اإلطار النظري الحتاد شرق أوسطي جديد:يف يومنا هذا ،تواجه منطقتا الشرق األوسط ومشال أفريقيا العديد من التحديات ،مثل التنمية
االقتصادية غري املتوازنة ،والركود االقتصادي وعدم تنوعه ،والبطالة املتزايدة ،فضال عن هجرة العلماء،
ون��درة امل��ي��اه واألراض���ي الصاحلة ل��ل��زراع��ة ،والتطرف ال��دي�ني العابر للحدود الوطنية ،وارت��ف��اع معدالت
اجلرمية ،وتفاقمت هذه املشكالت أكثر منذ بدء ثورات الربيع العريب؛ بسبب األزمات السياسية ،وتزايد
أعداد الالجئني؛ نتيجة للصراعات يف اليمن ،والعراق ،وسوريا ،وليبيا ،األمر الذي شكل ضغطا أكرب
على املوارد احملدودة للعديد من احلكومات اإلقليمية ،وعلى الرغم من أن العديد من هذه التحديات
هي ذات طابع حملي فقط ،إال أهنا عامل مؤثر عرب الدول بسبب العالقات العرقية أو الدينية أو القبلية
أو السياسية اليت تتجاوز ح��دود البلدان ،وأصبحت أكثر وضوحا نتيجة للعوملة؛ فمن هنا ال توجد
دولة باستطاعتها التغلب على هذه التحديات مبفردها ،بل إن هناك حاجة إىل استجابة دولية منظمة
تؤيد األه��داف السياسية واالقتصادية ،ليس فقط لضمان التغلب على هذه التحديات ،بل أن يتم
تطبيقها بطريقة تعود بالفائدة على مجيع األط��راف املعنية ،وبالتايل منع األعمال العدائية؛ ا فإن من
الضروري وجود منظمة دولية مستقبلية تشمل منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا عليها أن تتغلب
على العثرات ال�تي مل تتمكن املنظمات احلالية من حلها ،وستحتاج أيضاً إىل معاجلة مطالب مجيع
األفراد واحتياجاهتم بطريقة تشجع التعاون وعدم تشجيع التدخل اخلارجي يف عملية صناعة القرار؛
وإن ذلك سيتطلب أمنوذجاً من االستقاللية الذاتية واملتمثل بالنقاط اآلتية:
 )1استخدام قنوات متعددة للعمل بني اجملتمعات واحلكومات والعالقات يف الدول املختلفة.
 )2عدم وجود تسلسل هرمي للقضايا اليت هلا أجندات متغرية ،وعمل روابط بني القضايا ذات
األمهية.
8. Sami-Joe Abboud (Translation), “Saudi Arabia, Bahrain and UAE Withdraw Envoys from
Qatar”, Al-Monitor, 06-March-2014, http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/03/saudi]uae-bahrain-withdraw-ambassadors-qatar.html , [Accessed 06-March-2014
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العمل على احلد من استخدام القوة العسكرية باعتبارها أداة للسياسة أو السلطة القسرية.
ولتحقيق النقاط املذكورة آنفا علينا البحث يف كيفية ُّ
متكن أوروب��ا من التغلب على ماضيها؛
فعلى م��ر ال��ت��اري��خ ،سعت ال���دول حن��و السلطة م��ن خ�لال وس��ائ��ل ال��ق��وة العسكرية وال��ت��وس��ع اجل��غ��رايف،
ولكن يف عصر التكنولوجيا والصناعة ،فإن الطريق حنو النجاح تكمن بتأهيل قوة عاملة تأهيالً عالياً،
وإمكانية الوصول إىل املعلومات وامتالك رأس مال والذي يشار إليه باسم «الدول التجارية» ،وهذا
مييز اثنني من أقوى االقتصادات يف السنوات ما بعد احلرب العاملية الثانية ،ومها اليابان وأملانيا ،فكال
الدولتني قامتا بتبديل نفقات القوات املسلحة املرتفعة باعتماد مبدأ االكتفاء الذايت يف التقسيم الدويل
للعمل وزيادة االعتماد املتبادل ،وما بعد اليابان وأملانيا  ،شاهد مفكرون مثل أرنست هاس (التعريف
به رجاءً) هذه األمناط تظهر يف مجيع أحناء أوروبا الغربية ككل يف اخلمسينيات ،إذ يقول أرنست  :إن
التكامل من املمكن أن يتحقق جبعل الالعبني السياسيني يدركون أن مصاحلهم تكمن يف زيادة نسبة
التعاون وتغيري اجتاه والئهم حنو مركز جديد متلك مؤسساته السلطة القضائية على دول وطنية قائمة
مسبقاً ،9وذكر أرنست أن إنشاء فكرة التعاون يف إحدى املناطق سيؤدي تدرجيياً إىل إنشاء تعاون يف
مناطق أخرى؛ وذلك من خالل تأثري االمتداد وزيادة التكامل بني الدول تدرجيياً.
إن التكامل الالحق واملتنامي بني الدول األوروبية دفعت علماء السياسة مثل كيوهان وناي إىل
التكهن بأن االعتماد املتبادل بينهم قد وصل إىل مرحلة معقدة ،إذ قاال« :ساب ًقا كان ال يزال لدى
القادة خيار اللجوء إىل استخدام التدخل العسكري ،ولكن اآلن احلاجة هلذا اخليار أصبحت ضعيفة؛
تتكون بني أطراف فاعلة وفروع حكومية خمتلفة ،وأصبحت السياسة
نظراً للعالقات بني الدول اليت ّ
الدولية تشبه بشكل كبري السياسة الداخلية ،حيث ساهم تعدد القضايا بإنشاء ائتالفات خمتلفة،
وأصبحت القوة العسكرية أقل فائدة».10
يف بيئة كاليت ذكرت ،كانت الدول أكثر انشغالاً يف الرعاية االجتماعية واالقتصاد واملهارات
شائعا بشكل أكرب من القوة العسكرية ،11وهو ما
أمرا ً
املختلفة ،مثل :التفاوض الفعال الذي أصبح ً
وضحه كيوهان وناي (التعريف هبما رجاءً) الذي قال :إن يف ظل هذه الظروف ،سعت الدول يف كثري
من األحيان حنو حتقيق أهداف خمتلفة يف وقت واحد ،وأصبحت األطراف الدولية الفاعلة واملنظمات
والشركات واملؤسسات بارزة بشكل أكرب ،ومن خالهلا ستشكل الدول الضعيفة حتالفات جديدة.12
9. Ernest Haas, The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950-1957,
Standford, Stanford University Press, 1958, p. 16.
10. Robert O. Keohane, Joseph Nye, Power and Interdependence: World Politics in Transition,
Boston, Little Brown, 1977, p. 25
11. Ibid, pp. 24-26
12. Ibid, 29-38
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��ام��ا احل��اج��ة إىل احل��رب ،وأن ال��ق��وة العسكرية ميكن
ولكن كيوهان ون��اي ي��ق��ران ب��أن ذل��ك ل��ن يلغي مت ً
خيارا غري
استخدامها يف املواقف الصعبة ،ولكن حتسني التعاون والتماسك بني ال��دول جيعل احلرب ً
مرغوب به على اإلطالق.
يقول بعض علماء السياسة إن تزايد االعتماد املتبادل بني الدول واستخدام املؤسسات املرتبطة
هبم 13له تأثري إضايف فيما خيص االستقرار ،ويرون َّ
أن زيادة اللجوء إىل نظام املؤسسات «اَملأْ َس َسة»
ال يشجع فقط على التعاون بني الدول وتقليل العدائية بينهم ،بل يعمل أيضاً مبنزلة خمازن الستيعاب
الصدمات وإدارة األزمات ،وهو األمر الذي م ّكن أوروبا الغربية من مواكبة التغريات اجليوسياسية يف
أعقاب هناية احلرب الباردة ،14وتقوم بذلك من خالل تدفق املعلومات بني دول األعضاء فيها ،األمر
الذي يقلّل نسبة انعدام الثقة فيما خيص أنشطة بعضهم البعض؛ وبالتايل تقوم املؤسسات بعقد منتدى
للتفاوض بني الدول ،وهو ما يعزز التعاون بينهم لتحقيق املصلحة املتبادلة.15
إن الدور البنّاء الذي تؤديه املؤسسات يسمح للدول بتعزيز قدرة احلكومات على مراقبة التزام
اآلخرين ،وتنفيذ التزاماهتم اخلاصة ،16وتعمل هذه احلوافز على تعميق املؤسسات وترسيخها ،فضال
عن جعل املنظمات أكثر شفافية وأقل فساداً؛ لتعزيز الثقة بني الشركاء.
أما بالنسبة جمللس التعاون اخلليجي الذي مت ذكره آنفاً ،فإن أهم طرق هتيئة بيئة مناسبة للثقة
املتبادلة ومنع حصول املعادلة الصفرية بفوز أح��د األع��ض��اء على حساب عضو آخ��ر هو من طريق
منع حصول أحد أعضاء املنظمة على قوة غري متناسبة مع جدول أعمال املنظمة ،وميكن أن يتحقق
ذلك من طريقني :األول :من طريق احتاد عدد من الدول الصغرية ومتوسطة القوة معا لتحقيق توازن
ضد دولة أقوى ،واآلخر :من طريق حتقيق التوازن االسرتاتيجي لدولتني قويتني؛ ففي أوروبا مثال هناك
مثال لكال احلالتني ،فحينما شكلت كل من بلجيكا ولوكسمبورج االحتاد االقتصادي احملدود يف أسعار
صرف العمالت الثابتة يف عام  ،1922فعال ذلك من منطلق عدم رغبتهم يف االنشغال يف املنافسات
مع القوى الكربى ،17وحصل املثل أثناء تأسيس االحتاد األورويب (حينما كان اليزال يطلق عليه اسم
اجلماعة األوروبية للفحم والصلب) ،فقد وضع كل من فرنسا وأملانيا حداً للشك والتنافس املتبادل
عندما أصبحت صناعات الفحم والصلب حتت رعاية منظمة دولية؛ وهذا ما مسح ألملانيا بإعادة البناء
13. Here defined as an international organisation or a set of rules which govern state action in
particular areas such as aviation or shipping. These rules can also be referred to as “regimes”.
14. Robert O. Keohane, Introduction: The End of the Cold War In Europe, 1993, pp. 1-23
15. Noseph Nye, Understandıng International Conflicts, New York, Harper Collins, 1993, p. 39
16. Robert O. Keohane, International Institutions and State Power: Essays in International
Relations Theory, Boulder, Westview Press, 1989, P. 2
17. John McCormick, Understanding the European Union, Basingstoke, Palgrave, 2014, p. 29

115

حصاد البيان

بعد أعقاب احلرب العاملية الثانية يف الوقت الذي هدأت فيه املخاوف الفرنسية من السيطرة األملانية،
فعال ،18وعلى وفق ذلك؛ فإن القوى األكثر نفوذا
والتوفيق بني املصاحل االسرتاتيجية للبلدين بشكل ّ
يف املنطقة يف الوقت احل��ايل مها ال��ع��دوان ال��ل��دودان :اململكة العربية السعودية وإي���ران ،وسيكون من
الصعب أن يشكال احتادا للحفاظ على مصاحلهما املشرتكة ،واألمنوذج األول املتمثل باحتاد عدد من
ال��دول الصغرية القوة واملتوسطة له احتمالية أك�بر للنجاح وأق��ل عرضة للتأثر من قبل أط��راف خمربة.
م��ن امل��ه��م أن ن��أخ��ذ يف احل��س��ب��ان ع��ن��د وض���ع من���اذج الحت���اد ش���رق أوس��ط��ي م��ن االحت����اد األورويب
ه��و أن ح��ال��ة االحت����اد األورويب ال��ي��وم ل��ي��س��ت ك��احل��ال��ة ن��ف��س��ه��ا ال�ت�ي ك���ان ع��ل��ي��ه ع��ن��د ب��داي��ة ت��أس��ي��س��ه،
وإمن����ا ه���و ت��ت��وي��ج ل��ع��م��ل��ي��ة ت��ك��ام��ل ط��وي��ل��ة ،وت���س���وي���ات ،وت���ع���اون وحت��ال��ف��ات س��ي��اس��ي��ة اس��ت��م��رت ل��ع��ق��ود
م����ن ال�����زم�����ن ،وه�����و األم�������ر ال�������ذي مت ت���وق���ي���ع���ه يف «إع����ل���ان ش�����وم�����ان» (ت���ع���ري���ف إع���ل���ان ش����وم����ان يف
ه��ام��ش رج ٍ
������اء) ح��ي��ن��م��ا مت ت��أس��ي��س اجل��م��اع��ة األوروب����ي����ة ل��ل��ف��ح��م وال���ص���ل���ب ،إذ قِ��ي��ل خ�ل�ال ال��ت��وق��ي��ع:
«ل��ن يتم تأسيس أوروب��ا دفعة واح��دة ،أو على وف��ق خطة عامة واح��دة ،بل سيتم بناؤها من خالل
اإلجنازات امللموسة اليت ختلق تضامنا فعليا أوال».19
ل��ذل��ك؛ ع��ل��ى االحت���اد األورويب أن ي��ض��ع ب��ع�ين احل��س��ب��ان مل��ا مي��ك��ن حتقيقه ع��ل��ى امل���دى القصري
على أرض الواقع -على الرغم من أن األه��داف بعيدة األمد الحتاد الشرق األوس��ط جيب أن تكون
طموحة ،-فال ينبغي أن يتم إجبار أعضاء االحتاد على التكامل ،بل ينبغي أن يتم تشجيع األعضاء
مصمم ليحل حمل الدول األعضاء
تدرجيياً من خالل الثقة املتزايدة على أساس أن االحتاد ليس مصمما
ٌ
20
وإمنا لتحويلهم إىل جزء ال يتجزأ من مشروع تعاوين».
تشكيل احتاد شرق أوسطي جديد:
ِ
ف فيها األمنوذجان احملتمالن لالحتاد ،فقد حدد هذا التقرير ثالث
بناءً على الطريقة اليت ُوص َ
دول من املمكن أن تعمل بشكل معقول كبداية ألعضاء حمتملني الحتاد شرق أوسطي وهذه الدول
هي :الكويت والعراق واألردن ،والسبب املنطقي وراء اختيار هذه الدول يكمن يف قرهبا جغرافياً ،وقدرة
اقتصادهم على أن تكمل إحدامها األخرى ،والعالقات اجليوسياسية واجليوسرتاتيجية بينهم.
يف يومنا هذا يعد االقتصاد األردين من أكثر األكثر االقتصاديات ديناميكية وتنوعا يف الشرق
األوس��ط ،فبينما تفتقد إىل امل��وارد النفطية أو األراض��ي الصاحلة للزراعة ،فإن االقتصاد األردين يرتكز
18. Ibid, pp. 51-53
19. John Pinder, Simon Usherwood, The European Union, Oxford, Oxford University Press,
2013, p. 9
20. Ibid, p. 8
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بدال من ذلك إىل على التعدين (الفوسفات) ،والصناعة التحويلية ،والبناء ،والسياحة ،والطاقة ،فضال
عن املساعدات املالية من ال��دول اجمل��اورة ،وكذلك الدعم من دول اخلليج ،21وأصبحت مساعدات
دول اخلليج حيوية بشكل كبري ،يف الوقت الذي تسبب فيه انعدام االستقرار يف املنطقة بضغوط على
االقتصاد األردين ال��ذي يعاين من تزايد يف معدالت البطالة ،22ومع ذل��ك ،يعترب األردن أحد القادة
ت خطوات سريعة يف هذا
املؤثرين يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف الشرق األوسط ،وذلك بعد أ ْن َخطَ ْ
23
القطاع منذ بداية التسعينيات ،وقد أوشكت على أن تصبح «وادي السيليكون يف املنطقة»  ،إشارة
إىل دولة ذات تقنيات العالية ،وعلى هذا األساس ،يعد األردن بلدا ذا اقتصاد معريف حيوي على نسبة
كبرية من املوارد البشرية وخربة سابقة يف إدارة اقتصاد بلد يفتقر إىل املوارد الطبيعية.
ويف املقابل ،ف��إن ُك�ًّل�اًّ من العراق والكويت مها يف الغالب ذوا اقتصاد نفطي ،إذ َّ
إن مصادر
عائدات هاتني احلكومتني هي من مبيعات النفط .24
إن اخنفاض أسعار النفط سلط الضوء على مدى خطورة االعتماد على سلعة واحدة ،إذ تضرر
كال البلدين (العراق والكويت) من الناحية املادية منذ اخنفاض أسعار النفط يف عام  ،2015والوضع
احلايل يربهن خطورة املوقف والسيما بالنسبة للعراق الذي يواصل القتال ضد تنظيم الدولة اإلسالمية
(داع��ش) اإلره��ايبّ ،أما يف الكويت فإن اجلهود املبذولة لتنويع مصادر االقتصاد قد تعطلت؛ بسبب
الصراع السياسي.25
ومع ذلك؛ جند هناك اختالفات كبرية بني هاتني الدولتني ،فعلى الرغم من األحداث احمليطة
هبما ،استطاعت الكويت أن تبقى مستقرة؛ ألهنا موطن ألناس ذوي مستوى تعليمي ومهارة عاليني،

21. “Economy Overview – The World Factbook”, CIA, https://www.cia.gov/library/publications/
]the-world-factbook/fields/2116.html , [Accessed 10-June-2016
22. Kirk H. Sowell, “Jordan is Sliding Towards Insolvency”, Carnegie Endowment for
International Peace, 17-March-2016, <http://carnegieendowment.org/sada/?fa=63061>,
][Accessed 10-June-2016
23. “Programming Potential: Rising Penetration Levels Spur New Focus on the Sector”, Oxford
Business Group, <http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/programing-potential]rising-penetration-levels-spur-new-focus-sector-0>, [Accessed 10-June-2016
24. “Economy Overview – The World Factbook”, CIA, <https://www.cia.gov/library/

]publications/the-world-factbook/fields/2116.html>, [Accessed 10-June-2016
25. Ibid
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وهو أعلى من املعدل اإلقليمي ،26يف حني يعاين العراق من هجرة الطبقة املثقفة والعلماء27؛ نظرا لعدم
االستقرار املستمر والفساد ،وعالوة على ذلك ،فإن دولة الكويت مشاهبة لألردن ،حيث إهنا تفتقر إىل
توفر مساحات كبرية صاحلة للزراعة ،بينما يف العراق ،وعلى الرغم من معاناته للتصحر وملوحة الرتبة
وتدهور البيئة ،فإنه ميتلك مساحات كبرية صاحلة للزراعة والسيما يف سهول هنري دجلة والفرات.28
َّ
إن ك�ًّل�اًّ م��ن ال���دول ال��ث�لاث (ال��ع��راق وال��ك��وي��ت واألردن) حب��اج��ة إىل احل��ص��ول ع��ل��ى امل��س��اع��دة
للمحافظة على االستقرار وتشجيع التطور ،وكل منهم ميتلك ق��درات من شأهنا أن تساعد يف تلبية
احتياجات بعضهم البعض؛ ولذلك سيكون من املفيد جلميع اجلهات أن تُوفِّ َق بني مصاحلهم وسياساهتم
لتحقيق تقدم مشرتك ،وباإلضافة إىل ذلك ،فإن حتقيق هذا اهلدف ليس أمراً ضرورياً لتلك الدول فقط،
بل إنه يضع حجر األساس لتكامل إقليمي أوسع.
متثل الصناعة النفطية القطاع األكثر وضوحاً وأمهيةً ،إ ْذ إ ّن االستثمار واملواءمة االقتصادية
والسياسية ميكن أن تكون ذات فائدة جلميع البلدان املعنية ،وعلى الرغم من َّ
أن الوفرة النفطية قد
تسببت برتاجع األسعار ،واقتطاع أرباح ُك ٍّل من العراق والكويت؛ فإن الصناعة النفطية ال تزال أكرب
مصدر للدخل؛ وبالتايل ستكون مصدراً لتمويل تنويع اقتصادات البلدين وتطويرها ،ويتوقع بعض
احملللني أن أسعار النفط بطريقها حنو االرتفاع بشكل ملحوظ يف املستقبل القريب ،وإن املكافآت
االقتصادية لالستثمار يف صناعة النفط سرتتفع بشكل كبري ،29وتعد حقول النفط والغاز يف حمافظة
ال��ب��ص��رة واح���دة م��ن أك��ث��ر امل��واق��ع املثالية ملثل ه��ذه االس��ت��ث��م��ارات :إذ تقع ه��ذه املنطقة على مقربة
من اخلليج العريب والكويت ،ويف جزء غري متطور نسبيا ولكنه مستقر يف البالد ،ومن املمكن أن
تستفيد املنطقة من مشروع عراقي – كوييت من شأنه أن يضفي اخلربة الفنية للكويت والقوى العاملة
للعراق .30أن املواءمة بني السياسات واألنظمة االقتصادية تسمح لكال البلدين إنتاج النفط بدون
26. “Human Development Report 2015 – Kuwait”, United Nations Development Programme, <http://
]hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/KWT.pdf>, [Accessed 10-June-2016
27. Wassim Bassen, Rani Geha (Translator), “Iraq’s brain drain continues”, Al-Monitor,
19-April-2015, <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/04/iraq-youth-emigration]lack-security-west.html>, [Accessed 10-June-2016
28. Tara Mohamed Anwar Omer, “Country Profile: Iraq”, Food and Agriculture Organisation of the United
]Nations, April 2011, <http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/counprof/iraq/iraq.html>, [Accessed 10-June-2016
29. Keith Johnson, “The Era of Cheap Oil is Coming to an End”, Foreign Policy Magazine, 14June-2016, <http://foreignpolicy.com/2016/06/14/the-era-of-cheap-oil-is-coming-to-an-end/>,
][Accessed 21-June-2016
30. Basra Council, “Basra Establishes Regional Development Company to Attract International
Oil, Gas and Infrastructure Investment”, PR Newswire, 03-November-2015, <http://www.
prnewswire.com/news-releases/basra-establishes-regional-development-company-to-attract]international-oil-gas-and-infrastructure-investment-539755341.html>, [Accessed 20-June-2016
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تقطيع يف األرباح ،أو بأن تدخل يف نزاع حول حقوق النفط يف املنطقة ،وإ ّن الوعد بالتنمية العراقية
للسماح له بسداد ديونه للكويت ميكن أن يكون مبنزلة حافز إض��ايف للكويت يف مساعدة العراق
على تطوير إمكاناته.31
ويأيت دور األردن يف املشاركة يف مثل هذا املشروع على شكل املشرتي ،إذ إن لدى األردن
لكن الشراء توقف يف عام  2003بعد سقوط صدام
تأرخيًا طويلاً بالفعل يف شراء النفط من العراقّ ،
حسني ،ويف اآلونة األخرية توقفت التجارة بني األردن والعراق؛ بسبب وقوع بلدة الرطبة احلدودية
ومدينة الفلوجة اليت مير من خالهلا الطريق ( )11السريع بأيدي تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)،
ويف الوقت ال��ذي استعادت فيه ال��ق��وات األمنية العراقية مدينة الرطبة وكامل مدينة الفلوجة ،فإن
إعادة فتح احلدود ميثل فرصة الستئناف التجارة مع األردن ،وهو األمر الذي من شأنه أن يكون ذا
فائدة للبلدين ،32وهو يف الوقت نفسه أمر له أمهية كبرية؛ نظرا العتماد األردن على اململكة العربية
السعودية ال��ذي أث��ار توترات سياسية يف البالد يف ما خيص القضايا ال�تي ال تتوافق فيها سياسات
ال��ب��ل��دي��ن33؛ َّ
إن إق��ام��ة ات��ف��اق ال��ط��اق��ة التفضيلية ب�ين األردن وال��ك��وي��ت وال��ع��راق م��ن ش��أن��ه أن خيفف
الضغوط االقتصادية والسياسية على األردن بينما تعمل على التخفيف أيضا من ارتفاع حمتمل يف
أسعار الطاقة يف املستقبل.
تعد السياحة صناعة أخرى من املمكن أن يتم االستثمار من خالهلا لتحسني االقتصاد والتوافق
السياسي ،وقد أظهرت جتارب تنويع االقتصادات األخرى كما حدث يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
بأن السياحة ميكن أن تكون مصدرا كبريا للدخل ،34وتستغل األردن بالفعل مواقعها األثرية السياحية،
وعلى الرغم من انعدام االستقرار اإلقليمي الذي ساهم يف خفض نسبة األرباح السياحة األردنية ،فإنه
مهما للدخل يف األردن ،ولديهم خربة كبرية يف هذا اجملال.
ال يزال
مصدرا ًّ
ً
31. Amer Diab al-Tamimi, Rani Geha (Translator), “Iraqi Debt to Kuwait May Become Fruitful
Business Partnership”, Al-Monitor, 08-February-2013, <http://www.al-monitor.com/pulse/
]business/2012/04/iraqs-debts-to-kuwait-why-not-tu.html>, [Accessed 20-June-2016
32. Paul McLeary, “The Fight for Fallujah’s Highway 11”, Foreign Policy Magazine, 02-June2016, <http://foreignpolicy.com/2016/06/02/the-fight-for-fallujahs-highway-11/>, [Accessed
]20-June-2016
33. Osama Al Sharif, “Jordan Pivots to Saudi Arabia”, Al-Monitor, 21-April-2016, <http://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2016/04/jordan-saudi-arabia-iran-regional-interference]terrorism.html>, [Accessed 20-June-2016
34. “Tourism Critical to UAE’s Ecomic Diversification Drive”, Gulf News, 03-April-2016, <http://
gulfnews.com/business/sectors/tourism/tourism-critical-to-uae-s-economic-diversification]drive-1.1703322>, [Accessed 22-June-2016
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�يَُع ُّد العراق موطناً للكثري من املواقع التأرخيية اليت مت إمهاهلا ،واليت تضررت نتيجة لسنوات عدة
من انعدام االستقرار ،ولذلك؛ فإن مشروع عراقي – أردين مشرتك من شأنه إحياء هذه املواقع اليت لن
تساهم فقط يف محاية هذه املناطق السياحية وتعزيز اعتماد السياحة يف العراق ،بل أهنا ستجعل املنطقة
برمتها أكثر جاذبية أيضاً ،وفضال عن ذلك ،فإن حتسني االقتصادات اإلقليمية من خالل السياحة
وتقارب األسواق تساعد يف توفري االستقرار للمنطقة.
هناك وجه آخر للسياحة وهو السياحة الدينية ،فعلى الرغم من أن العراق ال يستقبل العديد
من السياح للمواقع التارخيية يف الوقت الراهن إال أن هناك العديد من املواقع ذات األمهية الدينية اليت
ال تزال تستقبل الزوار حىت خالل فرتة انعدام االستقرار احلالية ،فاملراقد الدينية الشيعية واملدن املقدسة
كالنجف وكربالء هلا أمهية خاصة ،بوجود العديد من املسلمني الشيعة الذين يزورون هذه املواقع بصورة
منتظمة ،والسيما خالل مواكب الزيارة األربعينية ،اليت تشهد مسريات مئات اآلالف من احلشود حنو
كربالء بينهم العديد من الكويتيني يبدأون رحلتهم من دولتهم من طريق حمافظة البصرة ،،فسعت
الكويت لالستفادة م��ن ه��ذا ال��ن��وع م��ن السياحة باالستثمار يف ف��ن��ادق وم��راف��ق يف الكويت والبصرة
والنجف ،35ولكن بشكل عام ال يزال قطاع السياحة الدينية متخل ًفا.
َّ
إن املشاريع املشرتكة يف حتسني ه��ذه امل��راف��ق واخت��اذ تدابري لتسهيل االستثمار (مثل احل��د من
البريوقراطية والفساد) يساعد على تنويع املوارد االقتصادية يف كل من العراق والكويت وهو يف الوقت
نفسه ُّ
يعد خدمة عامة للزوار من خالل حتسني الظروف احمللية.

وجود ترابط اقتصادي ونظام لسياسة عامة أمراً ذا فائدة
حيث
قطاعا آخرُ ،
يشكل ُ
تُعد الزراعة ً
ُ
جلميع البلدان املعنية ،وقد عانت األراض��ي العراقية تدهورا كبريا بسبب احل��روب ،وانعدام االستقرار،
وجتفيف ص���دام حسني ل�لأه��وار ،وازدادت معاناهتا بنحو أك�بر بعد ق���دوم تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية
سن سياسة األرض احملروقة يف املناطق اليت فقد سيطرته عليها ،ويف هذه األثناء ال تزال
(داعش) الذي َّ
36
القدرات الزراعية منخفضة؛ النعدام الكفاءة والبريوقراطية اليت حتول دون تقدم االستثمار والتنمية ،
ويظهر تقرير مشرتك للبنك الدويل واألمم املتحدة أنه مع وجود أهداف متوسطة إىل طويلة املدى من
جهود متماسكة ومنظمة هت��دف إىل إج��راء حتسينات للسياسات واملشاريع االستثمارية مبا يف ذلك
إع��ادة التأهيل وتقدمي الدعم وبناء ال��ق��درات ،37فإن كلاً من الكويت واألردن من املمكن أن يكونا
35. “Iraq’s Holy Cities Enjoy Boom in Religious Tourism”, Al-Arabiya, 04-April-2013, <http://
english.alarabiya.net/en/life-style/art-and-culture/2013/04/04/Iraq-s-holy-cities-enjoy-boom]in-religious-tourism.html>, [Accessed 21-June-2016
36. Paolo Lucani, “Iraq: Agriculture Sector Note”, Food and Agriculture Organisation of the
United Nations and The World Bank, 2012, p. 49
37. Ibid, Pp, 13, 14
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مصدرا لالستثمار يف العراق؛ إذ تعاين هاتان الدولتان من اجلفاف ،واألراضي الزراعية احملدودة ونقص
سن ٍ
عدد من السياسات لتنظيم استخدام املياه واالستفادة بأكرب قدر
املياه ،ومنذ استقالل األردن مت ُّ
من املساحة الزراعية احمل��دودة لديها ،وعلى الرغم من أن األردن قد شهد فرتات من الوفرة الزراعية،
إلاّ أن ذل��ك مل يكن متواف ًقا مع األم��ن الغذائي ال��ذي ظل مشكلة مل يتم حلها يف ه��ن��اك .38ويف
الوقت نفسه ،تفتقر الكويت إىل البنية التحتية املهمة يف القطاع الزراعي ،ولكنها جلأت إىل استخدام
تقنيات متقدمة لتحلية املياه ومعاجلته؛ للحفاظ على األراضي الزراعية القليلة لديهم ،وكذلك لتوفري
املياه لسكاهناَّ .39
يج من التكنولوجيا الكويتية والتجربة األردنية بإمكانه أن يساعد العراق
تكو َن مز ٍ
إن ّ
على إعادة تطوير الصناعة الزراعية ،ويف الوقت عينه تعد جتربة جديدة من شأهنا أن تقود العراق إىل
أفكار وابتكارات متقدمة.
َّ
إن إع��ادة تطوير القطاع ال��زراع��ي يف العراق من شأنه مساعدة الكويت واألردن على ضمان
تكو َن شراكة بني الدول الثالث من ناحية القطاع الزراعي ميكن أن يكون له
األمن الغذائي هلما ،وإن ّ
فوائد على املدى القصري أيضاً ،فعلى سبيل املثال سجلت األردن ارتفاعا يف اإلنتاج الزراعي يف عامي
 2014و  ،2015ولكن اخنفضت ص��ادرات��ه بنسبة ٪25؛ بسبب احل��رب األهلية السورية وإغ�لاق
احل��دود بني البلدين ،40ف َّ
��إن إنشاء اتفاقية للتجارة بني العراق واألردن للصادرات األردنية (بالتزامن
مع فتح احل��دود) ميكن أن يساعد األردن على تعويض هذا النقص ،ويف الوقت نفسه تساعد هذه
االتفاقية العراق على إطعام ع��دد سكانه الضخم داخ��ل البالد .يف الواقع إن احت��اد اخل�برات وامل��وارد
التكنولوجية الكويتية مع الشعب العراقي يقدم فرصاً كبرية جلميع األطراف ،ويتمثل هذا بنحو خاص
يف ق��ط��اع االت��ص��االت ،فبعد اإلط��اح��ة بنظام ص���دام ح��س�ين ع��ام  ،2003حصلت ه��ن��اك زي���ادة يف
االزدهار االقتصادي يف املناطق الكردية ،وانتشار اهلواتف احملمولة واإلنرتنت بشكل كبري ،إال أن توزيع
هذه اخلدمات ما زال غري متكافئ ،فاعتبارا من عام  2013كانت نسبة انتشار اهلواتف احملمولة يف
كردستان العراق  ٪90تقريباً ،يف حني أن انتشار اهلواتف احملمولة يف وسط وجنوب العراق قد بلغ
حوايل  .41 % 77ومع ذلك بقي معدل انتشار اإلنرتنت منخفضا بنسبة ( )٪10 -7وسرعته احلالية
38. Mahmoud Abusetta Al-Jaloudy, “Country Profile: Jordan”, Food and Agriculture
Organisation of the United Nations, 2006, http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/counprof/
]jordan/jordan.htm , [Accessed 23-June-2016
39. “Kuwait”, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 2008, p. 4-6
40. “Jordan Agriculture Exports on the Rise”, Oxford Business Group, 22-January-2015, http://
www.oxfordbusinessgroup.com/news/jordan-agriculture-exports-rise , [Accessed 23-June]2016
41. “Plugging In: Telecom and Internet”, Invest In Group, October 2013, <http://investingroup.
org/review/242/plugging-in-telecom-and-internet-kur
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يف املتوسط هي.)G.3( 42
تعد شركة االت��ص��االت الكويتية «زي��ن» ه��ي أك�بر م��زود للخدمات يف ال��ع��راق ،43تليها شركة
آسياسيل 44وك��ورك 45اللتان ترتكزان يف كردستان ،وه��ذا يرتك مساحة كبرية لنمو شركة زي��ن ،وكذلك
فرصة كبرية الستثمار شركات اخرى يف املنطقة ،ونظراً لوجود مهارات عالية لدى امل��وارد البشرية يف
األردن -والذي ذُكَِر آنفاً ،-سيكون من املناسب والسيما بالنسبة للشركات األردنية تشكيل شراكات
مع العراق واالستثمار هناك ،ويعد قطاع االتصاالت أحد القطاعات احملتملة لالستثمار ،وكان هناك
شعور متزايد ل��دى واض��ع��ي السياسات العراقية على التخفيف م��ن سياسات اخلصخصة ،لتشجيع
ال��ص��ن��اع��ات ، 46وتنشيط بعض الصناعات ال�تي ك��ان��ت ب���ارزة يف عهد ص��دام حسني أي��ض��اً  .47ومع
حاجة العراق إىل مستويات عالية من التجديد يف جمال التكنولوجيا والبنية التحتية ،يعد العراق فرصة
استثمارية مغرية ،فقضية اللجوء إىل الكويتيني واألردنيني من ذوي املهارات العالية لتطوير مثل هذه
املهارات لدى العراقيني لن يساعد فقط على تطوير قدرة العراق ،ولكنه سيزيح الضغط عن الكويت
واألردن على وجه اخلصوص ،كون الدولتني تعانيان من ارتفاع معدالت البطالة ،وهلما حتويالت مالية
جتعلهما مسامهني رئيسني يف اقتصادمها.
وبعيدا عن االقتصاد ،فإن تزامن مصاحل هذه الدول الثالث ميكن أن يكون له آثار إجيابية حنو
ً
ترسيخ املؤسسات ،وتعزيز سيادة القانون واحلد من الفساد ،ووفقاً ملنظمة الشفافية الدولية ،فقد صنف
فسادا يف العامل (إذ حصل على املركز  161من أصل ،)16848
العراق على أنه واحد من أكثر الدول ً
50
يف حني حصلت على املركز  ،5549وحل األردن يف املركز . 45
42. Ibid
43. “Zain Iraq Homepage”, https://www.iq.zain.com/ar/web/iraq/personal , [Accessed 28-June]2016
]44. “Asiacell Homepage”, https://www.asiacell.com/ , [Accessed 28-June-2016
]45. “Korek Homepage”, http://www.korektel.com/ , [Accessed 28-June-2016
46. Ali Mamoury, Joelle el-Khoury, “How to Resolve Iraq’s Economic Crisis”, Al-Monitor,
17-November-2015, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/11/iraq-budget-deficit]steps-oil-revenues.html , [Accessed 28-June-2016
47. Omar Al-Jaffal, Pascale el-Khoury, “Iraq’s Defunct Military Industry”, Al-Monitor, 01-July2015, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/07/iraq-military-industry-war-islamic]state.html , [Accessed 28-June-2016
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إن اجلهود اليت تسعى إىل جعل اقتصاد مجيع البلدان متوافقة بعضها مع بعض ،وخلق بيئة
مواتية لالستثمار فيها ،تتطلب تعديالت سياسية مهمة يف مجيع البلدان املعنيةٍ ،
وبناء على ذلك
بإمكان األردن والعراق أن يكونا مبنزلة أمنوذج يف إعادة بناء مؤسسات العراق واحلد من البريوقراطية
اليت قد تُ ِ
بطأُ جهود االستثمار وخنق النمو ،وإن تقدمي الوعود لالستثمار والتنمية بطريقة ملموسة،
يشكل ح��اف��زا للقضاء على ال��ف��س��اد ،إذ إن مكافآت العمل بشفافية تامة تفوق امل��ك��اف��آت القادمة
م��ن ال��ف��س��اد ،إن االحت���اد امل��ق�ترح ال��ذي يسمح ل��ل��دول أن تنظم سياسات أمنية ه��و احت��اد اقتصادي
هو احت��اد اقتصادي يعمل على زي��ادة املصاحل املتبادلة بني ال��دول األعضاء ،فقد تأثر كل من العراق
واألردن بشكل كبري من تداعيات احلرب األهلية يف سوريا وتسببت أزمات الالجئني السوريني بأضرار
لكال البلدين ،ومت استهالك مواردمها وتدمري استقرارمها ،فالوصول إىل اتفاقية أمنية مشرتكة للتعامل
ٍ
أك�بر من االستقرار
مع التسلالت اإلرهابية من احل��دود لن تكون فقط عاملاً حامسًا يف ضمان ق��در َ
اإلقليمي ،ولكن ستسمح أيضا للدول األعضاء حبماية مصاحلها االقتصادية ،وخلق مساحة لنمو أكرب
يف ظل توفر األمن .
خيص األمن املتبادل وهو التنافس بني القوى اإلقليمية العظمى (اململكة
هناك مستوى آخر فيما ُّ
العربية السعودية وإيران) ،فهذان البلدان لديهما تأثريٌ كبريٌ على األردن والعراق ،و ّأما الكويت -اليت
حتوي على نسبة متساوية من املسلمني الشيعة والسنة واليت ال تكن العداء إليران على الرغم من كوهنا
عضواً يف جملس التعاون اخلليجي -فهي جتلس يف املنتصف بني اململكة العربية السعودية وإيران ،51ومن
الناحية االسرتاتيجية ،فهذا من شأنه أن جيعل األردن والعراق على وجه اخلصوص وكيلني للمنافسات
اإلقليمية ،ولكن التوصل إىل احتاد مشرتك بني األردن والعراق والكويت ميكن أن يتم استثماره بسهولة؛
لتحقيق مكاسب دبلوماسية جلميع األط��راف املعنية ،من خالل العمل كوسطاء وقنوات اتصال بني
اململكة العربية السعودية وإيران ،وهذا لن مينح االحتاد مزيداً من النفوذ فقط ،بل سيعمل أيضاً على
عدم تشجيع اململكة العربية السعودية أو إيران على تقويض االحتاد أو افساد جهوده.
إن حتقيق االحتاد االقتصادي والسياسي وترسيخ املؤسسات لن يكون له فوائد فورية للبلدان
املعنية فحسب ،بل ستخطو خطوة حنو بناء احت��اد شرق أوسطي أك�بر ،إذ إنه سيبدأ مع عدد قليل
من الدول املتعاونة اقتصاديا ،وسيتم وضع سياسات من شأهنا أن تسمح لالحتاد القائم على التعاون،
والتكافل بالظهور بشكل عفوي بدالً من ظهور احتاد قائم على أيديولوجية أخرى يتم فرضها بشكل
51. Madawi Al-Rasheed, “How United is the GCC?”, Al-Monitor, 01-April-2016, http://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2016/04/gulf-nationalism-regime-survivial-saudi-qatar-uae.
]html , [Accessed 24-June-2016
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قسري من قوة إقليمية كربى ،وسيعطي حتقيق هذا االحتاد مساحة للتجربة والتفاوض مع وجود حد
أدىن من تدخل املخربني من الداخل ،يف الوقت الذي سيتم فيه تنقيح السياسات واملؤسسات ،ومتكني
املشاركني ممن لديهم توافق يف اآلراء بشأن العمل على أمنوذج ما ،بدال من اتباع مناذج خمتلفة كليا دون
االعتبار للفروق اإلقليمية .ويف هناية املطاف ،هل ينبغي هلذا االحتاد املكون من ثالثة دول السعي وراء
توسيعه؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نبني أنه سيكون لدى هذا االحتاد امل��وارد املالية واخلربة
التقنية ملساعدة حتسني أوض��اع ال��دول املرشحة اليت من الضروري أن يكون لديها الدراية الكافية يف
التعامل مع التغيريات اجلديدة.
امللخص واالستنتاج:إ ّن الغرض من هذا التقرير هو حتليل ما إذا كان من املمكن تطبيق أمنوذج االحتاد األورويب الذي
جلب االستقرار والرخاء للدول األوروبية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،فقد مت تسليط الضوء
على الناحية التأرخيية ألوروبا ،إذ إن املشاكل اليت عانت منها أوروبا هي مشاهبة وبشكل كبري ملشاكل
منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف وقتنا احلايل ،لكنها متكنت من حتقيق االستقرار واالزدهار من
خالل التكامل االقتصادي والسياسي واالجتماعي ،كما اتضح من مالحظات كل من هاس وكيوهان
ون��اي ،الذين أظهروا أن حتقيق إجن��ازات االحت��اد األورويب هو ليس هدفا قصري امل��دى ،بل هو طويل
املدى ،يتطلب التحلي بالصرب واملثابرة والتطور املطرد يف بناء الثقة ،وتشجيع التعاون التكامل وتعزيزه.
وضع أساس الحتاد يتكون من التعاون
اقرتح هذا التقر ُير َ
ولكي يتحقق ذلك على أرض الواقعَ ،
االقتصادي بني األردن والكويت والعراق ،إذ بإمكان كلٌّ من هذه الدول تقدمي شيء لبعضهم البعض،
ّ
كل منهم إجياد حلول هلا مبفرده ،ويرى هذا التقرير
كون هذه الدول تعاين من من قضايا ليس بإمكان ٍّ
أن��ه م��ن خ�لال التنمية االقتصادية ع�بر قطاعات النفط والسياحة وال��زراع��ة وغ�يره��ا ،ف��إن ه��ذه ال��دول
الثالث قادرة على تشكيل أسس الحتاد شرق أوسطي من املمكن أن ينمو بشكل طبيعي يف احلجم
والنطاق ،يف حني أهنا ستبقى كيانا يتم التطلع إليه؛ َّ
ألن حتقيق هذا األمر لن يكون سر ًيعا ،وسوف
ولكن النتيجةَ ستستحق كل هذا العناء.
ب الكثري من العملَّ ،
يتطلّ ُ
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نحو استراتيجية واقعية إلعادة هيكلة االقتصاد
الوطني في العراق
أ.د .كاظم جواد شبر *

2016 /8 /2
اخلالصة
تبدأ هذه الورقة بنقطة جوهرية ،أال وهي أن االقتصاديني العراقيني سبق أن أكدوا مراراً وتكراراً
على املخاطر النامجة عن مواصلة االعتماد على قطاع النفط والغاز ،مثلما أوضحوا أيضاً ضرورة تنويع
االقتصاد ال��وط�ني ،واستغالل ال��ق��درات الكامنة ل��دى ال��ع��راق لتحقيق ذل��ك ،غ�ير أن التقاعس وع��دم
االك�تراث خ�لال العقود السابقة استتبع استمرار احل��ال كما هو عليه ،والسيما أن العسكرة الزائدة
كانت طاغية على االقتصاد الوطين ،ما أدى إىل إمهال القطاعات الرئيسة األخرى ،مبا فيها الصناعة
التحويلية والزراعة.
وبعد سرد بعض األرقام حول مبالغ الصادرات النفطية للعراق أثناء أعو ٍام خلت ،يتطرق البحث
إىل موازنة العام  ،2016وعجزها البالغ حنو  23باملئة من إمجايل نفقات املوازنة ،مع التأكيد على
تحكم يف مبالغ اإلي��رادات املخمنة للموازنة .وهنا يكمن قسط وافر من
أن سعر اخلام هو العامل املُ ّ
ُ
مايولد تأثريات حادة
املشكلة ،حيث أن أسعار النفط اخلام تتذبذب مبوجب ُمعطيات السوق العامليةّ ،
على النفقات احلكومية واقتصاد البلد.
ولغرض التعامل مع التحديات القائمة اليت يُواجهها البلد ،تطرح الورقة طرقاً ومعاجلات محُ ددة
لتطويق األزم��ة على ثالثة أصعدة ،هي(:املدى القصري وامل��دى املتوسط وامل��دى الطويل) فعلى املدى
القصري ،تتضمن هذه اإلساليب االقرتاض من املؤسسات املالية ،وزيادة بعض الرسوم ،وتصعيد ٍ
عدد
من الضرائب ،فضالً عن خفض جانب من النفقات العامة .أما املدى املتوسط ،فالبد من أن يتضمن
رسم بعض السياسات لتنشيط القطاعات اخلارجة عن سلطة الدولة ،فضالً عن إصالح املؤسسات
االقتصادية التابعة للدولة ،وأي��ض��اً إجن��از بعض املشروعات العامة بوساطة العمل اجلماهريي لغرض
* بكالوريوس اقتصاد شرف ( الصناعة والتجارة)  ،جامعة لندن - 1966 ،دبلوم التقنيات العليا(اإلدارة) ،جامعة سولفرد،
-1967ماجستري العلوم اإلداري��ة ( االقتصاد اإلداري وامل��ايل)  ،جامعة السيت /لندن - 1968 ،دكتوراه العلوم اإلداري��ة،
جامعة لفربا.1985 ،
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امتصاص البطالة وجتذير ثقافة العمل والعطاء ،كذلك ،جيب التفكري جدياً يف تأسيس جملس أعلى
للتخطيط االقتصادي واإلصالح اإلداري ،بقصد ترشيد أنشطة التخطيط والتنسيق بني أجهزة الدولة
وضمان التداخل بني ُخطط اإلمناء ،من جهة ،واملوازنات السنوية ،من جهة أخرى.
أما املدى الطويل فال بد من أن يشهد تركيزاً حاداً على تطوير أنشطة امليزة النسبية للعراق ،وهي
احلقول اليت متّيز العراق جراء ما ميتلكه من طبيعة لرتبته وموقع جغرايف فضالً عن ثرواته الطبيعية ،وبقية
خصائصه البشرية وغري البشرية .فمن أبرز حقول امليزة النسبية هي زراعة النخيل وإنتاج التمور وبعض
الصناعات االستخراجية (كالفوسفات وحجر الكلس) ،وعدد من الصناعات التحويلية (كاألمسدة
والبرتوكيماويات واملنسوجات) ،فضالً عن السياحة ،واالستغالل الكامل لثروة الغاز الطبيعي.

كل هذا يؤكد احلاجة إىل بلورة اسرتاتيجية محُ كمة لتحقيق التوازن العقالين يف االقتصاد الوطين،
مع ضبط وتائر التضخم وحتقيق معدالت منو سنوية مجُ دية .فاإلدارة احلكيمة لالقتصاد الوطين هتدف
إىل إجناز وتائر منو سنوية ُمستقرة ،مع جتنب التذبذبات احلادة واالستغالل التام (أو شبه التام) للموارد
البشرية وغري البشرية ،مع عدم احتالل أي قطاع حلصة من الناتج احمللي اإلمجايل من دون أن يكون
معقوالً أو صحياً.
ويؤكد البحث على صعوبة درب اإلص�لاح األقتصادي يف ال��ع��راق ،والسيما أن ه��ذا اجلانب
يلق مايستحقه من االهتمام منذ التغيري الذي أطاح بالنظام الصدامي يف عام  ،2003فضالً عن
مل َ
تطلع معظم العراقيني إىل إجنازات حقيقية وزاهرة يف أحواهلم املادية واملعيشية .ولكل هذا ،هناك ضرورة
ضاغطة إلجناز درأس��ات علمية يف هذا الصدد ،وإلع��داد اسرتاتيجيات وخطط عقالنية وعملية ،مع
تنفيذها على حنو دؤوب وجاد.
وخيلص البحث باقرتاح جدول زمين لإلصالحات االقتصادية على مدى األعوام اخلمسة عشر
من ( ،)2030-2016مع بيان طبيعة اإلصالحات الضرورية ومراحلها الزمنية طوال هذه املدة.
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الفصل األول
طبيعة املشكلة وجوانبها املتداخلة:
م��ن الصعب اهت��ام االقتصاديني العراقيني بعدم االك�ت�راث أو ال�لام��ب��االة إزاء حاجة االقتصاد
الوطين للتنويع وإع��ادة اهليكلة ،دون مواصلة االعتماد الزائد على قطاع اهلايدروكاربونات؛ ذلك أن
حذروا وأنذروا مراراً وتكراراً وعلى مدى العقود
املُخلصني والواعني من االقتصاديني العراقيني كانوا قد ّ
الفائتة من خماطر االقتصاد الريعي الذي يعتمد يف األساس على اإليرادات النفطية.
فهنا تشري خطة التنمية الوطنية لألعوام  2017-2013إىل أن الرؤية العامة للخطة هي أن
يُصبح العراق «دولة آمنة يتمتع فيها املواطن باحلقوق املدنية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية ،ويتطلع
لبناء اقتصاد وطين متنوع قادر على املنافسة ،ميتلك مفاتيح التقدم يف اجملاالت العلمية والثقافية واملعرفية
كافة ،ويتشارك فيه اجلميع يف ظل نظام فدرايل المركزي متكامل إجتماعياًُ ،م ّولد لفرص منصفة يف
التنمية ،يكون القطاع اخل��اص واجملتمع امل��دين شركاءاً فاعلني فيه ،وتكون اإلستدامة البيئية هنجاً يف
الوصول إىل االقتصاد األخضر».1
ومتضي اخلطة لتحديد مجلة من األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،يمُ كن اإلشارة منها
إىل اآليت:2
 «تنويع ال��ق��اع��دة االقتصادية م��ن خ�لال رف��ع نسبة مسامهة أق��ط��اب النمو امل��خ��ت��ارة املتمثلةبقطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة يف توليد الناتج احمللي اإلمج��ايل ،من أجل بلوغ معدل
النمو املستهدف سنوياً يف الناتج مبقدار  %31،13سنوياً مع النفط و  %5،7سنوياً بدون النفط.
 العمل على بناء أسس الشراكة االقتصادية وتفعيلها ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص،ك��ي يساهم األول ب  %79م��ن إمج��إيل استثمارات اخل��ط��ة .......يف ح�ين يساهم القطاع اخل��اص
بنسبة  %21من إمجايل استثمارات اخلطة .......ورمبا يؤمن التحول التدرجيي إىل اقتصاد السوق وفقاً
ملبدئي الكفاءة واملنافسة.
 رف��ع مستوى إنتاجية األنشطة االق��ت��ص��ادي��ة وإنتاجية العامل مب��ا ي��ُع��زز ال��ق��درة التنافسية لالقتصاد(الوطين) وتنوعه ،وأن يكون للقطاع اخلاص دور فاعل يف جماالت االستثمار وتوليد فرص العمل احملمية».
 .1خطة التنمية الوطنية  ،2017 - 2013وزارة التخطيط ،كانون الثاين  ،2013بغداد ،ص .48
 .2املصدر نفسه :ص .49 - 48
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وحقيقة األم��ر هي أن العقود املاضية شهدت فرصاً ذهبية لتنويع االقتصاد الوطين ولتقليص
الثقل النسيب لقطاع اهلايدروكاربونات ،بيد أن الباعث على (الصدمة) ،أو (اخل��ذالن) هو أن تلك
الفرص مل تُغتنم! فما تطلبه األمر حينئذ هو رسم اسرتاتيجية ُمتكاملة لتحقيق هذه الغاية ،ومن مث
إعداد خطط تفصيلية يف هذا الصدد ،ليعقب ذلك تنفيذ عقالين ودوؤب.
ورمب��ا أن الغريب يف األم��ر هو أن ال��ع��راق ميتلك م��وارد بشرية وم��ادي��ة مكنته  -ومل ت��زل  -من
تنويع اقتصاده الوطين على حنو طيب ،كما أن خربة التأريخ احلديث مل تفتأ تذ ّكره أصحاب القرار بأن
أسعار الذهب األسود قد تغدر بنا بني عشية وضحاها ،منها مثالً تدين األسعار إىل ما دون العشرة
دوالرات للربميل الواحد أواسط عقد الثمانينيات من القرن املاضي ،فضالً عما حصل لتلك األسعار
منذ أواسط العام . 2014
 1-1خلفية تأرخيية
صنعة خ�لال عقود
بعد إ ْن ك��ان ال��ع��راق ُم��ص�� ّدراً لعدد م��ن احملاصيل ال��زراع��ي��ة وبعض السلع املُ ّ
اخلمسينيات و الستينيات من القرن املاضي ،تراجع وضعه ليكون ُمستورداً ملعظم حاجياته الغذائية يف
الوقت احلايل ،ومما ال شك فيه أن احلروب اخلارجية واملطاحنات الداخلية واألوض��اع غري املستقرة مل
الصعد االقتصادية
تساعد على هتيئة األجواء الضرورية للتخطيط العقالين وملعاجلة مشكالت البلد على ُ
واالجتماعية والبيئية.
وهنا تفيد املعلومات واألرقام املتاحة َّ
بأن العسكرة بدأت باهليمنة على االقتصاد العراقي بدءًا
الصدامي يف العام  ،2003األمر
من أواس��ط عقد السبعينيات يف القرن املاضي وحىت إزاح��ة النظام ّ
أض��ر ض��رراً ف��ادح��اً جلهة املساعي اإلمنائية الرامية للتنويع ،والسيما ط��وال ال��ف�ترة ال�تي تبدأ من
ال��ذي ّ
العام  .1980حبسب األرقام اليت يُقدمها أحد االقتصاديني العراقيني البارزين (د.شاكر لطيّف) ،بلغ
املتوسط السنوي لإلستريادات العسكرية خ�لال امل��دة  1990-1980ح��وايل  46باملئة من جمموع
االستريادات ،حيث أنفقت الدولة قرابة  57مليار دوالر على االستريادات العسكرية ،بينما بلغ جمموع
االستريادات  123مليار دوالر خالل املدة نفسها.3
ويضيف لطيّف :أن أهم ماميّز السياسة االقتصادية واملالية للدولة خالل عقدي الثمانينيات
والتسعينيات “ه��و عسكرة االق��ت��ص��اد ال��ع��راق��ي ،مبعىن أن القطاع العسكري ع��م��وم��اً ،وق��ط��اع اإلن��ت��اج
 .3شاكر لطيف« :اإلنفاق العسكري »......يف كتاب « درأس��ات يف االقتصاد العراقي»  ،املنتدى االقتصادي العراقي ،
لندن ،2002 ،ص.7
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العسكري خصوصاً ،استهلك اجلزء األعظم من الناتج احمللي اإلمجايل؛ مما أهدر الطاقات املالية اهلائلة،
وأثر سلباً على معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية”.4
فخالل السنوات « 1990-1980بلغ متوسط حصة اإلنفاق العسكري املباشر إىل الناتج
احمل��ل��ي اإلمج���ايل ق��راب��ة  %39س��ن��وي��اً ،إال أن��ه التهم يف بعض ال��س��ن��وات ( )84-81م��اب�ين  %54إىل
 %66من الناتج احمللي ،حيث جتاوز اإلنفاق العسكري املباشر فقط (عدا نفقات التصنيع العسكري
والنفقات العسكرية غري املباشرة والسرية) للسنوات  1990-1980حافة ال  202مليار دوالر”.5
وميضي لطيّف إىل القول ب��أن ه��ذه النسب سرتتفع كثرياً إذا أضيفت هلا النفقات العسكرية السرية
والنفقات العسكرية غري املباشرة.6
وي��ض��ي��ف ل��ط��يّ��ف أن س��ب��اق التسلح واحل����روب “ال�ت�ي انتهجتها ال��دول��ة ال��ع��راق��ي��ة (أث��ن��اء عقدي
الثمانينيات والتسعينيات) أدت إىل إبعاد نسبة عالية من قوة العمل عن املسامهة يف عملية التنمية
االقتصادية .فقد بلغت نسبة املنتسبني إىل القوات املسلحة  %21من قوة العمل سنة  1988بعد
أن كانت  %9،2سنة  ُ،1975هذا باستثناء العاملني على خدمة القوات املسلحة من خارجها وال
سيما قطاع اخلدمات العامة ،كالصيانة ،والتجهيز وسوامها ،مما أدى إىل ختفيض اليد العاملة يف خمتلف
القطاعات اإلنتاجية لالقتصاد الوطين ،وبنح ٍو خاص الزراعة والصناعة”.7
ي��ق��دم اجل���دول رق��م ( )1بعض األرق���ام ذات ال��ع�لاق��ة ح��ول اإلن��ف��اق العسكري وال��ن��ات��ج احمللي
واإليرادات النفطية أثناء عقد الثمانينيات من القرن املاضي.

 .4نفس املصدر السابق ،ص . 7
 .5نفس املصدر السابق ،ص . 7
 .6نفس املصدر السابق ،ص .7
 .7نفس املصدر السابق ،ص . 10
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اجلدول رقم ( )1اإلنفاق العسكري ،الناتج احمللي ،اإليرادات النفطية ،القوى العاملة يف العراق
()1990-1980
السنة

الناتج
احمللي
(مليار )$

اإليرادات
النفطية
(مليار )$

منتسبو
قوة العمل
نسبة
النفقات
القوات
(مليون)
العسكرية النفقات
املسلحة
(مليار  )$العسكرية من
(ألف نسمة)
اإليرادات
النفطية ()%

1980

53.6

26.4

19.8

75.0

3.2

430

1981

37.3

10.4

24.6

236.5

3.3

392

1982

43.7

10.1

25.1

248.5

3.8

404

1983

42.5

7.8

25.3

324.4

4.0

434

1984

47.6

9.4

25.9

275.5

4.1

788

1985

49.5

10.7

19.0

177.5

4.2

800

1986

47.9

6.9

11.6

168.1

4.4

900

1987

57.9

11.4

14.0

122.8

4.5

1000

1988

55.9

11.0

12.9

117.3

4.7

1000

1989

64.4

14.5

12.9

89.0

...........

1000

1990

23.7

9.4

11.3

120.2

...........

1390

املصدر :د .شاكر لطيّف« :اإلنفاق العسكري :احملور األساسي يف اسرتاتيجية السياسة املالية للدولة العراقية املعاصرة» يف
كتاب «درأسات يف االقتصاد العراقي” ،املنتدى االقتصادي العراقي ،لندن ،2002 ،ص 19

يلق االهتمام املطلوب بعد التغيري
وال��واض��ح أي��ض��اً أن التوجه حن��و تنويع االقتصاد ال��وط�ني مل َ
الصدامي ،فلم تتوفر الرؤيا الواضحة والعلمية إلعادة
احلاصل يف العام  2003ال��ذي أط��اح بالنظام ّ
هيكلة االقتصاد وتنويعه ،مع غياب أية خطط واقعية إلنعاش القطاعات غري النفطية ولتنشيط القطاع
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اخلاص ،بغية تقليص املخاطر النامجة عن مواصلة التمسك باقتصاد أحادي اجلانب يضع ثقله الثاقل
على قطاع الطاقة ،والسيما صادرات النفط اخلام.
ففي أع��ق��اب التغيري بعد ال��ع��ام  ،2003رمب��ا ميكن إرج���اع ذل��ك ال��ق��ص��ور إىل بعض العوامل
ال��ض��اغ��ط��ة ،ال�تي مل تُ��س��اع��د على هتيئة اإلس��ت��ق��رار ال�ل�ازم أو ال��ق��درة على ال��ت��أم��ل امل��ط��ل��وب لتشخيص
الدرب السليم ،بغية بلوغ التنمية الفاعلة والشاملة ،فالسجاالت السياسية ،واحلاجة لبناء املؤسسات
الدستورية ،واخل�لاف��ات بني الكتل املتنافسة ،واملشاكل األمنية ،وتآمر بعض اجلهات اخلارجية على
استقرار ال��ع��راق  -فضالً ع��ن ع��وام��ل أخ��رى  -ألقت بتأثرياهتا وثقلها يف ه��ذا السياق ،والسيما أن
الكثريين مل يتوقعوا تراجع أسعار النفط ومداخيل العراق النفطية على النحو الذي حدث فعالً منذ
أواسط العام .2014
 2-1اإليرادات النفطية
بدأ تدفق النفط اخل��ام يف العراق ألول مرة يف العام  ،1927من حقل بابا كركر يف كركوك،
حيث شهدت مداخيل البلد من النفط اخلام تزايداً ُمطّرداً بعد ذلك ،حىت بلغ اإلنتاج قرابة  3ماليني
برميل يومياً أواخر عام (.)2015
وكان إنتاج العراق قد بلغ هذا املستوى أيضاً أواخر عقد السبعينيات وأوائل عقد الثمانينيات،
مث تأثر سلباً بسبب حرب األعوام الثمان مع إيران ( ،)1988-1980إال أنه عاد وارتفع أواخر عقد
الثمانينات مرة أخ��رى .غري أن الغزو الطائش لدولة الكويت عام  1990أدى إىل فرض العقوبات
أض��ر ض��رراً بالغاً ب��ص��ادرات ال��ع��راق ،وآب��اره النفطية ،وبقية منشآته
الدولية على ال��ع��راق؛ األم��ر ال��ذي ّ
النفطية ،وركائزه األساسية.
وعلى الرغم من أن األمم املتحدة مسحت للعراق بتصدير النفط اخلام اعتباراً من أواسط عقد
التسعينيات ،إال أن هذا السماح كان حم��دوداً ومشروطاً ،فالصادرات النفطية؛ كانت موجهة أساساً
لتمويل االستريادات الغذائية والدوائية ،مع رصد نسبة عالية من قيمة املبيعات النفطية لتعويض األقطار
واجل��ه��ات املتضررة من غ��زو الكويت ،كما أن عقود بيع النفط واس��ت�يراد احلاجيات األساسية كانت
خاضعة( -امسياً على األقل) -إىل رقابة األمم املتحدة ومصادقتها حتت برنامج «النفط مقابل الغذاء».
وم��ع ك��ل ه��ذا وذاك ،ف��أن النفط الب��د م��ن أن ي��واص��ل مكانته الرئيسة كأحد أرك��ان االقتصاد
الوطين للعراق على مدى املستقبل املنظور ،إالَّ َّ
أن من اخلطأ السماح هلذا القطاع ألن يبقى ُمهيمناً
على مقدرات البلد ومعيشة أهله ،على الرغم من احتياطياً ضخماً من النفط اخلام يُقدر حبدود 143
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مليار برميل ،وهو رقم مؤكد حبسب إحصائيات العام .2014
وعلى الرغم من هذا الرقم الضخم الحتياطي النفط العراقي إالَّ أن هناك آراءً لبعض اخلرباء
تضع الرقم احلقيقي فوق هذا املستوى ،نظراً لوجود مناطق غري ُمستكشفة حىت اآلن ،وحبسب األرقام
الصادرة عن منظمة األقطار املصدرة للنفط (أوبك) ،فأن متوسط قيمة الصادرات النفطية للعراق على
مدى األعوام اخلمسة من  2010إىل  2014جتاوز مبلغ الـ  80مليار دوالر سنوياً ،اجلدول رقم ()2
يبني أرق��ام ال��ص��ادرات النفطية للعراق لتلك السنوات ،فضالً عن مبالغ الناتج احمللي اإلمج��ايل للمدة
نفسها ،مع حساب نسبة تلك الصادرات من الناتج احمللي اإلمجايل ،حبسب أرقام “أوبك”ُ ،مقيّمة
بالدوالر األمريكي.
اجلدول رقم ( )2الصادرات النفطية للعراق ومبالغ الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية
األعوام  2010إىل ( 2014مليار دوالر)
السنة

الصادرات النفطية
(مليار دوالر)

الناتج احمللي اإلمجايل (أسعار
جارية/مليار دوالر)

حصة الصادرات النفطية
من الناتج احمللي اإلمجايل

2010

6،51

5،138

%37

2011

0،83

7،185

%45

2012

1،94

0،216

%44

2013

4،89

3،229

%39

2014

3،84

5،223

%38

اجملموع

4،402

0،993

املتوسط

5،80

3،198

%6،40

املصدر :منظمة األقطار املصدرة للنفط (أوبك) ،النشرة اإلحصائية السنوية2015 ،
Annual Statistical Bulletin, OPEC, 2015
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نلحظ من اجلدول أن ُمتوسط قيمة الصادرات النفطية خالل املدة بلغت أكثر من  80مليار
دوالر لتشكل بذلك أكثر من  40باملئة من الناتج احمللي اإلمجايل للعراق .واحلقيقة هي أن هذه النسبة
التُعبرّ عن حصة قطاع النفط والغاز من الناتج احمللي على حنو واقعي ،ألن أرقام الصادرات النفطية
التتضمن املقادير املستهلكة من النفط والغاز داخل البلد ،كما أهنا التشمل بعض الفعاليات األخرى
ضمن قطاع اهلايدروكاربونات الوطين ،منها أنشطة التصفية وقيمة املنتجات املكررة؛ وهلذا فأن حصة
النفط والغاز تتجاوز  -من الناحية الفعلية  -حافة الـ  40باملئة من الناتج احمللي اإلمجايل.
 3-1املوازنة العامة
باتت الطبيعة األحادية لالقتصاد الوطين تنعكس على حيثيات املوازنة العامة ،اليت أصبحت
متأثرة على حنو كلي تقريباً مبا يطرأ يف سوق النفط من تقلبات سعرية ،فم ُوازنة الدولة العراقية تتضخم
وتنكمش تبعاً ملا حيصل جلهة اإلي��رادات النفطية ،مما يعين أن جهود اإلمناء والتقدم أصبحت مرهونة
مبا جيري يف أسواق النفط.
فإذا نظرنا إىل موازنة العام اجلاري ( ،)2016جند أن إيرادات املوازنة مقدرة عند  7،81ترليون
دينار عراقي ،وأن اإليرادات النفطية خمُ نّت عند  8،69ترليون دينار تقريباً من جممل اإلي��رادات ،أي
مايشكل نسبة  85باملئة .8أما النفقات للعام  2016فقد قدرت حبوايل  106تريليون دينار ،وهو ما
ميثل قصوراً مبقدار  24تريليون دينار ،مما جيعل العجز يُشكل نسبة  23باملئة تقريباً من جمموع النفقات
املقدرة .9اجل��دول رقم ( )3يُعطي أرقاماً يف هذا الصدد .أما متويل العجز فرياد له أن يتم عن طريق
االقرتاض من بعض املؤسسات املالية الرئيسية (منها مصرف اإلمناء اإلسالمي والبنك الدويل) ،فضالً
عن إصدار سندات اخلزينة وزيادة بعض الضرائب.
ويُ��وض��ح قانون امل��وازن��ة أن ختمينات اإلي���رادات النفطية تستند إىل ص��ادرات النفط اخل��ام على
أساس معدل سعري هو  45دوالراً للربميل الواحد ،ومعدل تصدير قدره  3،6مليون برميل يومياً ،مبا
يف ذلك  250ألف برميل يومياً من إقليم كردستان .ويتضمن رقم الصادرات أيضاً  300ألف برميل
يومياً عن حمافظة كركوك.10
 .8قانون املوازنة االحتادية العامة جلمهورية العراق للسنة املالية « ،2016الوقائع العراقية» العدد  18 ،4394كانون
الثاين  ،2016ص. 4 - 2 :
 .9املصدر نفسه.
.10املصدر نفسه.
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اجلدول رقم ( )3املوازنة االحتادية العامة للسنة املالية 2016
(ترليون دينار عراقي)
الفقرات

اإليرادات

النفطية
( %من اإلمجايل)

77،69
( 4،85باملئة)

غري النفطية
( %من اإلمجايل)

93،11
( 6،14باملئة)

اإلمجايل

70،81
النفقات

اجلارية
( %من اإلمجايل)

15،80
( 7،75باملئة)

االستثمارية
( %من اإلمجايل)

74،25
( 3،24باملئة)

اإلمجايل

89،105

املصدر :قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية « ،2016الوقائع العراقية» ،العدد
 18 ،4394كانون الثاين 2016
كل هذا يوضح صعوبة االعتماد على اإليرادات النفطية لتمويل النفقات العامة ،فأسعار اخلام
املصدرة ،فإذا نظرنا إىل أسعار اخلام على
ليست مستقرة ،فضالً عن صعوبة التنبؤ بدقة جلهة الكميات ّ
مدى عينّة حمدودة من األشهر ،يمُ كن أن نلحظ مايُسببّه تذبذب هذه األسعار من إرباك جلهة ُمتخذي
القرارات االقتصادية الرئيسة.
فسعر خام برنت ( وهو “سعر إشارة” يُعتد به) يوم  12تشرين األول ( )2015بلغ 42،51
دوالراً للربميل ،إال أنه هبط تدرجييا ليصل إىل  28،27دوالراً يف  20كانون الثاين سنة (،)2016
أي أن��ه تراجع بنسبة  46باملئة يف غضون ما يزيد قليالً عن ثالثة أش��ه��ر .11مث اجتهت األسعار حنو
11. D Sheppard et. al.: «Traders call end to slump as oil price hits highest level
this year», Financial Times, London, April 13, 2016, P 1
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الصعود ،حيث بلغ سعر “برنت” قرابة  45دوالراً يف  12نيسان ،أي بزيادة مقدارها  62باملئة يف
خالل أقل من ثالثة أشهر.12
 4-1املديات الثالثة :القصرية ،واملتوسطة ،والطويلة:
من خالل النظر إىل خطورة مسألة اإلصالح االقتصادي وتعقدها ،فأن األمر يتطلب الرتكيز
يف ثالث مراحل مرتابطة رئيسة ،أوهلا املدى القصري (عام واحد) ،والثانية املدى املتوسط (عام واحد
إىل مخسة أعوام) ،والثالثة املدى الطويل (أكثر من مخسة أعوام).
واجلدير بالذكر أن الباحث سيذكر كل واحد من هذه املديات الثالثة بشيء من التفصيل:
أوالً :املدى القصري :يمُ كن من خالله معاجلة األزم��ة النامجة عن تراجع املداخيل النفطية عن
طريق وسائل سريعة ،لغرض ضمان مواصلة األنشطة احلكومية .فمن هذه الوسائل هو االقرتاض من
املؤسسات املالية ،منها املصارف احلكومية ،واألهلية ،وأس��واق املال ،سواء اخلارجية أم الداخلية ،مث
هناك الرسوم والضرائب ،منها الرسوم على السلع املستوردة ،وأج��ور اخلدمات احلكومية ،والضرائب
على بعض السلع واخلدمات ،والسيما الرتفيهية منها.
من الضروري خفض بعض النفقات العامة ،وال سيما اإلنفاق على املشاريع االستثمارية اليت
التُعد ضاغطة أو ضرورية جداً ،وقد يتطلب األمر أيضاً تقليص بعض الرواتب أو املخصصات املالية،
والسيما اليت تتعلق بالوظائف العليا ،فضالً عن ضبط التعيينات اجلديدة.
ثانياً :املدى املتوسط :ميكن من خالل هذا املدى رسم السياسات الالئقة لتنشيط القطاعات
اخلاصة واملختلطة والتعاونية ،من طريق توفري بعض التسهيالت املالية ،وتقدمي املشورة وهتيئة األراضي
أو األبنية مبوجب بدالت إجيار هابطة ،ورمبا أيضاً اإلعفاء الكلي أو اجلزئي من الضرائب على األقل
ملدة زمنية حمدودة حىت يقف املشروع اجلديد على قدميه.
وخالل املدى املتوسط ،ينبغي املباشرة باجناز درأسات تطويرية للمؤسسات االقتصادية العائدة
للدولة ،والسيما الشركات الصناعية والتجارية واخلدمية والزراعية .فاهلدف األساس من هذه الدرأسات
هو حتسني مستوى اإلدارة واالرتقاء بنظم العمل والتقنيات املستخدمة ،كي تُصبح هذه املؤسسات
ذات أداء معقول ولكي حتقق درجة طيبة من الرحبية؛ فهذا التطوير قد يتطلب تغيري بعض املديرين،
وإعادة تدريب العاملني ،وتوظيف استثمارات جديدة يف املعدات والتقنيات ،ورمبا االستغناء عن بعض
العاملني الفائضني عن احل��اج��ة ،كما قد يستدعي األم��ر بلورة اسرتاتيجية حمكمة للتعامل مع قضية
12. Ibid.
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العاملني الذين يتم اإلستغناء عنهم ،عن طريق إع��ادة التدريب ،أو نقلهم إىل دوائ��ر أو مؤسسات
حكومية أخرى ،أو التوجيه حنو القطاعات غري احلكومية.كذلك ،يمُ كن التفكري هنا يف إجناز مشروعات
عامة من طريق العمل اجلماهريي ،لغرض امتصاص البطالة ،وجتذير ثقافة العمل والعطاء ،والتعامل
البنّاء مع اآلخرين .فمن خالل العمل اجلماهريي ،يمُ كن إجن��از مشروعات حيتاجها البلد أيمّ��ا حاجة
كاملدارس ،والطرق ،وسكك احلديد ،واملساكن واألبنية احلكومية ،إذ ينبغي انتقاء هذه املشروعات
بعناية مع ضرورة التنسيق بني األجهزة املركزية واحمللية ،ورمبا التنسيق أيضاً منظمات اجملتمع املدين.
وجيب أن يشهد املدى املتوسط أيضاً إصدار تشريعات وإعداد نظم حلماية املنتجات الوطنية خصوصاً
الصناعية منها ،فضالً عن تطوير اخلدمات العامة ،كالكهرباء واملاء واملطارات واالتصاالت والطرق .وجيب
كذلك توجيه االستثمارات األجنبية حنو قطاعات محُ ددة مبوجب اسرتاتيجية عقالنية للتطوير التقين وتدبري
التقنيات احلديثة من اخلارج ،مع احلرص على عدم إجهاض املبادرات من قبل رأس املال الوطين.
وفضالً عما مت ذكره هناك ض��رورة للتفكري جدياً كذلك حول تأسيس جملس أعلى للتخطيط
االقتصادي واإلص�لاح اإلداري ،وال��غ��رض من تأسيس هكذا جملس يتمثل أس��اس��اً يف ترشيد أنشطة
التخطيط االقتصادي والتطوير اإلداري ،مع ضمان تنسيق مساعي أرك��ان ال��دول��ة املختلفة يف هذه
احلقول ،وإدخال القطاعات غري الرمسية يف صميم عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وب��ال��ن��ظ��ر إىل ح��اج��ة ال��ع��راق امل��ل��ح��ة ل�لإص�لاح اإلداري ع��ل��ى ال��ص��ع��د املختلفة ،وارت��ب��اط ذل��ك
بعجلة التنمية االقتصادية ،واالجتماعية ،فمن األفضل أن يتوىل اجمللس املقرتح هذه املهمة ،ذلك ألن
اإلصالح اإلداري يشمل جوانب رئيسة ،منها :معاجلة الفساد ،واالرتقاء بنظم العمل داخل املؤسسات
والدوائر احلكومية ،وحتسني مستوى األداء ،والتخلص من البطالة املقنعة ،وحتويل املؤسسات االقتصادية
اململوكة من قبل الدولة إىل القطاع اخلاص بعد هتيئتها لذلك على حنو ناجع.
ثالثاً :جيب أن تشهد اخلطة يف هذه املرحلة تركيزاً حاداً على تطوير أنشطة امليزة النسبية ،وهي
األنشطة اليت متيّز العراق جراء طبيعة تربته ،وموقعه اجلغرايف ،وثرواته الطبيعية ،وبقية خصائصه البشرية،
وغري البشرية .فالعراق ميلك ميزة نسبية يف زراع��ة النخيل وإنتاج التمور ،مثلما يتمتع مبزايا مهمة يف
حقل السياحة الدينية نظراً الحتوائه على مزارات وأضرحة رئيسة تعد مقدسة لدى عموم املسلمني.
فالنخيل والتمور والسياحة الدينية هي جمرد أمثلة ،إذ ينعم البلد بالعديد من املزايا يف حقول الصناعة
والزراعة واخلدمات ،اليت جيب درأستها بإنعام ،لغرض تشخيص الفرص الواعدة وتقييمها على حنو علمي،
ومن مث رصد املوارد الالزمة لتحويل تلك الفرص إىل مشاريع ومؤسسات واقعية ،فامليزات النسبية للعراق تشمل
بعض الصناعات اإلنشائية والغذائية واأللبسة واألدوية والبرتوكيماويات ،فضالً عن بعض الفروع اخلدمية.
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الفصل الثاين
املكانة املركزية لقطاع اهلايدروكاربونات
من الواضح أن هيمنة قطاع اهلايدروكاربونات هو السبب األساس حلالة الال توازن غري الصحية
اليت أربكت االقتصاد الوطين يف العراق ،فقد أدى الرتكيز على هذا القطاع  -وال سيما على صادرات
النفط اخلام  -إىل عدم االهتمام جدياً بالقطاعات األخرى ،وال سيما القطاعات اإلنتاجية الرئيسية
كالزراعة والصناعة.
فقد كان األجدر أن تُرصد املوارد الكافية لتطوير القطاعات غري النفطية مبا يتناسب مع التوسع
السكاين؛ حىت تتمكن هذه القطاعات من توسيع إنتاجها من السلع واخلدمات ،واحلؤول دون التوجه
املفرط إىل االسترياد ،فاحلقيقة هي أ ّن بعض الفروع االقتصادية مل تتمكن من احلفاظ على مواقعها
أو مستويات إنتاجها ،فضالً عن التوسع والتطور ملواكبة الزيادات السكانية ،واالرتفاع يف املداخيل
الشخصية ،اليت ظهرت على السطح منذ العام .2003
 1-2أمهية النفط اخلام :
إن ما يلفت النظر هو أن حصة قطاع اهلايدروكاربونات من االقتصاد الوطين سجلت إزدياداً
مطرداً على مدى عقود اخلمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن املاضي ،لتتجاوز حصة هذا
القطاع حافة الـ  60باملئة عند أوائل عقد الثمانينيات (أنظر اجلدول رقم  .)5إال أن تأثريات احلرب مع
إيران ،والدمار واألضرار اللذين تولدا عن ذلك الصراع الدموي ،أدت إىل تذبذب حصة ذلك القطاع
أثناء عقد الثمانينات ،غري أن هذه احلصة مل هتبط دون الـ  41باملئة.
أما عقد التسعينات من القرن املاضي فقد سجل فرض العقوبات الدولية على العراق كنتيجة
مباشرة للغزو الطائش لدولة الكويت اجلارة ،وهلذا فقد تأثر القطاع النفطي على حنو رئيس وملحوظ
بسبب ضآلة الصادرات النفطية ،األمر الذي رفع حصة القطاعات االقتصادية األخرى ،منها الزراعة
واخلدمات واإلدارة احلكومية والتعليم.
اجلدول رقم ( )4يُعطي التوزيع القطاعي للناتج احمللي اإلمجايل للعراق باألسعار الثابتة (دوالر
أمريكي) طوال الفرتة من  1960إىل  1993ولسنوات خمتارة .أما اجلدول رقم ( )5فيعطي حصصا
(أي النسب املئوية) هلذه القطاعات األربعة للفرتة نفسها والسنوات عينها.
137

حصاد البيان

اجلدول رقم ( )4التوزيع القطاعي للناتج احمللي اإلمجايل للعراق باألسعار الثابتة (سنوات خمتارة)
( 1960إىل )1993
(مليون دوالر)
السنة

الزراعة

النفط والغاز

الصناعة
التحويلية

القطاعات
األخرى

إمجايل

1960

1408

6743

264

1727

10142

1965

2112

8521

319

2905

13857

1970

2474

10459

486

3632

17051

1975

2122

14973

802

6428

24325

1980

2374

30872

2269

14557

50072

1985

3206

14186

2432

15123

34947

1988

2906

29019

3079

15844

50848

1989

3141

24830

2755

14644

45370

1990

3434

*22838

2303

15786

44361

1991

2638

*406

1252

7117

11413

1992

3143

*-69

1299

8657

13030

1993

3088

*1798-

1200

7052

9542

أرقام هذه السنوات األربع تشمل التعدين ،فضالً عن النفط و الغاز*.
امل��ص��درMuhammad Ali Zainy: “The Iraqi Economy between Saddam :
 Hussain and the UN Sanctions” published in “Studies on the Iraqi EconomySelected Papers”, Iraqi Economic Forum, London, 2002, Pages 39 - 48
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) حصص القطاعات االقتصادية الرئيسة من الناتج احمللي للعراق5( اجلدول رقم
)1993-1960(
القطاعات
األخرى

الصناعة التحويلية

النفط والغاز

الزراعة

السنة

%17

%3

%66

%14

1960

%22

%2

%61

%15

1965

%22

%3

%61

%14

1970

%27

%3

%62

%8

1975

%28

%5

%62

%5

1980

%43

%7

%41

%9

1985

%31

%6

%57

%6

1988

%32

%6

%55

%7

1989

%36

%5

%51

%8

1990

%62

%11

%4

%23

1991

%66

%10

-

%24

1992

%55

%13

-

%32

1993

Muhammad Ali Zainy: “The Iraqi Economy between Saddam Hussain :املصدر
and the UN Sanctions” published in “Studies on the Iraqi Economy - Selected
Papers”, Iraqi Economic Forum, London, 2002, Pages 39 - 48
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استناداً إىل أرق��ام أعدهتا مؤسسة “يب يب” النفطية الربيطانية الكربى،فإ ّن العراق ميتلك حنو
 6400مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي ،ليحتل بذلك املرتبة السابعة عاملياً ،بعد روسيا ،وإيران،
وقطر وتركمنستان ،والواليات املتحدة ،والسعودية ،اجلدول رقم ( )6يعطي أرقاماً إلحتياطات األقطار
ذات العالقة.
اجلدول رقم ( )6احتياطات الغاز الطبيعي لألقطار اخلمسة عشر األوائل
البلد

اإلحتياطات

تأريخ املعلومات

(مليار مرت مكعب)
روسيا

48700

حزيران/يونيو ( 2013تقدير)

إيران

33600

حزيران/يونيو ( 2013تقدير)

قطر

24700

حزيران/يونيو 2014

تركمانستان

17500

حزيران/يونيو 2014

الواليات املتحدة

9860

كانون األول/ديسمرب 2013

السعودية

8600

حزيران/يونيو 2014

العراق

6400

كانون الثاين/يناير 2012

فنزويال

5724

متوز/يوليو 2011

نيجرييا

5100

حزيران/يونيو 2014

الصني

4643

كانون الثاين/يناير 2015

اجلزائر

4502

كانون الثاين/يناير 2010

أسرتاليا

4300

كانون الثاين/يناير 2014

(تقدير)
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إندونيسيا

3001

كانون الثاين/يناير ( 2010تقدير)

ماليزيا

2350

كانون الثاين/يناير ( 2010تقدير)

النرويج

2313

كانون الثاين/يناير ( 2010تقدير)

املصدر:
.Wikipedia, based on information from BP
.Wikipedia.org/wiki/List of countries by natural gas proven reserves

 2-2الغاز الطبيعي
يصنف الغاز الطبيعي ضمن قطاع اهلايدروكاربونات ،يوفر عالمة مضيئة جيب االنتفاع منها
كوهنا فرصة ساحنة لتقليص االعتماد على النفط اخلام ،إذ إن العراق مل يتجه حىت اآلن لالستفادة التامة
من هذه الثروة ،على الرغم من امتالكه خمزوناً ضخماً منها .وحبسب املعلومات املتوافرة ،فإن العراق
حيتل املرتبة السابعة من حيث حجم املخزون املؤكد من الغاز الطبيعي وحبسب أرقام العام .2012
وهنا يشري أحد اخلرباء االقتصاديني (د.حممدعلي زيين) إىل أ ّن الصناعات املستندة إىل الغاز
الطبيعي قليلة جداً والتتناسب مع االحتياطيات املتوفرة .13ويضيف زيين أن أول صناعة أقيمت يف
هذا اجملال كانت يف العام  ،1968وهي منشأة صغرية يف كركوك ملعاجلة الغاز احلامض ،وإنتاج الغاز
احللو والكربيت ،وكان «يُرسل الغاز احللو بعد ذلك بوساطة أنابيب إىل مصنع التاجي للغازات النفطية
ملعاجلة  82مليون ق��دم مكعب يومياً ،حيث يُستخلص منه غ��از ال��ب�ترول املسال مبعدل  250ألف
طن سنوياً لالستهالك احمللي والصناعي ،ويرسل الغاز اجلاف كوقود إىل بعض املصانع وحمطات توليد
الكهرباء يف بغداد .14غري أن تلك املنشأة توقفت عن العمل يف العام  ،1983ليتم يف العام 1977
بناء منشأة مماثلة يف منطقة الزبري ملعاجلة الغاز احللو ،وإنتاج  200مليون قدم مكعب يومياً من الغاز
اجلاف و  400ألف طن سنوياً من غاز البرتول املسال.15
املالك للفنون و اآلداب و النشر،
 .13حممد علي زيين « :االقتصاد العراقي  -املاضي و احلاضر»،الطبعة الرابعة ،دار ّ
 ،2010ص .123
 .14نفس املصدر السابق ،ص .123
 .15نفس املصدر السابق ،ص .123
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زادت كميات ال��غ��از املصاحب املستحصلة حينما مت إن��ش��اء مشروعي جتميع ال��غ��از الطبيعي
ومعاجلته يف الشمال واجلنوب ،فمشروع غاز الشمال بدأ تشغيله يف سنة  ،1983أما مشروع غاز
اجلنوب  -وهو املشروع األكرب حجماً  -فقد أُكمل يف سنة  ،1985إال أنه أرجئ تشغيله حىت بداية
العام .16 1990فعلى الرغم من ذلك بقيت اإلستفادة احلقيقية والكاملة من هذه الثروة متلكئة ودون
املستوى املطلوب ،ويعطي اجلدول رقم ( )7أرقاماً لكميات الغاز الطبيعي املنتج واملستهلك يف العراق
خالل األعوام الـ  20اليت تبدأ من  1980إىل  ،2000وذلك لعدد من السنوات املختارة ،مع بيان
نسبة املستهلك من الكميات املنتجة .فاملالحظ أن هناك بعض التقدم خالل هذه ُالفرتة من حيث
الكميات املستهلكة نسبة ملا ُ
هو ُمستخرج فعالً ،مع اإلش��ارة إىل أن الغاز الطبيعي غري املستهلك
يُهدر حرقاً ُ.17
فالواضح من اجلدول رقم ( )7أن متوسط النسبة للكميات املستهلكة للسنوات التسع املذكورة
التزيد عن  52باملئة .أما إذا نظرنا إىل الفرتة بعد سقوط النظام الصدامي ،فال يبدو أن الوضع قد
حتسن ،واجل��دول رقم ( )8يُعطي أرق��ام اإلنتاج واالستهالك جلهة الغاز الطبيعي خالل السنوات من
 2003إىل  2007مع نسبة اإلستهالك لكل من تلك السنوات اخلمس ،إذ نلحظ أ ّن املتوسط العام
لنسبة االستهالك هي  %3،12فقط.
 3-2التصفية والبرتوكيماويات

ٍ
مصاف جديدة لتكرير النفط اخلام؛ لغرض ضبط
من الواضح أن ظروف البلد تستدعي إقامة
الكميات املستوردة من املنتجات النفطية ،وتوجد يف العراق الصناعات البرتوكيماوية ،اليت توفر املواد
األساسية للعديد من الصناعات العصرية ،منها أصناف األثاث ،وبعض الصناعات اهلندسية.

مل يقتصر استغالل الغاز الطبيعي يف جمال التصنيع على معاجلة الغاز واستعماله حملياً كمصدر
للطاقة ،وكذلك استخالص الغازات النفطية السائلة منه واستعماهلا كوقود .18فقد أنشئت صناعات
تستخدم ال��غ��از الطبيعي ك��وق��ود ،منها صناعة األمس���دة وص��ن��اع��ة ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات ،فقد أن��ش��ئ مصنع
األمسدة الكيماوية (النرتوجينية) يف بيجي بسعة  1000طن يومياً من األمونيا و 1750طناً يومياً من
اليوريا ،فضالً عن إنشاء مصنع األمسدة الكيماوية يف خور الزبري بسعة  2000طن يومياً من األمونيا،
 .16نفس املصدر السابق ،ص .123
 .17نفس املصدر السابق ،ص .124
 .18نفس املصدر السابق ،ص .125 - 124
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و 3200ط��ن يومياً م��ن ال��ي��وري��ا .ويستخدم املصنعان امل��ذك��وران (بيجي وخ��ور ال��زب�ير) ال��غ��از الطبيعي
املصاحب كمادة أولية.19
اجلدول رقم ( )7كميات الغاز الطبيعي املنتج واملستهلك يف العراق 2000-1980
(مليون مرت مكعب) (سنوات خمتارة)
العام

املنتج

املستهلك

نسبة املستهلك إىل املنتج

1980

11370

1281

%3،11

1983

4010

470

%7،11

1985

6510

850

%0،13

1988

10680

5600

%4،52

1990

8510

3980

%8،46

1993

2750

2550

%7،92

1996

3480

3240

%1،93

1998

4000

2950

%8،73

2000

4350

3150

%4،72

املتوسط

6184

2674

%9،51

املصدر :حممد علي زيين« :االقتصاد العراقي :املاضي واحلاضر وخيارات املستقبل» ،ص .124

 .19نفس املصدر السابق ،ص .125
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اجلدول رقم ( )8كميات الغاز الطبيعي املنتج واملستهلك يف العراق ( 2007-2003مليون مرت
مكعب)
العام

املنتج

املستهلك

نسبة املستهلك إىل املنتج

2003

9500

1560

%4،16

2004

10500

1000

%5،9

2005

11350

1450

%8،12

2006

11900

1450

%2،12

2007

13596

1460

%7،10

املتوسط

11369

1384

%3،12

املصدر :حممد علي زيين« :االقتصاد العراقي :املاضي و احلاضر و خيارات املستقبل»  ،ص .424

كما أنشئ مجُ مع البرتوكيماويات يف خور الزبري ،حيث كان مقرراً أن يذهب حنو ثلثي اإلنتاج
لالستهالك احمللي ،فيما يذهب الباقي للتصدير ،وتقرر منذ البداية أن يستهلك هذا املجمع حنو ألف
ُ
مرت مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي املصاحب املنتج يف حقل الرميلة اجلنويب.
ُ
كذلك أنشئ يف مدينة القائم مصنع األمسدة الفوسفاتية ،وهو يرتبط بسكة حديد مع مناجم
ص ّمم املصنع ليستهلك حنو  4،3مليون طن سنوياً من الفوسفات.
الفوسفات يف عكاشات ،وقد ُ
 4-2توقعات املستقبل
إذا عدنا إىل قضية أسعار النفط ،فهناك بعض التوقعات للعام احلايل ( )2016اليت تشري إىل أن
أسعار النفط رمبا تستقر خالل األمد القصري بني  45إىل  65دوالراً للربميل الواحد ،فبحسب ما ذكره
حديثاً بعض املديرين الكبار ألكثر الشركات العاملية شهرة يف جمال جتارة النفط اخلام ،اليُتوقع لألسعار
أن هتبط دون حافة ال  30دوالراً للربميل الواحد ،وهو األمر الذي حدث يف كانون الثاين .20 2016
20. D Sheppard et. al., Op. Cit.
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أما شركات جتارة النفط اليت أعربت عن هذا الرأي فتضم كالً من “فايتول” ،و“ترافيكيورا”،
و“مريكيوريا” ،و“غنفور” ،و“كالنكور” ،و “كاستلتون” ،21والكميات اليت تبيعها هذه الشركات
الست تشكل قرابة  20باملئة من الطلب العاملي على اخلام.
كذلك أيدت مؤسسة “روزنفت” الروسية على لسان رئيسها آيغور سيشني هذه التوقعات،
حيث أش��ار األخ�ير يف حديث ل��ه إىل أن سعر ال��ـ  50دوالراً رمب��ا ص��ار اآلن يمُ ثل احل��د األدىن على
املدى القصري ،ورمبا املتوسط أيضاً .22ويعود سبب ذلك إىل تراجع إنتاج الواليات املتحدة من النفط
الصخري ،الذي مثل العامل الرئيسي للرتاجع الذي شهدته األسعار خالل الفرتة .2016-2014
إن الرتاجع الكبري ألسعار النفط بلور لدى األقطار النفطية الرئيسية (مبا فيها أقطار اخلليج)
القناعة بأن ضبط العرض بات ضرورة ال مفر منها ،وهلذا حتركت بعض البلدان الرئيسة املصدرة للنفط
من خارج “أوبك” يف هذا االجتاه لتنسيق املواقف مع البلدان األعضاء يف منظمة “أوبك” ،حيث
ّأدت موسكو دوراً حمورياً يف هذا الصدد.
ومع كل هذا وذاك ،اليتوقع خرباء النفط عودة األسعار إىل حدود ال  100دوالر على صعيد
املستقبل املنظور ،وهلذا فمن اخلطاً للعراق أن يُواصل االعتماد على املداخيل النفطية لتمويل املوازنة
العامة أو لتحقيق التنمية املنشورة ،اليت هو بأمس احلاجة اليها ،وكل هذا يتجه بنا إىل درب واحد فقط
على صعيد املديني املتوسط والطويل ،أال وهو اعتماد اسرتاتيجية واقعية لتنويع اقتصادنا الوطين على
وفق أسس علمية ومدروسة.

21. Ibid.
22. Ibid.
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الفصل الثالث
حنو اقتصاد متوازن و منو متواصل:

ٍ
اقتصاد معاىف ومتوازن ،وال سيما
نفهم مما تقدم أن هيمنة قطاع رئيس واحد ليس من مسات أي
يتسم االقتصاد املتوازن
حينما يكون ذلك القطاع عُرضة للتذبذب وعدم االستقرار .فعلى حنو عامّ ،
واملستقر بعدم جتاوز حصة أي من قطاعاته الرئيسة حافة الـ  20باملئة من الناتج احمللي اإلمجايل ،مع
اإلف��ادة من ميزاته النسبية بشكل أساسي ،وضبط وتائر التضخم ونسب البطالة من القوة العاملة،
فضالً عن حتقيق وتائر طيبة للنمو االقتصادي واالجتماعي.
م��ن هنا جن��د أن اإلدارة االق��ت��ص��ادي��ة يف األق��ط��ار املتقدمة هت��دف إىل حتقيق وت��ائ��ر من��و سنوية
مستقرة ،مع جتنب التذبذبات احلادة يف معدالت النمو أو احتالل أي قطاع حلصة من الناتج احمللي
اإلمج��ايل ف��وق احل��د املعقول .وتسعى اإلدارة احلاذقة لالقتصاد الوطين إىل حتاشي معدالت التضخم
العالية ،مع ضبط معدالت البطالة أيضاً.
 1-3وتائر النمو والبطالة:
َّ
إن حتقيق وتائر إمناء مستقرة جلهة االقتصاد الوطين (وأيضاً ملتوسط دخل الفرد الواحد) يُعد
أحد األهداف الرئيسة للسياسة االقتصادية يف أي بلد .وهذا يستدعي رصد وتشجيع ما يكفي من
االستثمارات سنوياً؛ لغرض حتقيق ُمعدالت النمو املطلوبة.

املقنعة .فالبطالة الظاهرة تتمثل يف القوى البشرية
مث هناك قضية البطالة ،بنوعيها الظاهرة و ّ
القادرة على العمل واملتوقفة عنه لسبب أو آخر .أما البطالة املقنعة فهي عبارة عن أولئك العاملني
فعليا يف الدوائر والشركات إال أهنم فائضون عن احلاجة  -من ُ
الناحية احلقيقية  -جراء ضعف اإلدارة،
ً
وختّلف أنظمة العمل ،وقلة الضبط ،والفساد اإلداري ،وبقية العوامل غري السليمة.
ومن هنا؛ فأن البطالة بنوعيها ُّ
تعد ه��دراً فاضحاً للقوى البشرية اليت ميتلكها أي شعب ،إذ
يتفق االقتصاديون على أن القوة العاملة هي املورد األكثر أمهية واألخطر شأناً ،حينما تُقارن مع بقية
املوارد .ولذلك ،تعمل اإلدارات االقتصادية يف األقطار كافة وعلى حنو جاد لتقليص عدد العاطلني من
العمل ،عن طريق إعادة التدريب ،وتوجيه العاطلني حنو الشواغر املتوفرة وتشجيع إقامة األعمال احلرة
والشركات اجلديدة وهتيئة املرونة املهنية/احلرفية لدى عموم املشتغلني.

146

أوراق حبثية

 2-3القطاعات (اخلاص ،واملختلط ،والتعاوين):
مما الش��ك فيه أن إع��ادة االعتبار إىل القطاع اخل��اص يُعد ركناً رئيساً من أرك��ان االسرتاتيجية
القومية إلعادة اهليكلة االقتصادية يف العراق ،ويتطلب هذا األمر سياسات بناءة من احلكومة لتوجيه
أرب��اب املشاريع اخلاصة حنو الفروع املناسبة اليت يتطلبها اقتصاد البلد ،فضالً عن تقدمي التسهيالت
واملساعدات إىل هذا القطاع.
وجيب كذلك بلورة السياسات والربامج اليت متنع االستغالل وتُشجع على تواصل املنافسة بني
الشركات املنتجة ،فعلى حنو عام ،يمُ كن القول إن القطاع اخلاص يف العراق كان قد أثبت جناحه يف
عدد من احلقول االقتصادية ،منها الصناعات النسيجية والغذائية ،واللوازم املنزلية ،وخدمات النقل
والفندقة والسياحة ،فلهذا جيب دعم القطاع اخلاص يف احلقول اليت تتسم باستشراء املنشآت الصغرية
اليت ال حتتاج إىل استثمارات كربى .أما الصناعات أو األنشطة اليت تتطلب استثمارات أكرب فهي من
حصة القطاع املختلط ،حيث تدخل الدولة كشريك مع القطاع اخلاص ،مع تعاون اجلانبني يف إدارة
هذه املؤسسات وتطويرها.
ففي ه��ذا السياق ،ك��ان القطاع املختلط يف ال��ع��راق قد برهن على جناحه هو اآلخ��ر ،إذ تعد
ُسست أواخر عقد اخلمسينيات من القرن املاضي -مثاالً على ذلك.
شركة الصناعات -اخلفيفة اليت أ ِّ
وهناك قطاع آخر صغري جتلى جناحه كذلك ،أال وهو القطاع التعاوين ،حيث تكون ملكية
املنشأة عائدة إىل العاملني فيها ،ويقوم هؤالء بانتخاب املدير العام وأعضاء اإلدارة العليا ،فضالً عن
متابعة أدائهم على حنو دوري.
إن مما الريب فيه هو َّ
َّ
إن إعادة تنشيط القطاعات اخلاصة واملختلطة والتعاونية هو ركن رئيس
من أية اسرتاتيجية عقالنية إلعادة هيكلة االقتصاد الوطين يف العراق ،اليت جيب أن تتضمن تقليص
دور املؤسسات االقتصادية التابعة للدولة إىل احلقول اليت يصعب على القطاعات غري احلكومية القيام
هبا ،كأن تتطلب تلك احلقول أو األنشطة استثمارات كربى التقدر عليها القطاعات غري العامة ،أو
حينما تنطوي تلك احلقول أو األنشطة على أم��ور حساسة من النواحي االسرتاتيجية أو األمنية أو
العسكرية .ويرى العديد من االقتصاديني أنه حىت يف حالة املؤسسات االقتصادية اليت تنشأها الدولة
(أو اليت تديرها حالياً) ،ينبغي حتويلها إىل القطاع اخلاص أو املختلط حينما تسنح الفرصة ،بسبب أن
الدولة ليست مؤهلة تأهيال حقيقيا لضمان الكفاءة يف التشغيل أو لتأمني اإلدارة العقالنية والعلمية
للمنشات االقتصادية.
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 3-3عوامل امليزة النسبية
من املؤكد أن أية اسرتاتيجية واقعية لتنويع االقتصاد الوطين البد أن تنطلق من مراعاة امليزات
النسبية للعراق .ففي حقول اخلامات واخلدمات والتصنيع والزراعة ،ميلك البلد ميزات نسبية ليس من
الصعب تشخيصها من قبل االقتصاديني وبقية األخصائيني.
إن مبدأ “امليزة النسبية” هو أحد املفاهيم األساسية يف االقتصاد والتنمية ،حيث دأبت الشعوب
املتقدمة والسائرة حنو التقدم معاً ملعرفة مواطن هذه امليزات والعتبارها منطلقاً للرقي وللتقدم ،فضال عن
استخدامها يف جتارهتا اخلارجية ،فمن حيث األساس ،تعين “امليزة النسبية” أن هذا البلد (أو الشعب)
يستطيع إن��ت��اج سلعة ُمعينة أو خدمة محُ���ددة على حن��و يسري نسبياً وبكلفة هابطة ،مقارنة م��ع أقطار
أو شعوب أخ��رى ،فكل من اليابان وال��والي��ات املتحدة تتمتعان مبيزة نسبية يف حقل التقنية الصناعية
احلديثة ج��راء امتالك ك ٌ��ل منهما خزيناً مرتكماً من االبتكارات التقنية ،كل يف جوانب ُمعينة .كما أن
اململكة املتحدة (بريطانيا) عندها ميزة يف الصناعة الدوائية نظراً الحتوائها على عدد كبري من الباحثني
املتخصصني يف هذه الصناعة وقدرهتم املشهودة على ابتكار عالجات دوائية ملختلف أنواع األمراض.
أما يف حالة العراق ،فتشكل زراعة النخيل ومعها إنتاج التمور ميزة نسبية بارزة؛ وذلك بسبب
عوامل الرتبة واملناخ واخل�برة الزراعية ،حىت أن أرض الرافدين كانت تقدم للعامل ثالثة أرب��اع حمصوله
السنوي من التمور يف أواسط القرن املاضي ،بفضل مايُقدر بنحو  30مليون خنلة على ضفاف شط
العرب لوحده ،فضالً عن خنيل املناطق االخ��رى .وباإلضافة إىل ماتوفره التمور بأنواعها العديدة من
الس ّكر
غذاء وفاكهة ،فاهنا تستطيع تزويد بعض الصناعات املهمة باملواد األساسية ،منها صناعات ُ
واألدوي��ة والصمامات ،وعلى حنو اكثر مشوال ،فان الزراعة يف العراق لديها القدرة ألن تكون أساساً
السكر ،واملنتجات
صلباً لبعض الصناعات املهمة يف ع��امل اليوم ،منها الفواكه املعلبة ،والعصائر ،و ُ
الدوائية.
واذا نظرنا إىل قطاع السياحة ،جند أن هناك فرصاً مثينة ينعم هبا العراق ،على الرغم من أن هذا
القطاع يتطلب استثمارات كربى يف جمال التسهيالت ،وتدريب العاملني ،واالدارة ،والرتويح يف خارج
العراق وداخله ،وهنا ميكن اإلشارة إىل ثالثة فروع رئيسة ،هي السياحة الدينية (األضرحة واملزارات)،
والسياحة االثرية ،والسياحة الرتفيهية.
ول��ي��س صعباً على ال��ع��راق أن يلج ح��ق��وال خدمية أخ���رى ،منها(:العالجات الطبية ،والتعليم
العايل) ،فالعراق يزخر بقدرات طيبة من حيث اخلربات البشرية واإلمكانات غري البشرية ،مثلما ميلك
قدرات موازية يف جمال التعليم العايل ،حيث جنحت أقطار جماورة أقل تقدماً يف هذه السياقات ،منها
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االردن ولبنان والبحرين واإلم���ارات العربية ،والش��ك أن للدولة دوراً فيصلياً يف ه��ذا اجمل��ال يتمثل يف
اإلشراف والتوجيه وضمان اجلودة ،فضالً عن املساعدة يف هتيئة التمويالت الضرورية و توجيه القوى
البشرية.
 4-3التجارة اخلارجية
إن التخطيط العقالين اهلادف الستغالل ميزات البلد النسبية سيؤدي -بالضرورة -إىل تطوير
أوضاع التجارة اخلارجية للبلد ،وإىل حتسني أحوال ميزان املدفوعات ،ذلك أن استغالل هذه امليزات
سيعين تصعيداً للناتج احمل��ل��ي ،م��ا يعين االس��ت��ع��اض��ة ع��ن االس��ت�يراد ،ف��ض�لاً ع��ن امل��زي��د م��ن ال��ص��ادرات
يدر عمالت صعبة للبلد وحنن يف أمس احلاجة هلا ألجل النماء
السلعية واخلدمية ،وهذا يؤدي إىل أن َّ
االقتصادي واالجتماعي املستدام.
فالتخطيط االق��ت��ص��ادي السليم يعين ع��دم اس��ت�يراد أي��ة سلعة او خدمة يستطيع البلد توفريها
بالكميات والنوعيات املطلوبة وبتكاليف مقبولة .وهذا ينسحب على العديد من السلع واخلدمات اليت
جيري استريادها يف الوقت احلاضر ،واليت ميلك العراق قدرات كامنة لتوفريها ،منها العديد من املنتجات
الغذائية والبرتولية واأللبسة واجللود ،فضالً عن بعض اخلدمات منها النقل والتأمني والصريفة ،أما تعظيم
الصادرات السلعية واخلدمية فهو ايضاً من أهداف التخطيط االقتصادي العلمي والفاعل ،والسيما
أن العراق لديه قدرة مشهودة يف هذا اجملال من طريق استغالل ميزاته النسبية ،وإعادة توظيف موارده
البشرية واملادية ،على الرغم من أن كل هذا يتطلب بعض االستثمارات املالية الكربى ،وتوفّر اإلدارات
املقتدرة والتخطيط اجليد.
من هنا ،فحينما يقرتن تعظيم الصادرات مع ضبط االسترياد ،ي��ؤدي ذلك إىل ادخ��ار – بل
رمبا وفرة  -يف العمالت األجنبية ،األمر الذي يفتح الطريق لتنفيذ املزيد من املشاريع اإلمنائية ،سواء
أكانت ركائزية أساسية (طرق ،جسور ،م��دارس ،سكك حديد ،وغريها) أم إنتاجية مباشرة (مزارع،
مناجم ،مصانع ،وغريها).
مث هناك مسالة أخرى جيب على متخذي القرارات االقتصادية النظر فيها على حنو جاد ،أال
وهي تاسيس هيئة وطنية لالستثمارات األجنبية .إذ َّ
إن من االقطار النفطية مبا يف ذلك بلدان اخلليج
(الكويت ،اإلمارات ،السعودية ،قطر) فضالً عن بلدان غري نفطية (كالصني مثال) كل هذه البلدان
أنشأت هيئات من هذا النوع لتكون مصدراً من مصادر الدخل للدولة وملجأً أخرياً يمُ كن الركون إليه
عند الضرورة؛ األمر الذي يُقلل من املخاطر االقتصادية ،والسيما العراق سيبقى بلداً نفطياً رئيساً على
مدى املستقبل املنظور.
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 5-3االستثمارات األجنبية:
بسبب ت��واف��ر ال��ف��رص االق��ت��ص��ادي��ة امل��ت��ن��وع��ة ،ف��ان ال��ع��راق يستطيع اج��ت��ذاب مبالغ ضخمة من
االستثمارات األجنبية ،سواءٌ أكانت قادمة من بقية الدول العربية أم من الدول املسلمة أم غريها من
األقطار .هذا على افرتاض النظام احلاكم أن لديه القدرة والنجاح يف هتيئة الظروف األمنية املستقرة،
فضالً عن بعض املستلزمات األخرى ،منها الركائز األساسية ،والنظام القضائي اجملدي ،والقوى البشرية
املؤهلة.
اليصح
ففي هذا السياق ،هناك ضرورة إىل بلورة سياسة واضحة إزاء االستثمارات األجنبية ،إذ ّ
أن ينفتح العراق متاماً وبدون قيود أمام املصاحل األجنبية .فمن حيث األساس ،جيب توجيه االستثمارات
األجنبية حنو القطاعات واحلقول اليت يعجز رأس املال الوطين (العام ،اخلاص ،املختلط ،التعاوين) عن
تلبيتها ،فهنا يمُ كن تسليط الضوء على ثالثة أمور ينبغي لالستثمارات األجنبية التعامل معها على حنو
إجيايب ،حىت تكون هذه االستثمارات ُمكملة ومتكاملة مع املشاريع واالستثمارات الوطنية:
أوالً :تغطية ح��اج��ات ال��ع��راق للتقنيات احل��دي��ث��ة ،أي أن جتلب االس��ت��ث��م��ارات األجنبية معها
التقنيات اليت حيتاجها البلد يف احلقول الصناعية وغري الصناعية ،وحبسب خطط اإلمناء املوضوعة.
ثانياً :تلبية متطلبات العراق للصناعات ذوات رؤوس األم��وال الكبرية ،وال�تي يصعب هتيئتها
داخلياً.
ثالثاً :تلبية حاجات العراق للمهارات اليت يُعاين فيها من نقص واضح ،منها اخلربات اإلدارية
والتخصصية األخرى.
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الفصل الرابع
االستنتاجات والتوصيات:
ينصب هذا الفصل األخري على سرد أهم التوصيات واالستنتاجات املستحصلة من الفصول
الثالثة السابقة ،مع تطوير تلك التوصيات بعض الشيء .فمن حيث األس��اس ،ي��ُراد من هذه الورقة
إيضاح الطريق العادة هيكلة االقتصاد العراقي؛ كي يهبط إعتماده على قطاع اهلايدروكاربونات ،ومن
أجل ان يُصبح االقتصاد الوطين اقتصاداً متوازناً ينمو بثبات وعلى حنو رص�ين ،مع خفض املخاطر
احمليطة إىل احلد األدىن.
لحة ال ميكن ملتخذي القرارات السياسية واالقتصادية من
إذ إن إعادة اهليكلة تُعد اآلن ضرورة ُم ّ
حتاشيها .فمن جهة ،يُعد النمو السكاين يف العراق من أعلى املستويات على الصعيد العاملي ،بينما
قل نظريها بني شعوب العامل ،يف حني مالبث أبناؤه
يجُ ابه البلد وشعبه ويالت ،ومطاحنات ،وحروباً ّ
يتطلعون إىل الرخاء املفقود واالستقرار الغائب .هذا على الرغم من امتالك البلد قدرات واعدة وميزات
خاصة يمُ كن استثمارها عقالنياً ألجل بلوغ األهداف اليت يرومها اجلميع.
 1-4جملس أعلى للتخطيط االقتصادي:
بالنظر إىل األمه��ي��ة القصوى ال�تي حيتلها م��وض��وع التخطيط االق��ت��ص��ادي ،فقد آن األوان ألن
يُ َّ
شكل جملس أعلى للتخطيط االقتصادي واإلص�لاح اإلداري ،ذل��ك أن هاتني املسألتني الرئيستني
ترتابطان على حنو قوي ،إذ تُعضد إحدمها األخرى.
ف��اإلص�لاح اإلداري جي��ب أن يكون ج��زءاً م��ن االسرتاتيجية االقتصادية ال��ك�برى للعراق ،فهو
يمُ كن أن يُساهم على حنو بارز يف هتئية القوى العاملة لتنفيذ املشاريع اجلديدة ،وأيضاً يف زيادة كفاءة
املنشآت االقتصادية وجعلها ُمرحبة وناجحة ،مثلما يمُ كن أن يُساعد على زيادة الصادرات واحلد من
استرياد السلع واخلدمات اليت يمُ كن إنتاجها داخل البلد ،وهلذا فإن مثار اإلص�لاح اإلداري جيب أن
يخُ طط له مثلما يخُ طط لتكاليف هذه اإلصالحات وازمنتها ،ما يعين ضرورة إدخال هذه االسرتاتيجية
ضمن جممل اخلُطط االقتصادية للتطوير واعادة اهليكلة.
وينبغي أن يعمل اجمللس بالتعاون والتنسيق م��ع اج��ه��زة التخطيط واملالية وبقية ال��دوائ��ر ذات
العالقة ،منها دوائ��ر اإلحصاء واملقاييس ،وجيب كذلك توفر وح��دات ُمتخصصة عند اجمللس هدفها
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إجن��از األحب���اث ،ح�تى تستند اخلطط وال��ق��رارات إىل أس��س رصينة ،وجي��ب أن يضم اجمللس ممثلني عن
ال��وزارات كافة ،ومن املقرتح أيضاً أن يُكون هناك وكيل لشؤون التخطيط واملوازنة يف مجيع ال��وزارات،
ليكون هذا الوكيل عضواً يف اجمللس األعلى للتخطيط االقتصادي واإلصالح االداري.
فالغرض هنا يتمثل يف أمرين رئيسني ،األول :جعل الوكيل حلقة الوصل بني اجمللس األعلى ،من
جهة ،ووزارته من اجلهة األخرى ،حيث يُقدم للمجلس رؤية الوزارة والصعوبات اليت تواجهها ،فضالً
عن األرق��ام املتوافرة عندها واسرتاتيجيتها وخططها للمستقبل؛ كي تكون اخلطط واملوازنات مستندة
إىل الواقع وذات أرضية صلدة .أما األمر اآلخر فهو ربط خطط اإلمناء مع املوازنات السنوية ،ذلك أن
املوازنات السنوية جيب أن تنبغ من خطط اإلمناء وتساهم يف تنفيذها وتتكامل معها.
وميكن يف هذا السياق بيان عشرة مهام رئيسة ميكن للمجلس املقرتح أن ينوء هبا:
(أ) إقرار املشروعات اإلمنائية الكربى اليت يُقرتح تنفيذها يف شىت احلقول االقتصادية ،وذلك بعد
تقييمها عقالنياً ،والتأكد من مسامهتها يف تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لإلمناء االقتصادي واالجتماعي
واألهداف املقررة يف هذا الشأن ،مع مراعاة تداخل كل من هذه املشاريع وتشابكاهتا مع بقية املشاريع
أو املؤسسات ،القائمة منها واملقرتحة.
التوجه حنو إعداد خطط لفرتات
(ب) إقرار خطط اإلمناء املستقبلية لألعوام املقبلة ،إذ جيب ّ
زمنية تفوق اخلمسة أعوام ،والتقدم حنو ُخطط عشرية (عقدية) أو حىت لفرتة  15أو  20سنة قادمة.

(ج) تنسيق السياسات االقتصادية واإلدارية بني الوزارات املختلفة ،للحيلولة دون التضارب أو
التناقض ،بل لغرض تأمني التعاضد والتعاون بني أركان الدولة كافة.
(د) تنسيق السياسات النقدية واملالية ،وتقدمي املشورة إىل صانعي القرارات يف هذه احلقول.
فالسياسات النقدية تتعلق حبجم الكتلة النقدية امل��ت��داول��ة داخ���ل ال��ب��ل��د ،ف��ض�لاً ع��ن أس��ع��ار الفائدة
واخلصم وأسعار تبادل العملة الوطنية قبال العمالت الرئيسة األخ��رى .أم��ا السياسة املالية فتختص
حبجم اإلنفاق احلكومي ومستويات الضرائب والرسوم .فعند غياب التنسيق بني هذين الصنفني من
السياسات ،قد جند مثالً أن السياسة املالية تعمد حنو خفض وتائر التضخم امل��ايل من طريق ضبط
اإلنفاق احلكومي ،يف حني نرى أن مستويات الفائدة واخلصم هابطة؛ ذلك أن ضبط التصخم يتطلب
أساساً -مستويات مرتفعة نسبياً للفائدة واخلصم ،فضالً عن تقليص النفقات احلكومية.(ه) م��راق��ب��ة مناهج اإلمن���اء لألقاليم واحمل��اف��ظ��ات وأق���راره���ا ،ل��غ��رض ال��ت��أك��د م��ن انسجامها مع
االسرتاتيجية االحتادية لإلمناء .وال يقتصر األمر هنا على مناهج اإلمناء ،بل ينبغي جتاوز ذلك كي ينظر
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اجمللس يف املشاريع املختلفة اليت يُقرها كل إقليم أو حمافظة لغرض صد اإلسراف و منع التضارب أو
االزدواجية غري املربرة.
(و) ُمراقبة املوازنات السنوية وإقرارها ،والعمل على ترشيدها وضمان ارتباطها مع خطط اإلمناء.
فاملوازنات السنوية ينبغي أن ال تُع ّد مبعزل عن اخلطط اإلمنائية ،بل جيب أن تساهم يف حتقيق تلك
اخلطط ونيلها ألهدافها املقررة ،فإىل حد بعيد ،يمُ كن اعتبار املوازنات السنوية كخطط إمنائية سنوية؛
ألهن��ا تتضمن مناهج استثمارية ،فضالً ع��ن أهن��ا تضمن االس��ت��م��راري��ة ومواصلة التقدم حن��و األه��داف
املرسومة.
(ز) إعداد برامج للتطوير اإلداري يف دوائر ومؤسساهتا الدولة ،والسيما املؤسسات االقتصادية.
فهذه مهمة شاقة ومعقدة ال بد من أن يتوالها خرباء يف فروع اإلدارة املختلفة ،حتت إشراف اجمللس.
فاهلدف األساسي هنا هو رفع مستوى األداء لدى الدوائر واملؤسسات إىل احلد األقصى ،فضالً عن
ت��دري��ب العاملني وحتفيزهم ،كما جي��ب التأسيس آلل��ي��ة فاعلة تضمن تشخيص احل��اج��ات املستقبلية
للتطوير وضمان اغتنام ه��ذه الفرص من طريق إقامة مشاريع جديدة أو توسيع املؤسسات القائمة
وتطويرها.
(ح) رسم اسرتاتيجية علمية للتحول حنو نظام االقتصاد احلر ،وإعداد برامج للخصخصة (أو
التخصيص) ،ذل��ك أن ال��دول��ة العراقية مل ت��زل تتضمن يف طياهتا بقايا من النظام الشمويل ال�تي كان
مطبق سلفاً ،األمر الذي يستلزم إجناز هذا التحول على حنو كفوء وعقالين ،مع أقل قدر من التبعثر
أو االرت��ب��اك .وجي��ب التفكري جدياً يف نقل مؤسسات ال��دول��ة االقتصادية (صناعية ،جت��اري��ة ،خدمية،
زراعية) إىل القطاع اخلاص أو املختلط ،مع انتقاء اآلليات املالئمة لذلك ،فضالً عن إع��داد اخلطط
ذات العالقة وتنفيذها.
(ط) إدخ��ال القطاعات غري الرمسية يف أنشطة التخطيط االقتصادي ،فمن الضروري إدخال
أنشطة القطاعات اخل��اص��ة واملختلطة والتعاونية يف عملية التخطيط للمستقبل ،والسيما م��ا يتعلق
باالستثمار واإلنتاج ،بل وحىت اإلصالح اإلداري.
(ي) توجيه االستثمارات األجنبية .فمن ال��ض��روري رس��م سياسات واضحة يف ه��ذا السياق،
لغرض توجيه هذه االستثمارات حنو الفروع االقتصادية ،والفرص اليت تقدم أعظم املسامهات واملنافع
لالقتصاد الوطين .ففي هذا الصدد ،جيب توفر التشريعات واألنظمة لضمان بلوغ األهداف املنشودة،
وجيب أن يُشرف اجمللس على تنفيذ التشريعات واألنظمة والسياسات يف هذا احلقل.
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 2-4الصناعة الوطنية واالستخراج:
وال��واض��ح مماتقدم إن تنمية الصناعة الوطنية وحتديثها (إداري���اً وتقنياً) يُشكل بُعداً رئيساً من
أبعاد إعادة اهليكلة الرشيدة لالقتصاد الوطين ،واليقتصر هذا الكالم على املنشآت الصناعية ضمن
القطاع العام ،بل يشمل أيضاً املنشآت الصناعية مبختلف أحجامها وفروعها داخل القطاعات اخلاصة
واملختلطة والتعاونية.
وكما تقدم ،فأن للعراق إمكانات طيبة يف الصناعات االستخراجية خارج حقول اهلايدروكاربونات.
فاملعادن املتوفرة (كالفوسفات وحجر الكلس) هلا دور بارز يف إقامة الصناعات احلديثة ،وهي بالتايل
البد أن حتتل مكانتها الالئقة يف إعادة االعتبار جلهة الصناعة الوطنية واالقتصاد الوطين على حنو عام.
فعلى وجه اخلصوص ،شهدت املؤسسات الصناعية اململوكة من قبل الدولة على مدى العقود
املنصرمة ظروفاً صعبة وإمهاالً مشهوداً  ،وهي بالتايل يف حاجة ماسة لتطوير إداراهتا وتقنياهتا ،فضالً عن
ضرورة توسيعها يف حاالت عديدة ؛ لغرض تلبية الطلب الداخلي ،ورمبا التصدير يف بعض احلاالت.
كما أن تطوير املنشآت الصناعية العامة وتوسيعها يمُ كن أن يفتح الطريق لتحويلها إىل القطاع اخلاص
من اخلطأ بيع املؤسسات االقتصادية العامة حينما تكون أوضاعها مرتبكة وتعاين
(اخلصخصة) ،إذ إنّه ْ
من اخلسائر وعدم الكفاءة وسوء اإلدارة.
وحينما تكون املؤسسات االقتصادية يف حال جيد ،وحت ّقق رحبية طيبة ،تكون قيمتها السوقية
عالية ومرضية ،حيث جيب أن نتذكر بأن هذه املؤسسات هي من ممتلكات الشعب ،وجيب أالّ تُباع
رخيصة ،أو دون قيمتها الكامنة ،فخربة األقطار األخ��رى ال�تي سلكت درب التخصيص تؤكد على
ضرورة حتديث هذه املؤسسات وتطويرها قبل عرضها يف السوق.
كما َّ
إن احلديث عن اسرتاتيجية واقعية إلنعاش الصناعة الوطنية وحتديثها جيب أالّ يستثين
ال��ق��ط��اع��ات اخل��اص��ة واملختلطة وال��ت��ع��اون��ي��ة ،ف��م��ن ال��ض��روري إدخ���ال ه��ذه ال��ق��ط��اع��ات يف جم��م��ل اجلهد
التخطيطي واإلمنائي مبا يف ذلك التصنيع واالستخراج ،والسيما أن هذه املؤسسات (اخلاصة واملختلطة
والتعاونية) كانت أثبتت جدارهتا يف عدد من الفروع الصناعية ،إال أهنا باتت اآلن حباجة ُملحة إلعادة
التنشيط ،والتشجيع ،واحل��م��اي��ة ،على ال��رغ��م م��ن َّ
أن ال��دول��ة تتحمل ع���بءًا رئيساً يف جم��ال اإلرش��اد
والتوجيه والرقابة جلهة القطاعات غري الرمسية ،فضالً عن منع اإلستغالل.
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 3-4الدور املركزي للزراعة:
تؤدي مسألة اإلكتفاء الذايت من احملاصيل الزراعية واملنتجات احليوانية دوراً مفصلياً يف اسرتاتيجية
األم��ن الغذائي للشعوب ،فقد اقتنعت حكومات العامل (والسيما يف األقطار املتقدمة صناعياً) بأ ّن
اخلطأ كل اخلطأ مواصلة االعتماد على املواد الغذائية املستوردة دون ضوابط ،وذلك بسبب املخاطر
االسرتاتيجية النابعة عن مثل هذه السياسة ،فمثل هذا االعتماد الزائد قد �يُّعرض البلد إىل احتماالت
االبتزاز والتطويق من قبل اجلهات أو األقطار اجملهزة ،فضالً عن اإلنفاق الضخم بالعمالت األجنبية
لتمويل ه��ذه االس��ت�يرادات؛ ول��ذل��ك جن��د أن األق��ط��ار الصناعية املتقدمة (االحت���اد األورويب ،ال��والي��ات
املتحدة ،كندا ،أسرتاليا ،نيوزيالند) وضعت سياسات وبرامج سخية ومعقدة إلعانة مزارعيها ،وضمان
أسعار جمزية للمحاصيل الزراعية واملنتجات احليوانية ،لغرض تأمني األغذية األساسية ،وضبط احلاجة
لالسترياد .هذا على الرغم من التكاليف املرتفعة هلذه السياسات و الربامج ،فضالً عن أنهّ ا تتسبب يف
تراكم جبال من الزبدة واجلبنة واللحوم واحلبوب ،فضالً عن حبريات من احلليب والنبيذ ،حيث تعمد
السلطات املعنية إىل بيع هذه املواد الغذائية بأسعار هابطة إىل جهات داخلية أو خارجية ،بل وتقدمها
أحياناً كمساعدات إىل الشعوب الفقرية.
وهنا ي��رى أح��د األخصائيني العراقيني (د .رشيد الظاملي) أن تصعيد اإلن��ت��اج ال��زراع��ي وزي��ادة
إنتاجية الوحدة الزراعية يمُ كن حتقيقهما بوساطة األمور اآلتية:23
التوسع األفقي ،عن طريق استصالح األراضي املرتوكة بفعل زيادة امللوحة أو ارتفاع املاء
أوالًّ :
األرضي ،وينبغي كذلك هنا إعادة زراعة األراضي الصاحلة بعد توقف العمل فيها ،فضالً عن إيصال
املياه إىل املناطق الصاحلة للزراعة واليت مل تُستغل سابقاً.
ثانياً :استخدام التقنيات احلديثة ،متمثلة يف اآلآلت واملعدات العصرية ،مع تدريب املزارعني
والعمال الزراعيني على استخدام هذه التقنيات.
ث��ال��ث��اً :توسيع اس��ت��خ��دام األمس���دة الكيمياوية وامل��ب��ي��دات احل��ش��ري��ة ،فكل ه��ذا يُساعد يف زي��ادة
خصوبة الرتبة وتأهيلها لتقبل حماصيل ُمتعددة خالل السنة ،فقد «شهدت الزراعة العراقية ختّلفاً يف هذا
السياق ونقصاً فاضحاً يف اإلفادة من األمسدة الزراعية ،فضالً عن حاالت التذبذب اليت أصابت حصة
اهلكتار بسبب حاالت عدم االستقرار السياسي ،واليت تعكس آثارها السلبية على وضع الزراعة».24
 .23رشيد الظاملي« :الزراعة يف العراق»  ،مؤسسة الرافد ،لندن ،2001 ،ص . 220 -217
 .24املصدر السابق ،ص .219
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رابعاً :استخدام األصناف والبذور احملسنة بعد إج��راء التجارب عليها .فاملالحظ أن السائد
يف الزراعة العراقية هو «رديء النوعية ،ضعيف املقاومة ،منخفض العائد ،مما ينعكس أخرياً وبشكل
طبيعي على حجم العائد يف الوحدة الزراعية ،ومن مث على حجم اإلنتاج اإلمجايل».25
فحقيقة األم��ر ،هي أ ّن العراق يُعد بلداً زراعياً من املقام األول ،وأ ّن اإلمه��ال ال��ذي حلق هبذا
القطاع احليوي على مدى العقود املنصرمة ال يقل عن كونه جرمية كربى ،فقد كان األجدر أن يُرصد
الالزم من املوارد لرعاية الزراعة ،وتطويرها ،وتوسيعها مبا يتناسب مع النمو السكاين واحتياجات الفروع
االقتصادية األخرى (كالصناعة التحويلية والسياحة) ،األمر الذي كان سيؤدي إىل ضبط الركون إىل
االستريادات الغذائية ،وإدخار مبالغ طائلة من العمالت الصعبة اليت حيتاجها البلد على حنو ضاغط
وملح.
ُ
 4-4السياحة واخلدمات:
يوفر قطاع السياحة فرصاً ساحنة للعراق جيب االلتفات اليها والسهر على تطويرها ،وذلك يف
سياق أي جهد جاد للتنويع االقتصادي ،فما تزخر به أرض الرافدين من م��زارات وضرائح يُعد أمراً
ُمعجباً للغاية ،وه��و األم��ر ال��ذي جيتذب املسلمني (ورمب��ا غري املسلمني أيضاً) من أرج��اء العامل على
اختالف طوائفهم.
إ ّن امل��واق��ع األث��ري��ة ال��ع��دي��دة يف ال��ع��راق تمُ��ث��ل م��راك��ز ج��ذب حمل�بي اآلث���ار واملتخصصني فيها،على
الرغم من حاجة هذه املواقع إىل استثمارات ك�برى ،لتوفري اخلدمات والتسهيالت العصرية اليت صار
املسلمة ،منها :الطرق ،وسكك احلديد ،واملطاعم ،والفنادق ،أضف إىل ذلك
العامل يعدُّها من األمور ّ
إمكانات العراق الرتفيهية ،كمراكز االصطياف املرتفعة يف الشمال ،بل حىت املشايت يف البصرة واألهوار.
ويستطيع ال��ع��راق أن يُصبح م��ص��دراً لبعض اخل��دم��ات املهمة األخ���رى ،منها التعليم ال��ع��ايل،
والعالجات الطبية ،والنقل ،إذ إن لدى البلد لديه القدرات العلمية والكفاءات البشرية ألن يستقبل
أع��داداً غفرية من طلبة الدراسات العليا ويف شىت احلقول ،وهو ما تفعله حاليا أقطار جماورة هي أقل
باعاً من العراق يف هذا املضمار ،منها األردن والبحرين ولبنان.
وبسببب ماينعم به العراق من موقع اسرتاتيجي يربط الشرق مع الغرب ،فهو ُمرشح ألن يُصبح
ممراً رئيساً لنقل السلع القادمة براً من أوروبا والذاهبة إىل الشرق ،وبالعكس .كذلك ،يستطيع العراق
أن يؤدي دوراً مفصلياً يف الطريان اجل��وي ،مبا يف ذلك تنظيم احلركة اجلوية يف املنطقة ،إذ كان مطار
 .25املصدر السابق ،ص 220
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البصرة يؤدي هذا الدور اثناء عقد اخلمسينيات.
والشك ان حتقيق كل هذا سيتطلب الكثري من اجلهد واالستثمارات ،فضالً عن توجيه ورقابة
من دوائر الدولة ووكاالهتا املتخصصة .فعلى سبيل املثال ،البد أن تتوىل وزارة التعليم مهام الرتخيص
واالشراف على املؤسسات التعليمية كي تضمن االلتزام مبعايري اجلودة واللياقة يف هذا اجملال الرئيس.
وأن توسيع اخلدمات السياحية وتطويرها يتطلب هو اآلخر إرشادات وتوجيهات ورعاية من الوكاالت
الرمسية املتخصصة.
 5-4الربنامح الزمين:
الواضح من كل ماتقدم هو َّ
أن إعادة هيكلة االقتصاد الوطين مسألة عسرية ومتعددة اجلوانب،
وهي تتطلب يف البَ ْدء إعداد اسرتاتيجية مدروسة ،ففي ضوء هذه االسرتاتيجية ،ال ب ّد من رسم خطط
تفصيلية قد تستتبع إجناز تشريعات جديدة وتصميم أنظمة عصرية مع ما يرافقها من خطوط زمنية ،إذ
مل يعد كافياً إعداد خطط مخسية ،بل جيب التمدد لفرتات اطول قد تصل إىل  10سنوات او  20سنة.
فهنا حيتل التخطيط العلمي دوراً أساسياً وحامساً ،فمن الضروري تشخيص الصعوبات واملشاكل
والعجوزات القائمة ،مثلما جيب اإلملام مبا هو متاح من موارد بشرية وغري بشرية ،حىت يُصار إىل رسم
االسرتاتيجيات املطلوبة بعد التأمل اجلاد والدرأسات املستفيضة.
َّ
أن أي جهد أو نشاط يفتقد إىل التفكري اجلاد والتخطيط العقالين سيكون مبعثراً وحمدود العائد.
فالعمل جيب أن يسبقه إقرار النظم الضرورية وإعداد االسرتاتيجيات املدروسة واخلطط العقالنية ،فهذا
هو الطريق الواقعي الذي سلكته األمم األخرى اليت استطاعت االنتقال من حال التخلف والضياع إىل
مصاف األقطار املتقدمة اليت صار يُشار إليها بالبنان.
وه��ن��ا يُ��ق��دم اجل���دول رق��م ( )9م��ق�ترح��اً زم��ن��ي��اً مل��راح��ل اإلص�ل�اح الرئيسة اهل��ادف��ة إلع���ادة هيكلة
االقتصاد الوطين يف العراق ،فبعد اخلالص من فلول التكفرييني واملتخلفني الذين عاثوا فساداً يف أرض
الرافدين  -أو رمبا مع تواصل الصراع الشاق معهم  -ال بد للقادة يف العراق من التفكري جدياً يف
صياغة خطط طويلة األمد متتد إىل عشرة أعوام يف املستقبل ،أو حىت أكثر من ذلك؛ فمن الضروري
تطوير الركائز األساسية وتشديد االهتمام جلهة التعليم احلديث والناجز جبميع مراحله وأصنافه ،فضالً
عن التدريبني احلريف واملهين العصريني.
وهنا جيب أن تكون الرؤية يف أن يُصبح العراق قطراً متطوراً ُمشعاً من حيث تقدمه ورخاء أبنائه،
مع بروز قواه البشرية على حنو ساطع من حيث مهنيتهم و إخالصهم وإنتاجيتهم الكمية والنوعية.
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كل ه��ذا يستدعي تطوير مؤسسات العراق ودوائ��ره الوطنية على اختالف أنواعها وحقول أعماهلا،
فضالً عن نبذ االعتماد الزائد على النفط ،والتوجه لتطوير التقنيات احلديثة وتبنيّها يف اجملاالت كافة.
اجلدول رقم ( )9برنامج زمين مقرتح إلعادة اهليكلة االقتصادية يف العراق
 2016إىل 2030
الفعاليات املقرتحة
 )1تشريعات وبرامج
حلماية القطاعني اخلاص
واملختلط وتنشيطهما
 )2توسيع اخلدمات
والركائز األساسية وتطويرها
 )3تأسيس جملس أعلى
للتخطيط االقتصادي
واإلصالح اإلداري
 )4تفعيل برامج إلصالح
املؤسسات االقتصادية
احلكومية وتطويرها

 2016إىل 2020
ü

 2021إىل 2025
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 )5إقامة صناعات
وخدمات امليزة النسبية
وتنشيطها
 )6تأسيس هيئة وطنية
لالستثمارات اخلارجية
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 2026إىل 2030

ü

ü

ü

ü
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 )7وضع برامج شاملة
لتخليص الدوائر احلكومية
واملؤسسات العامة من
البطالة املقنعة وحتديث
ُ
طرق العمل فيها
 )8إعداد وتنفيذ برامج
واسعة خلصخصة
املؤسسات االقتصادية
التابعة للدولة

ü

ü

ü

ü

ü

 )9إقامة مراكز أحباث
تقنية ومهنية لنقل التقنيات
احلديثة إىل العراق وتطوير
التقنيات املالئمة حملياً
ُ
املصادر العربية

 )1خطة التنمية الوطنية  ،2017 - 2013وزارة التخطيط ،كانون الثاين  ،2013بغداد.
 )2شاكر لطيّف“ :اإلنفاق العسكري :احملور األساسي يف اسرتاتيجية السياسة املالية للدولة
العراقية املعاصرة” يف كتاب “درأس��ات يف االقتصاد العراقي” ،املنتدى االقتصادي العراقي ،لندن،
.2002
 )3قانون املوازنة االحتادية العامة جلمهورية العراق للسنة املالية “ ،2016الوقائع العراقية”
العدد  18 ،4394كانون الثاين .2016
 )4حممد علي زيين“ :االقتصاد العراقي :املاضي واحلاضر وخيارات املستقبل” الطبعة الرابعة،
دار املالّك للفنون واآلداب و النشر ،بغداد.2010 ، ،
 )5رشيد الظاملي“ :الزراعة يف العراق”  ،مؤسسة الرافد ،لندن.2001 ،
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املصادر األجنبية
1) D Sheppard, A Raval, G Meyer: «Traders call end to slump as oil price hits
highest level this year», Financial Times, April 13, 2016, London.
2) Annual Statistical Bulletin, Organization of Petroleum Exporting Countries
(OPEC), 2015
3) Wikipedia.org/wiki/List of countries by natural gas proven reserves.
4) Muhammad Ali Zainy: “The Iraqi Economy between Saddam Hussain and
the UN Sanctions” published in “Studies on the Iraqi Economy - Selected
Papers”, Iraqi Economic Forum, London, 2002
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األمن المعلوماتي السيبراني
المهندس :أوس مجيد غالب العوادي *

2016 / 8 /23
مقدمة:
إن االنفتاح الذي شهده العراق يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ظل التطور التكنولوجي
العاملي املتنامي بعد سقوط النظام البائد الذي تزامن مع عدم وجود بنية حتتية متكاملة ومؤمنة ألنظمة
املعلومات سواء أكانت أمنية أم مصرفية أم شخصية أدى إىل أن يكون العراق ساحة مفتوحة لكثري
من دول العامل أو دول اجلوار اإلقليمي؛ الخرتاقه والتجسس على املعلومات اخلاصة باملؤسسات األمنية
العراقية واستخدام العراق كساحة لشن اهلجمات اإللكرتونية لضرب أمن معلومات أي دولة كانت
واخرتاقه ،فضالً عن اسرتاق أي معلومة واستخدامها ألغراض املساومة ،أي :لتنفيذ عمليات إرهابية
وإسنادها ،ومن املالحظ أن أكثر املؤسسات العراقية تتعاقد لتجهيز معلوماهتا من أقمار صناعية ذات مورد
خدمة واقع خارج احلدود العراقية الذي يؤدي إىل مرور تلك املعلومات يف خوادم تلك الدول ،ورجوعها
إىل العراق إذ يشكل هذا اإلجراء خرقاً ألمن املعلومات العراقي ،ولتاليف مثل هذه اخلروقات الكبرية اليت
تتعرض هلا حركة املعلومات يف العراق يتوجب بناء منظومة متكاملة ألمن املعلومات.
إن الوعي املتزايد بأمهية املعرفة املتكاملة باملخاطر اليت ختص جرائم املعلوماتية اليت تصاحب كل
عملية تطور جديد ،أو إنتاج أجيال جديدة من التقنيات يسهم بدوره بتحول اجملتمع اىل جمتمع معلومايت؛
ليزيد من اعتماد املؤسسات والبلدان واألفراد على أنظمة املعلومات واالتصاالت ،وهذا ُّ
يعد مصدراً من
مصادر اخلطر الرئيس ،وعليه جيب مراعاة اجلانب االمين والرتكيز عليه يف كل عملية تطور تكنلوجية،
وينبغي للدولة تصميم البنية التحتية اخلاصة هبا وإدارهتا مبا يتوافق واملرتكزات اخلاصة بأمن املعلومات
واالتصاالت .إن هذه اإلدارة متكن من خلق خدمات أخرى وتوليدها مثل (احلكومة اإللكرتونية ،والتعليم
اإللكرتوين ،والصحة اإللكرتونية).
ال خيفى على اجلميع أن أنظمة تكنولوجيا املعلومات هي أنظمة مرتابطة شبكيا عن بُعد ،وميكن
* مهندس اتصاالت ومعلومات  -هيئة االعالم واالتصاالت
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الوصول إليها نتيجة هذا الرتابط؛ وبالتايل فإن احتمال تعرضها هلجمات سيربانية أو اخرتاقها يكون وارداً
وميكن هلذا االخرتاق اهلجمات أن ينال من القدرة على املعاجلة والتخزين وسرقة الرصيد املعلومايت أو
نسخه ،وإحلاق الضرر بالسلع غري امللموسة والرمزية ،فضالً عن إحلاق الضرر بعملية صنع القرار لدى أي
عايل املستوى
منظمة ،ومن املالحظ أن الدول ذات التنمية البشرية واالقتصادية القليلة متتلك أمناً سيربانياً َ
مثل :إرترييا ،والسودان ،واألردن ،ولبنان ،وعُمان ،وسواها من الدول األخرى.
وسأقوم يف هذا البحث بتوضيح مفهوم أمن املعلومات السيرباين على وفق التعريفات الدولية وأمهية
هذا املوضوع من النواحي األمنية ،واالقتصادية ،واجملتمعية ،وحىت السياسية وأبعاد األمن السيرباين ،وأهم
وسأبي أيضاً أنواع اجلرمية السيربانية ،ووسائل سرقة املعلومات ،وسأتطرق كذلك
التحديات اليت ميثلها ،نّ
إىل االخرتاق والفريوسات ،ويف ختام البحث سأعرض اسرتاتيجية عامة مقرتحة لألمن املعلومايت العراقي
تتوافق والنهج العاملي املتبع والتوصيات واملقررات الدولية.
حملة تأرخيية خمتصرة:
سأتطرق اىل أهم املراحل اليت ابتدأت منها جرائم املعلوماتية اليت أدت اىل ضرورة التفكري اجلدي
بوجود منظومة لألمن املعلومايت ملعاجلة هذه اجلرائم واالخرتاقات:
بظهور استخدام الكمبيوتر وربطه بالشبكة يف الستينيات إىل السبعينييات من القرن املاضي،
ظهرت املعاجلة األوىل جلرائم الكمبيوتر يف شكل مقاالت صحفية تناقش التالعب بالبيانات املخزنة
وتدمري أنظمة الكمبيوتر والتجسس املعلومايت ،وشكل هذا املوضوع التساؤل فيما إذا كانت هذه اجلرائم
جمرد حالة عابرة أو ظاهرة جرمية مستجدة ،وهل هي جرائم باملعىن القانوين أم جمرد سلوكيات غري أخالقية
يف جمال املعلوماتية ،فبقيت حمصورة يف إطار السلوك الال أخالقي دون النطاق القانوين ومع توسع
الدراسات تدرجيياً وخالل السبعينيات بدأ احلديث عنها كظاهرة جديدة.
ويف الثمانينيات ظهر نوع جديد من اجلرائم السيربانية ارتبط بعمليات اقتحام نظم احلاسوب عن
بُعد ،ونشر الفريوسات عرب شبكات الكمبيوتر الذي سبب تدمري امللفات والربامج ،حينها شاع اصطالح
(اهلاكرز) املعرب عن مقتحمي النظم ،وبقي احلديث دائماً عن دوافع هذه اجلرائم حمصوراً يف اخرتاق أمن
املعلومات وإظهار التفوق التقين من قبل مرتكيب هذه األفعال الذين مل يتعدوا فئة صغار السن العباقرة
يف هذا اجملال ،لكن بتزايد خطورة هذه املمارسات أصبح من الضروري إعادة تصنيف الفاعلني وحتديد
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طوائفهم والسيما بعد حتول اجلرمية من جمرد مغامرة إىل أفعال تستهدف التجسس واالستيالء على البيانات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية.
وتغياً يف نطاقها ومفهومها؛ بفعل ما
شهدت فرتة التسعينيات تطوراً هائالً يف جمال اجلرائم التقنية رُّ
أحدثته شبكة اإلنرتنت من تسهيل لعمليات دخول األنظمة واقتحام شبكات املعلومات حينما أصبحت
مواقع اإلنرتنت التسويقية النشطة أكثر عرضة للهجمات اليت ظهرت بسببها أمناط جديدة من اجلرائم،
مثل تعطيل النظام التقين ومنعه من القيام بعمله املعتاد الذي يتسبب بانقطاع النظام عن اخلدمة لساعات،
فتنتج عنه خسائر مالية باملاليني ،وقد توسعت جرائم نشر الفريوسات عرب شبكة اإلنرتنت؛ ملا تسهله
من وصول إىل ماليني املستخدمني يف الوقت نفسه ،ليفتح الباب على مصراعيه ملختلف األفعال غري
السوية املتطورة بتطور التقنية ،وقد ُس ِّجلَت عرب هذه املراحل جمموعةٌ من القضايا ،منها :قضية (موريس
ف بـ(:دودة موريس) عرب آالف الكمبيوترات
الشهرية) سنة  1988حينما مت نشر فريوس إلكرتوين عُ ِر َ
بوساطة اإلنرتنت ،ويف عام  1995شهدت األجهزة هجوماً عرف باسم ( )IP-SPOOFINGأدى
إىل إيقاف عمل أجهزة أصلية وتشغيل أخرى ومهية ،لتربز قضية (اجلحيم العاملي) اليت اختص هبا مكتب
التحقيقات الفدرالية مكنتها من اخرتاق موقع البيت األبيض األمريكي ،ومن مث تلتها الكثري من احلوادث
كحادثة شركة أوميغا ،وفريوس مليسا ،وغريها من جرائم املعلوماتية املتعلقة باألمن السيرباين.
أما يف مرحلة ما بعد التسعينيات بعد عام  2000فقد تطورت هذه اجلرائم بنح ٍو أوسع ،ومت
استخدام املعلومات يف اإلرهاب املنظم من خالل ضرب البىن التحتية للدول سواء أكانت مرافق عامةً أم
خدمات أم البىن العسكرية واالقتصادية املتمثلة بالبنوك ،وغريها.
الفصل األول
تعريف األمن السيرباين
عرف األمن السيرباين على النحو احملدد يف التوصية االحتاد الدويل لالتصاالت ()ITU-T X.1205
يُ َّ

بأنه :جمموعة األدوات والسياسات واملفاهيم األمنية والضمانات األمنية واملبادئ التوجيهية و�نُُهج إدارة
املخاطر واإلجراءات والتدريب وأفضل املمارسات وسبل الضمان والتكنولوجيات اليت ميكن استخدامها
يف محاية البيئة السيربانية واملنظمة وأصول املستعملني .وتشمل املنظمة وأصول املستعملني جتهيزات
احلواسيب املوصولة ،واملوظفني ،والبنية التحتية ،والتطبيقات ،واخلدمات ،وأنظمة االتصاالت ،واحلصيلة
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الكلية للمعلومات املرسلة و/أو املخزنة يف البيئة السيربانية .ومن شأن خدمات األمن السيرباين كفالة
حتقيق واحلفاظ على اخلواص األمنية للمنظمات وأصول املستعملني إزاء املخاطر األمنية ذات الصلة يف
البيئة السيربانية.
التحديات اليت ميثلها األمن املعلومايت:
مبا أن املعلومات الرقمية ُّ
تعد اليوم ثروة ترتبط بثقافة الناس وتوجاهتهم االجتماعية والسياسية
والثقافية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسية الدول االقتصادية واملنظومات الدولية فإن القضايا االجتماعية
واالقتصادية والسياسات العامة واالجتماعية والقضايا اإلنسانية كافة متثل حتدياً مهماً يواجه أمن
املعلومات حيث تشكل تلك التحديات خطراً كبرياً ومعقداً وحيتاج التصدي له إىل وجود إرادة سياسية
متماسكة وقرار جريء؛ لتصميم اسرتاتيجية تطوير البىن التحتية للخدمات الرقمية ،وتنفيذ اسرتاتيجية قوية
ومتماسكة وفعالة مع وجود حلول على املستويات الثقافية والقانونية واإلدارية والتقنية كافة؛ وهذا بدوره
ينعكس إجياباً على اجملتمع أمجع ،ويسهم يف زيادة النمو االقتصادي املرغوب فيه.
حلماية أمن املعلومات وتضييق الفجوة اإللكرتونية أمام االخرتاقات يستلزم اآليت:
	•بىن حتتية موثوقة وآمنة.
	•سياسات خللق الثقة.
	•إطار قانوين مناسب.
	•إدارة األدوات األمنية للمعلومات وإدارة املخاطر.
	•إدارة أمنية قادرة على خلق الثقة يف التطبيقات واالستخدامات املقدمة.
	•فريق متخصص قادر على إدارة كل ما ورد يف أعاله ومدرب تدريباً عالياً ،وذو معلومات
حمدثة وعلى اتصال مع فرق مشاهبة يف بقية بلدان العامل.
ثانيا :أمهية األمن املعلومايت:
إن أهم األسباب اليت دعت إىل ضرورة وجود مفهوم أمن املعلومات والدعوة إىل إجياد األطر
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التشريعية والقانونية والتنظيمية مبا يتناسب والتحديات اليت يواجهها اجملتمع أو املنظمات أو األفراد
تتلخص فيما يأيت:
 احلاجة إىل االرتباط بنظم االتصاالت واإلنرتنيت وعدم إمكانية عزل األجهزة عن الشبكاتاحمللية والشبكات واسعة النطاق لتوفري املعلومات ملن حيتاجها.
 اعتماد خمتلف املؤسسات على فعالية املعلومات اليت تزداد بازدياد التطورات التكنلوجية وبازدياداملتطلبات اخلاصة بتلك املؤسسات.
 صعوبة حتدي األخطار والتحكم هبا أو متابعة اجملرمني ومعاقبتهم؛ لعدم توافر احلدود اجلغرافيةحني استخدام اإلنرتينت واالتصاالت اإللكرتونية؛ ألهنا تتيح الفرصة الخرتاق احلدود املكانية.
 النمو املطّرد يف االستخدمات والتطبيقات اإللكرتونية وظهور التجارة اإللكرتونية والتسوقالشبكي واحلكومة اإللكرتونية واإلدارة اإللكرتونية اليت حتتاج إىل بيئة معلوماتية آمنة.
أبعاد األمن املعلومايت:
البعد السياسي:
تقع على عاتق الدولة مسؤولية كبرية لتحقيق األمن الرقمي وذلك من خالل تعريف اإلطار القانوين
املناسب حيث ال ميكن االقتصار على عملية البحث والتطوير للمؤسسات التعليمة فقط ،بل جيب تعزيز
الثقافة األمنية واعتبار األمن املعلومايت جزءاً ال يتجزأ من اخلدمات اليت تقدمها الدولة للمواطن فضالً عن
تقوية تطبيق اإلجراءات القانونية اليت تتعلق جبرائم املعلوماتية.
فعلى املستوى االسرتاتيجي جيب تأمني الرقابة العامة ،وتقاسم املعلومات بني املؤسسات املعنية،
واإلنذار وزيادة الوعي بأفضل املمارسات يف جمال األمن السيرباين ،وجيب مراعاة التوافق بني القوانني اليت
تصدرها السلطة التشريعية اليت تنظم قطاع االتصاالت واملعلومات وحتديد اجلهات املسؤولة عن أمن
املعلومات وإدامة املورد البشري ،فضالً عن صياغة التعليمات واألنظمة اخلاصة باألمن املعلومايت وتشريعها
وحتديثها.
إن عملية التثقيف اليت تتبعها الدولة أو املؤسسات القطاعية التابعة هلا ال ينبغي أن يقتصر دورها
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على إصدار مدونة سلوك أو تشجيع الثقافة األمنية ،بل جيب أن يتعدى ذلك إىل أن تكون تلك الثقافة
ممارسة على األقل يف مؤسسات الدولة ،ومن مث املنظمات واألفراد ،وجيب أيضاً تشجيع ثقافة اإلبالغ
َ
عن تلك اجلرائم.
إن الثقة بني األطراف واملنظمات السياسية والفرقاء يف اجملال املايل واالقتصادي والسياسي والقانوين هلا
دور كبري يف تطور األمن املعلومايت و إدامته ،حيث إن االستجابة على املستوى السياسي واالقتصادي
والقانوين والتكنلوجي اليت يعتمدها الفرقاء -احملتمل تضررهم من تلك اجلرائم -يسهم يف احتواء اجلرمية
السيربانية واحلد منها.
البعد االقتصادي:
ليست الغاية من األمن املعلومايت كسب املال وإمنا محاية املوارد االقتصادية وتفادي خسارهتا
متيسر ،وإن تقدير تكلفة األمن اليت تتمثل
أو فقداهنا ،إن تقدير الربح احلاصل من أمن املعلومات غري ّ
بامليزانات املرصودة ،وتكلفة نواتج األمن والتدريب ،وبناء مراكز السيطرة ،وغريها من األمور املتعلقة أمر
ضروي إ ْذ إن حساب تكاليف أمن املعلومات واخلسائر الناجتة عن األخطاء واألعمال اخلبيثة أمر صعب
جداً؛ ألن احتياجات املؤسسة هي اليت حتدد تلك التكاليف وهي اليت تعتمد على املوجودات اليت يراد
محايتها واألضرار النامجة عن عدم كفاية األمن واحتمال التعرض هلجمات أو اخرتاقات ،حيث ال ميكن
حتديد املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة او الدولة وتقييمها ،وال ميكن أيضاً حتديد القيمة االقتصادية لألمن
املعلومايت واملردودات املالية النامجة عنه؛ و يقتضي التنويه إىل أن القيمة االقتصادية لألمن املعلومايت جيب
أن تفهم من باب اجتماعي واسع مع مراعاة تأثري التكنولوجيات اجلديدة على األفراد واملؤسسات والدول.
البعد االجتماعي:
من املهم جداً أ ْن يفهم اجملتمع والسيما األفراد الذين يستخدمون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أمهية األمن املعلومايت وكيفية اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة للوقاية من اهلجمات واالخرتاقات اإللكرتونية
وهذا يُلزم اجلهات املعنية أن تقوم حبمالت إعالمية وتثقيفية خللق جمتمع معلومايت مثقف أمنياً؛ إ ْذ جيب
تشمل تلك اإلعالنات واحلمالت التثقيفية تدابري األمن والوقاية وكيفية التعاطي مع جرائم املعلوماتية،
أن
َ
وجيب بيان املخاطر احملتملة واملسؤولية الفردية اليت تقع على عاتق األفراد يف التبليغ عن تلك اجلرائم ،ومن
الضروري أيضاً التعريف بالتداعيات واملخاطر احملتملة عن تلك اهلجمات؛ وبالنتيجة يستطيع كل األفراد
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املستفيدون من شبكة املعلومات التمتع باخلدمات اليت تتيحيها شبكات املعلومات واالستفادة من البىن
التحتية واخلدمات اليت توفرها تلك األسطح البينية دون حتمل خماطر أمنية ناجتة عن جرائم املعلوماتية.
البعد القانوين:
من املفرتض -منطقياً -وجود قاعدة تشريعية تشتمل على قوانني وأنظمة وتعليمات ختص التدابري
األمنية متكن املعنني واملسؤولني عن أمن املعلومات اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة والضرورية يف حال
مت انتهاك تلك التشريعات أو خرقها ،إ ْذ يتحمل املذنبون املسؤولية األمنية واجلنائية؛ نتيجة ملخالفتهم أو
حمالوهتم انتهاك األمن املعلومايت لدولة معينة.
إن سن التشريعات املالئمة يشجع املستثمرين و الشركاء االقتصاديني على االستثمار كونه يعزز
الثقة لديهم بإنشاء بنية حتتية سليمة وموثوقة خالية من االخرتاقات ،ألن األمن املعلومايت القائم على
أساس الثقة واجلودة يضع األسس الصحيحة والسليمة القتصاد خدمات سليم.
إن اجلدير باملالحظة هو أن املتابع لإلحصاءات الصادرة عن معهد أمن احلاسوب ( )CSIأو
الناجتة عن الفريق املعين بطوارئ احلاسوب واالستجابة هلا ( )CERTجيد أن التدابري األمنية املتخدة
حاليا غري فعالة بصورة كافية ،وهي عاجزة يف بعض األحيان عن منع النشاط اإلجرامي جلرائم املعلوماتية
وذلك لألسباب اآلتية:
1.1طبيعة جرائم املعلوماتية اليت تعتمد على الرباجميات املضرة (اخلبيثة) والتحكم عن بعد.
2.2إمكانية املتسلل من انتحال شخصية املستخدمني الشرعيني وبذلك يكون القانون عاجزاً عن
حتديد هوية مرتكب العمل اإلجرامي.
3.3نقص املوارد البشرية واملادية داخل اخلدمات املسؤولة عن مكافحة جرائم املعلوماتية.
4.4الطبيعية غري الوطنية للجرمية املعلوماتية اليت يصعب يف ظلها اختاذ إجراءات إلاَّ يف حال وجود
تعاون قضائي دويل أو اتفاقيات ومعاهدات تلتزم هبا الدول.
5.5التعريف غري الكايف والطبيعة املؤقتة ملعظم القرائن اليت تتصل بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
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الفصل الثاين
جرائم املعلوماتية
تتكون اجلرمية املعلوماتية أو اجلرائم السيربانية افرتاضياً من مقطعني ( )Cyber Crimeاجلرمية
ّ
( )Crimeواإللكرتونية ( )Cyberويُستخدم املقطع األخري لوصف فكرة من عصر املعلوماتية،
تعرف قانونيا بأهنا“ :املخالفات اليت ترتكب ضد األفراد أو اجملموعات بدافع اجلرمية
فاجلرائم اإللكرتونية ّ
وبقصد إيذاء مسعة الضحية أو أي أذى مادي أو نفسي للضحية مباشر أو غري مباشر باستخدام شبكات
االتصاالت و املعلوماتية” ،وتُ ُّ
عد اجلرمية اإللكرتونية ظاهرة اجتماعية متوافقة مع انتقال اجملتمعات إىل
اجملتمع الرقمي حيث ينتقل فيها نشاط الناس من الواقع الفعلي املادي إىل الواقع االفرتاضيُّ ،
وتعد جرميةً
عابرًة للحدود الوطنية وتنماز بسهولتها واخنفاض تكاليفها والسرعة يف تنفيذها وتوظيف االتصاالت يف
ارتكاهبا ،فضالً عن قلة اخلطورة على اجلناة وسرعة الكسب غري املشروع والفرص املتاحة الرتكاهبا وضعف
الرقابة ،ومن أهم العوامل اليت سامهت على انتشارها هي ضعف التشريعات ،وضعف أدوات احلماية،
وتوافر الفرصة الرتكاهبا ،وغاياب احلراسة والتقنية يف انتشارها ،وتنفيذها من قبل شباب يسعون للشهرة
أو جمرمني حمرتفني يسعون للكسب والثراء.

الشكل يف أعاله يوضح خماطر جرائم املعلومات الشائعة.
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أنواع جرائم املعلوماتية:
اجلرمية ذات الصلة باحلاسوب:
إن الثغرات ونقاط التعرض يف التكنولوجيا الرقمية جتتمع معاً لتحقيق بيئة من عدم األمن ،ومن
الطبيعي أن يستغل اجملرمون هذه احلالة وليست الشبكة الدولية للمعلومات (اإلنرتنيت) مستثنية من ذلك
َّت منظمةُ التعاون والتنمية يف اجملال االقتصادي
والدليل كثرة اجلرائم اخلاصة بالفضاء السيرباين؛ ولذلك حد ْ
ائم ذات الصلة باحلاسوب بأهنا« :أي سلوك غري مشروع وغري أخالقي أو غري مرخص به ويشمل
أ ّن اجلر َ
اإلرسال ومعاجلة املعلومات».
إن اجلرمية ذات الصلة باحلاسوب يكون فيها النظام احلاسويب هو اهلدف ،ووسيلة ارتكاب اجلرمية
يف الوقت نفسه ويغطي هذا النوع مجيع اجلرائم اليت تتعلق بشبكة اإلنرتنيت والفضاء السيرباين.

.2جرائم غسيل األموال واجلرائم االقتصادية:
إن التطوير املستمر والسريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يسمح لألفراد بالدخول يف
جرائم غسيل األموال واجلرائم االقتصادية سواءٌ أكان العمل مبفردهم ْأم كان على مستوى منظمات،
كم من
كم من املعلومات الذي ميكن أيضا احلصول على أكرب ٍّ
يسهم اإلنرتنيت يف حيازته على أكرب ٍّ
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الضحايا الذين يقعون بيد اهلاكرز (املخرتقني) ،إ ْذ من املمكن للتكنولوجيا اجلديدة تسهيل مجيع أنواع
السرقات والتالعب والتخريب واالحتيال واالبتزاز والتهديد وغريها من األساليب اليت تنضوي عليها جرائم
املعلوماتية ،ويعمد اجملرمون يف قطاع املعلومات على استخدام هويات زائفة لتفادي املالحقة القضائية أو
املسؤولية اجلنائية أو اإلرهابية من خالل انتحال هوية أشخاص آخرين.
يستخدم غاسلو األموال اإلنرتنيت بز ٍ
يادة متصاعدة؛ للحصول على األموال اليت يتم توليدها بوساطة
التهرب الضرييب ،والرشوة ،وغري ذلك من األنشطة األخرى ،وأن
األنشطة اإلجرامية مثل التهريب ،و ُّ
عمليات املقامرة و التجارة عرب شبكة اإلنرتنيت والعمليات املصرفية والعقارية ،واستخدام الشركات
كواجهات ،والنقد اإللكرتوين كلها عمليات غري مشروعة ومن الصعب رصدها.
.3اجلرائم اإلرهابية السيربانية:
حينما تكون األنظمة املستهدفة جزءاً مهماً من البنية التحتية احلرجة واحلساسة تكتسب اجلرمية
السيربانية بعداً إرهابياً فـ(الطاقة ،واملياه ،واألغذية ،واالتصاالت ،واخلدمات املالية واملصرفية ،واخلدمات
الطبية ،وغريها) كلها بىن حتتية حرجة وتشكل أساساً ميس حياة املواطنني بصورة مباشرة و متس كل أمن
الدولة االقتصادي واجملتمعي.
يعمد اإلرهابيون إىل استهداف هذه البىن احلساسة والسيطرة عليها إلكرتونيا عن بعد أو ختريبها
التعرض والثغرات عرب شبكات االتصال أو اإلنرتنيت أو الشبكات الداخلية
من خالل البحث عن نقاط ّ
لتلك األنظمة والتسلل إليها.
إن اهلجوم من النوع املتصل باحلاسوب ال ميكن استخدامه لبيان دوافع املهامجني أو أهدافهم بأي
قدر من اليقني وهذه إحدى املصاعب يف مواجهة اجلرمية السيربانية إ ْذ حيتاج االختصاصيون إىل مزيد من
املعلومات؛ لتحديد قصد أبعاد اهلجمات من خالل الفضاء عرب شبكات اإلنرتنيت أو االتصاالت اليت
عرف باهلجوم عرب الفضاء السيرباين ،وسواء أكان اإلرهاب السيرباين يتم من طريق عملية زعزعة األوضاع
تُ َ
االقتصادية ْأم هتديد البنية التحتية احلرجة ْأم لنشر أيديلوجية معينة ْأم التالعب باملعلومات فإنه ينطوي
على هتديد جديد جيب أن يؤخذ مبنتهى اجلدية ألنه ميكن أن يعرض حياة الناس وأمنهم إىل خطر كبري.
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.4جرائم متنوعة (عمليات خمادعة ،أنشطة جتسس ،التخابر ،االبتزاز ،التهديد واإليذاء):
إن األشكال الشائعة للجرمية املنظمة ميكنها أن تستفيد من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
حيث إن شبكات االتصال واإلنرتنيت تنماز بتيسرها للوصول واالتصال وتساعد املشغلني على أي نوع
من التهريب ،فضالً عن عمليات النصب (اهلجمات على امللكية ،وأنظمة احلاسوب ،والبنية التحتية،
وسرقة البيانات ،وسرقة حقوق النشر والتأليف ،وسوى ذلك من االحتياالت).
يستخدم اجملرمون اإلنرتنيت بعدة طرق فبعظهم ينتحل هوية شخص آخر كي يقوم بالشراء على
حساب الضحية وهذا حيصل -غالباً -يف االحتيال من طريق بطاقات االئتمان وتتحمل مبوجبه اجلهة اليت
مت االحتيال عليها (النظام املصريف أو التاجر) الكلفة املالية ،وهناك طريقة أخرى يف النصب تتمثل ببيع
األلبومات أو جواز السفر لدول غري موجودة أصالً ،فضالً عن منتجات غري موجودة.
تيسر االعرتاض غري املشروع للمعلومات اليت
إن شبكة اإلنرتنيت تسهل التجسس والتخابر فهي ّ
مت تناقلها على اإلنرتنيت حيث يُ ُّ
عد االنرتنيت وسطاً قوياً يساعد على نشر طرق ارتكاب جرائم املعلومات
واألفعال املنافية للقانون.
.5اجلرائم ضد األشخاص:
خيلق اإلنرتنيت إمكانية نشوء جمموعات أو أفراد ميارسون قضايا يعاقب عليها القانون قد تشمل
تلك القضايا مواد خادشة للحياء أو أفالم عنف حتتوي على مشاهد حقيقة تتضمن تعذيباً لضحايا
حقيقني حىت املوت وتعرف هذه األفالم بأفالم سنف ( ،)snuff movesإذ من املمكن يف بعض
األحيان تقاسم افالم الضحايا وصورهم حيث تنتشر خوادم اإلنرتنيت يف بلدان تضعف فيها الرقابة،
ويغيب عنها القانون ،وتشمل هذه اجلرائم خمالفات متس سرية الشخص وصورته ،والسرية املهنية ،وحقوق
سرية البيانات ،وجرائم أخرى تتمثل برسائل خادشة ميكن أن يراها القاصرون.
.6القرصنة:
تتمثل بالنسخ غري القانوين للمعلومات وتؤدي هذه اجلرمية إىل خسارة باليني من الدورالت سنوياً،
وتكون على شكل خسائر صانعي الربجميات واملوسيقى وأفالم الفيديو ،وقد لوحظ وجود زيادة كبرية يف عدد
األعمال العلمية والبحوث والدراسات والوثائق اليت مت سرقتها بسبب وجودها على اإلنرتنيت وهناك عدد
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كبري من خمالفات امللكية الفكرية كتزيف أعمال املؤلف ،وتصميم النماذج ،والعالمات التجارية ،وغريها.
.7التالعب باملعلومات
إن التالعب باملعلومات له أشكال متعددة منها تسريب الوثائق؛ لزعزعة استقرار شركة ما ،وإرسال
الطلبات بالرسائل اإللكرتونية؛ للحصول على تربعات خريية عرب مواقع زائفة ،و�يَُع ُّد اإلنرتنيت أرضاً خصبةً
جداً لشائعات املعلومات املضللة وهو يسهل عملية ارتكاب املخالفات ضد قانون وسائل اإلعالم،
والتحريض اجلنائي ،والدفاع عن اجلرائم ضد اإلنسانية ،ومناصرة اإلرهاب والتحريض عليه ،وزرع العداء
العرقي والطائفي واإلهانات وغريها من األمور املختلفة.

شكل ميثل مراحل تطور اهلجمات السيربانية.
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الفصل الثالث
وسائل سرقة املعلومات
تتعدد وسائل سرقة املعلومات فهناك عدة طرق وإمكانيات تتيحها تكنولوجيا اإلنرتنيت وهي
يف أغلب االحيان تقوم على اخلداع واستغالل نقاط التعرض والثغرات يف التكنولوجيا ،ومن أبرزهذه
معي أو منشأة معينة ،واستخدام الفايروسات للدخول
الطرق التنصت ،وسرقة معلومات هوية شخص ،نّ
للمنظومات اإللكرتونية واحلاسبات ،واحلصول على خمرجات النظام بطرق غري مشروعة ،واالخرتاق وغريها
من األمور ،وفيما يأيت شرح خمتصر ملا مت ذكره آنفا:
1 .1التنصت:
يعد التنصت من أقدم طرق سرقة املعلومات يف احلاسبات حيث حيتوي على حزم البيانات أثناء
مرورها أو تدفقها أو نسخها.
2 .2سرقة معلومات هوية شخص معني:
هتدف هذ الطريقة إىل احلصول على معلومات سرية أو أمنية او احلصول على مبالغ نقدية أو
الدخول على قواعد البيانات منشأة معينة.
3 .3استخدام الفريوسات للدخول غري املشروع إىل احلاسبات:
تنماز الفريوسات مبقدرهتا على تغيري عمل اجلهاز وأدائه دون علم صاحبه؛ وتنقسم على قسمني،
األول :يكون محيداً ال يدمر الربجميات اخلاصة باحلاسوب وممكن أن حيتل مساحة من الذاكرة
ويظهر عرب رسالة يف وقت حمدد له أو يعطي إشارة بأن الذاكرة ممتلئة ،واآلخر خبيث يسعى إىل
تدمري النظام وامللفات ،ويساعد كال النوعني على سرقة البيانات بطريقة غري مشروعة.
4 .4احلصول على خمرجات النظام بطرق غري مشروعة:
يتضمن ذلك سرقة وسائط التخزين ونسخها أو إرساهلا خالل الربيد اإللكرتوين إما بتواطؤ أشخاص
من املنظمة وإما من خالل املؤسسة املراد سرقة بياناهتا وإما بالدخول غري املشروع إىل غرفة النظام.
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رسم توضيحي ميثل وسائل سرقة املعلومات

أنواع اهلجمات السيربانية:
 -1سرقة كلمات مرور املستخدمني للوصول إىل املعلومات وتتضمن:
	•التخمني :وحينها تكون كلمة املرور باسم الزوجة أو الطفل أو نوع العمل ويسهل على
املخرتق ختمينها وتكون غري مؤمنة.
	•اخلداع االجتماعي :حيث يظهر املخرتق مبظهر املسؤول ويطلب كلمة املرور.
	•االستماع إىل حركة املرور (التجسس) :حيث يستمع املخرتق إىل بيانات غري حمفزة مرسلة
إىل الشبكة عرب بوتوكوالت االتصال.
	•الربجميات :وذلك من خالل تسريب حصان طروادة -مثالً -الذي يقوم بدوره بتسريب
املعلومات إىل حاسبة املهاجم.
	•النفاذ إىل ملف ختزين كلمة املرور.
	•السطو على كلمات املرور املرسلة بشكل حمفز.
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	•التجسس عن طريق معرفة معلومات االتصال.
 -2هجمات رفض أداء اخلدمة :تتم من خالل رفض اخلدمة من طريق حتميل النظام فوق طاقته
حيث إن تزويد النظام ببيانات تفوق طاقته يؤدي إىل تصدع النظام بالكامل.
 -3اهلجمات الطمسية :وتتمثل باستهداف صفحات الويب واستبداهلا بصفحات أخرى ،إ ْذ
يقوم املهاجم خبلق موقع شبكي مماثل للموقع األصلي؛ الصطياد املشرتكني واستدارجهم ملعرفة معلوماهتم
أو بطاقات االئتمان اخلاصة هبم ،وغريها.
 -4اهلجمات اخلداعية :تتم من خالل استخدام بوتوكاالت النقل والتحكم ( )TCP/IPيف
اخرتاق أمن النظام أثناء عمل العميل واخلادم حيث يعمل الربوتوكول أعاله على تأمني وصلة ربط آمنة
بني أي عميلني من خالل أرقام املنافذ وحمددات اهلوية املنطقية حيث يقوم املهاجم بتخمني أرقام املنافذ
اليت ختص تبادل البيانات؛ وبالتايل حيل حمل املستخدم القانوين وخيرتق مجيع اجلدران الواقية للوصول إىل
قواعد البيانات للضحية ويستغل املتسللون الربوتوكوالت مبا يأيت:
	•شل الشبكات.
	• إعادة توجيه البيانات حنو مقصد زائف.
	•حتميل األنطمة فوق طاقاهتا من خالل غمرها برسائل متعددة.
	•ملنع مرسل من إرسال بياناته.
 -5اهلجمات على البنية التحتية احلرجة :ويتم ذلك من خالل اهلجوم على البنية التحتية وما حتوية
من شبكات كهرباء ،وأنظمة صرف صحي ،ومستشفيات وأنظمة التحكم األمين ،وغري ذلك.
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رسم توضيحي ميثل مراحل اهلجات السيربانية

االخرتاق:
تفتقد كثري من املؤسسات إىل الوعي األمين السيرباين وبالنتيجة ال متتلك تلك املؤسسات على
خمتلف توجهاها -منظومات أو برامج أو تقنيات جتنبها االخرتاق السيرباين فتكون عرضة لسرقةمعلوماهتا وبيانتها ،أو إحلاق الضرر املادي يف بناها التحتية ،أو هتديد أمنها ،وسأقوم فيما يأيت بشرح
تفصيلي عن أهداف االخرتاق وأساليبه ودوافعه والوقاية منه.
أوالً :أهداف االخرتاق وأساليبه:
اهلدف من االخرتاق:
إن اهلدف من االحرتاق هو احلصول على بيانات أو معلومات خاصة عن مؤسسة معينة أو فرد
معي حيث يعمد املخرتق إىل التعرف على اخلدمات اخلاصة بشبكة املواطن ومواطن الضعف واخللل
نّ
يف األجهزة امللحقة كاحلاسبات أو اهلواتف النقالة اخلاصة باملواطن من خالل بوابات املعلومات والعبور
اخلاصة بالشبكة احمللية.
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دوافع االخرتاق:
أ -الدافع السياسي والعسكري:
إن احلروب املستمرة والتطورات السياسية والعسكرية املتزامنة مع التطورات اليت شهدها قطاع
االتصاالت واملعلوماتية يف ظل االحتياج املستمر واملتزايد لتكلنولوجيا االتصاالت واملعلومات لتلبية
املتطلبات العسكرية للدول املتقدمة دعت إىل االعتماد على هذه التكنولوجيا بصورة مفصلية ،إذ أصبح
موضوع التجسس و اسرتاق املعلومات من طريق االخرتاق ميثل ضرورة عسكرية بني الدول املتقدمة.
ب -الدافع التجاري:
نتيجة للمنافسة التجارية الكبرية احلاصلة بني الشركات العاملية أصبحت عملية االخرتاق مهمة
لكثري من تلك الشركات؛ لغرض االطالع على معلومات الشركات املتنافسة لتحقيق أرباح جتارية فضالً
عن حماولة الدول ضرب اقتصاديات الدول األخرى من خالل االطالع على معلومات ختص تلك
االقتصاديات وآليات منوها لغرض احلد منها.
ت -الدافع الفردي:
إن حماوالت االخرتاق على املستوى الفردي تبدأ بني األفراد؛ بداعي التباهي بالنجاح يف اخرتاق
لكن هذه احلالة حتولت فيما بعد إىل هواية عند بعض األفراد،
أجهزة زمالئهم اآلخرين بدافع التحديَّ ،
إ ْذ شكل بعضهم منتديات لتعليم االخرتاق ،وقد ظهرت هذه املشكلة جلية بعد إقالة املربجمني من بعض
الشركات املعروفة الذين صبوا جام غضبهم على تلك الشركات لغرض النيل والثأر من شركاهتم اليت
أقالتهم.
 -3أنواع االخرتاق:
ميكن تقسيم االخرتاق على ثالثة أنواع مهمة كما يأيت:
أ -اخرتاق اخلوادم واألجهزة الرئيسة للشركات واملؤسسات أو اجلهات احلكومية وذلك من طريق
اخرتاق اجلدار الناري للخوادم بعملية تدعى احملاكاة واليت تعين انتحال شخصية للدخول إىل النظام
ِ
املرسل إليه وهذه العناوين تشكل مادة أساسية
إذ إن عنوان الـ ( )IPحيوي على عناوين املرسل و َ
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وثغرة كبرية للمخرتقني.
ب -اخرتاق األجهزة الشخصية واسرتاق ما حتوية من معلومات ،و ُّ
تعد هذه الطريقة شائعة جداً
من قبل اهلواة واحملرتفني.
ت -التعرض للبيانات أثناء انتقاهلا والتعرف على شفرهتا يف حال كوهنا مشفرة ،وهذه الطريقة
شائعة لدى احملرتفني الذين حياولون سرقة أرقام بطاقات االئتمان البنكية وكشف األرقام السرية هلا.
آلية االخرتاق:
ذكرنا مسبقا أن اهلجمات اإللكرتونية اليت تتم عرب اإلنرتنيت أو الفضاء السيرباين تنماز بسهولتها
َّ
ألن تلك اهلجمات تتم عن بُعد ،وأن عملية االخرتاق ال تتم إلاّ بوجود عاملني أساسيني ،األول هو
الربنامج املسيطر ،واآلخر اخلادم الذي يقوم بتسهيل عملية االخرتاق.
حيث يكون األول يف جهاز املخرتق والثاين يف جهاز الضحية ،ومن اجلدير بالذكر أن طرق
االخرتاق ختتلف وتتعدد وتتطور بتطور التقنيات ،ولكن يبقى العنصر األساس هو ضرورة وجود اتصال
بني جهاز املخرتق و جهاز الضحية ،وأن ابرز اليات االخرتاق تتم من طريق ما يأيت:
 -1أحصنة طروادة:
و هو عبارة عن ( )Patch fileيتم إرسالة من قبل الشخص املخرتق إىل الضحية ويزرع بعد
استالمه يف جهاز الضحية ،ومهمته األساسية البقاء صامتاً إىل حني التفعيل من قبل املخرتق حيث
يسيطر املخرتق من خالل هذا امللف سيطرة تامة على جهاز الضحية ويقوم هذا امللف بتغيري امسه بعد
يعد فايروساً وإمنا ُّ
يوم أو يومني من دخوله إىل جهاز الضحية ومن املالحظ أن حصان طروادة ال ُّ
يعد ملفاً
جتسسياً لكن تعاملة بعض املضادات كفايروس.
وتتم عملية إرسال حصان طروادة من خالل الربيد اإللكرتوين أو من خالل برنامج الـ(،)ICQ
وميكن إعادة تكوينه من طريق املايكرو املوجود بربامج معاجلة النصوص ويتم تفعيله بعد أن يعمد الضحية
إىل فتح الروابط أو الربامج املرسلة ،فيجد أهنا ال تعمل ُّ
وتعد هذه العملية اخلطوة األوىل لالخرتاق؛ ذلك
ألن الربنامج يفتح بوابة اتصال بني جهاز الضحية وجهاز املخرتق تمُ ِّكن األخري من حتديث معلوماته
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والبدء بعملية االخرتاق.
 -2الـ (:)IP address
حني اتصال أي شخص باإلنرتينت يكون الشخص املعين معرضاً إىل كشف كث ٍري من املعلومات
اخلاصة به كعنوان اجلهاز ،وعنوان مزود اخلدمة اخلاص بالشخص ،وتسجيل التحركات على الشبكة،
وتوجد كثريٌ من املواقع اليت يزورها الشخص اليت تفتح سجالً خاصاً يتضمن عنوان املوقع ،ونوع الكمبيوتر،
واملتصفح املستخدم ،وحىت نوع املعاجل وسرعته ومواصفاته ،وغريها من التفاصيل ،حيث يكون عنوان
الـ( )IPكرقم اهلوية اخلاص بكل من يستخدم اإلنرتيت ،ويتمكن احملرتف من الولوج إىل اجلهاز بعد معرفته
للمعلومات اخلاصة بالـ( )IPاخلاص بالضحية ،ويتمكن من السيطرة فقط يف حال وجود اتصال بشبكة
اإلنرتنيت لكن هذا اخليار ال خيدم املخرتق؛ َّ
ألن اخلادم اخلاص مبزود اخلدمة يقوم بتغيري عنوان املشرتك
تلقائياً عند كل عملية دخول إىل الشبكة.
 -3الـ (:)Cookies
هو عبارة عن ملفات صغرية تضعه بعض املواقع اليت يزورها املستخدم على القرص الصلب،
ويتمكن هذا امللف من مجع بعض املعلومات والبيانات عن اجلهاز وعدد املرات اليت زار املستخدم فيها
املوقع وختزينها ،وتسريع عملية نقل البيانات بني جهاز املستخدم واملوقع؛ فاهلدف األويل من هذا الربنامج
جتاري ،ولكنه يساء استخدامه من قبل املخرتقني احملرتفني.
أساليب االخرتاق:
النارية.

أ -يعمد املخرتق إىل السيطرة على أبواب جدارن احلماية من خالل حتييد دور برامج اجلدارن
ب -مهامجة خدمات امللفات العامة للحصول على املعلومات اليت ختص الشبكة.

ت -السعي للحصول على املعلومة من خالل طرق غري هجومية كالدخول كمستخدم طبيعي مث
حياول املخرتق احلصول على املعلومات اليت متكنه من الولوج بصورة مباشرة إىل الشبكة واالتصال باخلوادم
الرئيسة هلا وتعد هذه الطريقة من أجنع الوسائل؛ ألهنا ال تثري الشكوك حول طبيعة الشخص املخرتق من
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قبل مسؤويل أمن الشبكات ،وهي متكن املخرتق من احلصول على املعلومات بأسرع وقت ممكن.
حيصل االخرتاق من طريق الروابط املستخدمة من قبل مستخدمي الشبكة ألن تطبيقات اإلنرتنيت
حتوي على اسم صاحب احلساب اخلاص بدالً من االسم العام ،وتُس�تَغَل هذه املعلومة للحصول على
معلومات أكثر عن اخلوادم يف الشبكة الستخدامها.
أ -الوقاية من االخرتاق
إن من أهم أساليب الوقاية للحد من عمليات االخرتاق اإللكرتونية للمنشآت واملؤسسات
واملنظومات اإللكرتونية ما يأيت:
1.1تطبيق إجراءات أمنية مشددة من قبل األفراد واملؤسسات لتحديد أهم املسائل اليت جيب أن
تتخذ ملواجهة االخرتاقات.
 2.2تشكيل فرق خاصة ملكافحة االخرتاقات.
 3.3االستعانة باملكاتب االستشارية أو املؤسسات أو الشركات املعنية املتخصصة بأمن املعلومات
واالتصاالت الختاذ االجراءات االمنية املالئمة والالزمة لطبيعة عمل املؤسسة؛ هبدف دعم
وسائل احلد من االخرتاقات ومحاية مراكز املعلومات بوسائل فعالة ومتطورة؛ وبذلك نضمن
صعوبة االخرتاق من قبل اآلخرين.
 4.4توعية العاملني وتثقيفهم سواء أكانوا على مستوى أفر ٍاد أم مؤسسات خبطورة االخرتاق
وضرورة احلذر منه ،وجيب تدريب العاملني يف مراكز املعلومات اخلاصة باملؤسسات على
كيفية اكتشاف االخرتاقات وإيقافها ،واحلد من أخطارها واألضرار اليت من املمكن أن
التعرف على مرتكبيها ،فضالً عن تدريبهم على اإلجراءات الواجب اتباعها
تلحقها وأساليب ُّ
للحفاظ على املعلومات.
5.5استخدام أحدث النسخ واإلصدارات اخلاصة باملتصفحات لتجنب الثغرات اإللكرتونية
املوجودة يف اإلصدارات القدمية اليت توفر بيئة خصبة للمخرتقني.
6.6حتميل وتنصيب أحدث برامج احلماية اخلاصة بأنظمة التشغيل لتدارك املشاكل واالخرتاقات
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وجيب مراعاة حتديث هذه الربامج دورياً لغرض كشف الثغرات أو الفايروسات اليت تساعد
على عملية االخرتاق.
7.7التحكم يف ملفات املشاركة احمللية بني احلاسبات و حماولة إزالتها؛ ألهنا أكرب مصدر للتهديد
األمين حيث تسمح ألي شخص بالدخول إىل اجلهاز اخلاص باملستخدم ومشاركة املعلومات
املوجودة يف ملفات املشاركة.
8.8استخدام كلمات مرور من عدة أحرف ورموز يصعب التنبؤ هبا هبدف محاية اجلهاز من عملية
االخرتاق أو االستخدام إال بعد كتابتها بنح ٍو صحيح ،وجيب مراعاة وجود كلمة مرور تسمح
لآلخرين االتصال باجلهاز حني االتصال بالشبكات.
9.9جتنب حتميل برامج أو ملفات جمهولة املصدر أو غري موثوقة ،وجيب فحص األقراص وشرائح
الذاكرة والتأكد من خلوها من الفريوسات قبل استخدامها.
الفريوسات:
ُّ
تعد الفريوسات من أخطر مهددات األمن املعلومايت السيرباين؛ لذا فإن مؤشر وجود فريوس ميثل
جرمية سيربانية من جرائم احلاسب ويتعرض من قام هبذه اجلرمية للعقوبة والقانون النافذ يف الدول اليت
شرعت قوانني ختص جرائم املعلوماتية ،فالفريوسات هتدف إىل السيطرة على اجلهاز واإلضرار بالنظام
وسرقة املعلومات ومتكني املخرتقني من الوصول إىل املعلومات بسهولة وإتالف حمتويات النظام كافة.
الفايروس من وجهة نظر برجمية هي عبارة عن برنامج أو تطبيق يتم تصميمه بوساطة أحد املربجمني؛
لتحقيق هدف معني من األهداف اليت متت اإلشارة إليها آنفا؛ لذلك تتم برجمته ليكتسب القدرة على
التدمري أو فتح ثغرات للوصول إىل املعلومات وسرقتها أو السيطرة على أنظمة معينة ومن املمكن للفريوس
استنساخ نفسة عدة مرات ،أو اعادة إنشاء نفسه واالنتشار ،أو ربط نفسة بربامج أخرى ومن أهم أنواع
الفريوسات تتمثل باآليت:
1.1الديدان:
فريوسات تنمتز بالقدرة على استنساخ نفسها من وإىل األقراص املرنة ،أو عرب الشبكات وهي
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تنقسم على نوعني:
	•النوع األول :يدعى بالدودة املضيفة اليت تستخدم الشبكة لنسخ نفسها على أجهزة احلاسوب
اآليل املتصلة بالشبكة.
	•النوع الثاين :يدعى الدودة الشبكية اليت توزع أجزاءَها على عدة أجهزة و متتد على الشبكة
بعد تشغيل هذه األجزاء ،ومن أهم أضرارها إبطاء سرعة اجلهاز.
 .2القنابل املوقوتة:
معي يتم
عبارة عن برامج تنتقل إىل احلاسب اآليل ،وهي ملتصقة بربيد إلكرتوين أو مبلف نّ
معي يتم حتديده
حتميله ،ويبدأ عمل هذه الفريوسات بعد وقت الحق أو مدة زمنية حمددة أو بعد حدث نّ
من قبل املربمج ومن أهم آثارهها حذف البيانات وتعطيلها وختريبها.
 .3فريوسات الشبكة:
تنتشر هذه الفريوسات من طريق الربيد اإللكرتوين والسيما الرسائل اليت تأيت الحقا.
 .4باب املصيدة:
هو رمز يتم توزيعه حني تركيب باب احلماية كي يعطي املخرتق احلرية يف اختيار الوقت
املناسب لعملية التخريب حيث يسمح هذا الرمز بالنفاذ من خالل الشبكات يف ظل وجود نظم محاية
معينة.
 .5فريوسات العتاد:
يعمل هذا النوع من الفريوسات على توليد ماليني العمليات احلسابية وعمليات اإلدخال واإلخراج
املتوالية اليت تؤدي إىل ارتفاع كبري يف درجة حرارة وحدة املعاجل املركزي واحرتاقها.
 .6الباتشيات:)Trojans(:
عبارة عن برنامج صغري قد يكون مدجماً مع ملف آخر للتخفي حينما يتم تنزيله وفتحه يصيب الـ
182

اوراق حبثية

 Registryويفتح منافذ؛ مما جيعل جهاز املستخدم قابالً لالخرتاق بسهوله وهو ُّ
يعد من أذكى الربامج،
فمثالً حينما نعمل تفحص ( )scanفهناك بعض التورجن يفك نفسه على هيئة ملفات غري حمددة فيمر
عليها التفحص دون التعرف عليه و من مث جيمع نفسه مرة ثانية.
 .7فريوسات التشغيل:
تنشط هذه الفريوسات يف منطقة نظام التشغيل وهي من أخطر أنواع الفريوسات حيث إهنا مينعك
من تشغيل اجلهاز.
 .8الفريوسات املخفية:
هي اليت حتاول أن ختتبئ من الربامج املضادة للفريوسات ،وهي الفريوسات من السهولة كشفها
والسيطرة عليها.
 .9الفريوسات املتحولة:
تتغري هذه الفريوسات من جهاز إىل آخر يف أوامرها ،اليت تعد األصعب على برامج كشف
الفريوسات ،وتكون مكتوبة مبستوى غري تقين فيسهل إزالتها بسرعة.
 .10فريوسات املاكرو:
يشكل هذا النوع ضرراً كبرياً على برامج األوفيس وهو فريوس يكتب بلغة الورد WORD
ويصيب ملفات البيانات.
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خمطط بياين يوضح نسب اهلجمات السيربانية على مستوى العامل.

أهم أدوات األمن املعلومايت اليت جيب اتباعها:
 -1تقنيات جتفري البيانات :متكن هذه األنظمة من احلفاظ على سرية املعلومات والتيقن من
عدم كشفها وهي على نوعني:
•تشفري تناظري :وتيم مبفاتيح خاصة ألجل إزالة نص من النصوص ،ويستخدم املشفر مفتاحاً
يف عملييت فك وتشفري حيث يكون املرسل واملتلقي املفتاح تشفري الشفرة وفكها نفسه.
•تشفري ال تناظري :و يتم مبفاتيح عمومية ،وبغض النظر عن نوع التشفري فهو يعتمد على قوة
اخلوارزمية اليت تستخدم يف تشفري املعلومة ويستخدم فيه زوج فريد من املفاتيح ويشتمل على
مفتاح عمومي ومفتاح خصوصي فريسل املرسل باملفتاح العمومي ويفك املستقبل باملفتاح
اخلصوصي وينماز هذا التشفري برصانة عالية ويبلغ طول الشفرة  2048بت.
 -2بروتوكول إنرتنت أمن.
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 -3أمن التطبيقات :يعين احلصول على النسخ األصلية من النسخ الربجمية ،ويتضمن تركيب نسخ
جديدة من الربوتوكوالت املؤمنة.
حلماية أمن املعلومات و تضييق الفجوة اإللكرتونية أمام االخرتاقات يستلزم اآليت:
	•بىن حتتية موثوقة وآمنة.
	•سياسات خللق الثقة.
	•إطار قانوين مناسب.
	•إدارة األدوات األمنية للمعلومات وإدارة املخاطر.
	•إدارة أمنية قادرة على خلق الثقة يف التطبيقات واالستخدامات املقدمة.
	•فريق متخصص قادر على أدارة كل ما ورد يف أعاله ومدرب تدريباً عالياً وذو معلومات حمدثة
وعلى اتصال مع فرق مشاهبة يف بقية بلدان العامل.
الفصل الرابع
وضع اسرتاتيجية وطنية مقرتحة لألمن املعلومايت (السيرباين) العراقي
مقدمة:
بعدما مت عرضه من توضيحات ختص خطورة االمن املعلومايت وأمهيته بصورة عامة ونظراً لعدم تبين
مشروع وطين واضح املعامل ُّ
حيد من جرائم املعلوماتية ،فضالً عن عدم اكتمال القاعدة التشريعية املتمثلة
بقانون االتصاالت واملعلوماتية العراقي حىت الوقت احلايل ،اود أن اقرتح اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين
العراقي مبا يتوافق واملنهج العاملي املتبع من قبل منظمات دولية خمتصة مثل االحتاد الدويل لالتصاالت،
ومؤسسات ودول اكتملت لديهم مثل هذه املشاريع حيث إن وجود خطة اسرتاتيجة وهنج واضح يساعد
صناع القرار على البدء هبذا املشروع احليوي واملهم للدولة العراقية.
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لذا يقتضي وضع خطة وطنية لألمن السيرباين وتنفيذها وجود اسرتاتيجية شاملة تشمل استعراضاً
عاماً أولياً ملدى كفاية املمارسات الوطنية احلالية والنظر يف دور مجيع أصحاب املصلحة (املؤسسات
احلكومية ،والقطاع اخلاص ،واملواطنني) يف هذه العملية ،وألسباب تتعلق باألمن القومي والرفاه االقتصادي،
حتتاج احلكومات -بصورة عامة -إىل املساعدة يف عملية محاية البنية التحتية ملعلوماهتا احليوية ،وتعزيز هذه
احلماية وضماهنا ،فالبنية التحتية للمعلومات يف عصرنا احلايل تشمل مجيع قطاعات الصناعة يف أي بلد،
إذ إهنا تتجاوز حدود البلدان ،وإن مشولية البنية التحتية احليوية للمعلومات جتعلها موجودة يف كل مكان
من شأنه أن يهيئ فرصاً ومزايا اقتصادية هائلة.
إن هذه املزايا تقرتن أيضاً بكث ٍري من حاالت االعتماد املتبادل واملخاطر املكلفة ،وإن تكاليف
مجيع أصحاب املصلحة العاملني يف خدمات املعلومات مثل بائعي الربجميات ومشغلي الشبكات وموردي
خدمات اإلنرتنت ( )ISPsواملستعملني هلا وإيراداهتم تتأثر بالربجميات اخلبيثة والرسائل االقتحامية ،وتشمل
هذه اآلثار -على سبيل املثال ال احلصر -تكاليف التدابري الوقائية ،وتكاليف العالج ،والتكاليف املباشرة
لعرض النطاق والتجهيزات ،وتكاليف فرص االزدحام .وعلى الرغم من أن الرباجميات اخلبيثة ذات مضار
كبرية إال أهنا تولد تدفقات جديدة للدخل ،بعضها شرعي وبعضها اآلخر غري شرعي ،حيث إهنا تضفي
الشرعية على مناذج لألعمال التجارية (مثل املنتجات املضادة للفريوسات واملضادة للرسائل االقتحامية
والبنية التحتية ،وهي تفسح اجملال أمام أعمال إجرامية جتارية مثل (تأجري الشبكات الروبوتية ،وتقاضي
عموالت على املبيعات املتولدة عن الرسائل االقتحامية ،وخطط التالعب باألوراق املالية)؛ وبالتايل تؤدي
هذه العوامل إىل حوافز خمتلطة وأحياناً متعارضة لدى صانعي القرار تعمل على تعقيد التوصل إىل حلول
جذرية متكاملة هلذه املشكلة.
التغيات اليت أحدثتها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت حتتاج إىل مز ٍ
يد
إن التطور السريع و رُّ
من الرتكيز على التعاون املشرتك جلميع األطراف والشركاء سواءٌ أكانوا على املستوى احمللي أم الدويل ،إن
التواصل بني احلكومات يف كثري من األحيان واالضطالع بدور قيادي يف أمن الشبكات له أمهية حامسة
وموردوها ،يف
لضمان إشراك أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني ،ومنهم كذلك مشغلو البنية التحتية ِّ
عملية التخطيط ورسم السياسة بوجه عام ،ومن خالل العمل املشرتك بني األطراف املعنية ،ميكن لكل
من احلكومة والقطاع اخلاص أن يعززوا ويزيدوا من خرباهتم يف إدارة املخاطر املتصلة بالبنية التحتية احليوية
للمعلومات ،ومن شأن هذا االندماج أن يضاعف من الثقة وأن يكفل تطوير السياسات والتكنولوجيات
وتطبيقها بنحو مالئم وأكثر فعالية ،ويسهم هذا االندماج أيضاً حبماية البنية التحتية احليوية للمعلومات
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وتعزيز األمن السيرباين والتعاون والتنسيق بني الدول والشركاء على الساحة الدولية.
أوال :اهلدف من اقرتاح االسرتاتيجية الوطنية لألمن املعلومايت
1.1إقامة نظام وطين منسق لالستجابة ألمن الفضاء السيرباين لتاليف احلوادث السيربانية وتتبعها
وردعها واالستجابة هلا والتعايف منها.
2.2إنشاء جهة تنسيق إلدارة احلوادث السيربانية حبيث تضم هذه اجلهة العناصر املهمة يف
احلكومة والعناصر األساسية من مشغلي البنية التحتية واملوردين بغية احلد من املخاطر.
3.3املشاركة يف آليات مراقبة احلوادث واإلنذار بوجودها واالستجابة هلا وتقاسم املعلومات بشأهنا.
4.4وضع اخلطط واإلجراءات والربوتوكوالت بشأن االستجابة حلاالت الطوارئ ،واختبارها،
والتمرين عليها مبا يكفل بناء الثقة بني املتعاونني من اجلهات احلكومية وغري احلكومية
وتعاوهنم الفعال يف وقت األزمات.
ثانيا  :خطوات حتقيق األهداف:
يعد إنشاء قدرة وطنية إلدارة احلوادث مهمة طويلة األجل تبدأ بإنشاء قدرة وطنية أو فريق وطين
لالستجابة حلوادث احلاسوب (.)CIRT
 :1حتديد أو إنشاء قدرات وطنية فرقة الـ(.)CIRT
أ -قد تؤدي املعاجلة الفعالة والسريعة للحوادث السيربانية الكبرية إىل احلد من األضرار اليت تلحق
بأنظمة املعلومات ،فضالً عن ضمان توافر وسائل فعالة لالستجابة وتقليل الوقت الالزم لالنتعاش واحلد
من التكاليف ،وهذا يكون بعد املواءمة واالشرتاك بني القطاعني العام واخلاص ،إذ إن وجود فرقة استجابة
مهم وضروري
حلوادث األمن احلاسويب املعينة وطنياً ( )CIRTللعمل كجهة اتصال مع احلكومة أمر ٌّ
والسيما فيما يتعلق باحلوادث ذات األمهية الوطنية حيث إن تنسيق الدفاع ضد احلوادث السيربانية
الفعال يف احلد من جرائم املعلوماتية.
والتصدي هلا والعمل مع سلطات إنفاذ القوانني له األثر ّ
ب -من الضروري أن تقوم فرقة االستجابة حلوادث األمن احلاسويب ( )CIRTبتوفري اخلدمات
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والدعم؛ لتاليف القضايا ذات الصلة باألمن السيرباين ،واالستجابة هلا ،والعمل كجهة اتصال وحيدة
لإلبالغ عن حوادث األمن السيرباين ،والتنسيق واالتصاالت ذات الصلة ،وجيب أيضاً أن تتضمن مهام
هذه الفرقة الوطنية التحليل واإلنذار ،وتقاسم املعلومات ،واحلد من مواطن الضعف ،والتخفيف ومعاونة
جهود االنتعاش الوطنية للبنية التحتية للمعلومات احلرجة.
املهام امللقاة على عاتق فرقة االستجاب حلوادث األمن احلاسويب (:)CIRT
• رصد وحتديد النشاط اخلارج على القياس.
• حتليل املخاطر السيربانية ومواطن الضعف ونشر املعلومات املتعلقة باإلنذار باألخطار السيربانية.
• حتليل املعلومات املتعلقة باحلوادث ومواطن الضعف اليت توزعها اجلهات األخرى وجتميعها،
مبا يف ذلك املوردون لتكنولوجيا املعلومات ،وخرباء التكنولوجيا؛ لتوفري تقييم يقدم ألصحاب املصلحة
املهتمني.
• إقامة آليات اتصاالت موثوق هبا وتسهيل عملية االتصال بني املعنيني لتقاسم املعلومات ومعاجلة
القضايا ذات الصلة باألمن السيرباين.
• توفري معلومات اإلنذار املبكر ،مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باحلد من مواطن الضعف واملشاكل
احملتملة.
• وضع اسرتاتيجيات للحد واالستجابة ،وتفعيل االستجابة املنسقة للحوادث.
• تقاسم البيانات واملعلومات عن احلوادث واالستجابة املقابلة.
• تتبع املعلومات ورصدها لغرض حتديد االجتاهات واسرتاتيجيات العالج طويلة األجل.
• نشر أفضل املمارسات العامة املتعلقة باألمن السيرباين والتوجيهات املتعلقة باالستجابة للحوادث
وتالفيها.
 :2إقامة آلية أو آليات داخل احلكومة للتنسيق بني املؤسسات املدنية واحلكومية:
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أ -يتمثل أحد األدوار الرئيسة للفرقة الوطنية لالستجابة حلوادث األمن احلاسويب يف نشر املعلومات،
مبا يف ذلك املعلومات عن مواطن الضعف واألخطار احلالية على املعنيني ،ومتثل الوكاالت احلكومية املعنية
أحد أصحاب املصلحة اجملتمعية ويتعني إشراكها يف أنشطة االستجابة.
ب -ميكن أن يتخذ التنسيق الفعال مع هذه املؤسسات املختلفة عدة أشكال منها -على سبيل
املثال -ما يأيت :إقامة موقع على شبكة الويب لتبادل املعلومات أو توفري املعلومات من طريق قوائم
املراسالت مبا يف ذلك النشرات اإلخبارية وتقارير االجتاهات والتحليل ،أو إعداد املطبوعات اليت تتضمن
التنبيهات واألفكار املفيدة واملعلومات عن خمتلف جوانب األمن السيرباين مبا يف ذلك التكنولوجيات
اجلديدة ومواطن الضعف واألخطار والنتائج النامجة عنها.
 :3إقامة شراكات مع دوائر الدولة املعنية استعداداً ملواجهة احلوادث السيربانية على املستوى
الوطين وتتبعها واالستجابة هلا:
يتعي أن تتعاون احلكومة والفرقة الوطنية لالستجابة حلوادث األمن احلاسويب مع القطاع
أ -نّ
اخلاص ،ونظراً ألن القطاع اخلاص يف كثري من البلدان ميتلك اجلزء األكرب من البنية التحتية احليوية
للمعلومات وأصول تكنولوجيا املعلومات؛ لذا من الضروري على احلكومة العمل مع القطاع اخلاص
لتحقيق أعلى فائدة ختص اإلدارة الفعالة للحوادث النامجة عن جرائم املعلوماتية .
ب -تتيح العالقات التعاونية مع القطاع اخلاص -القائمة على الثقة -للحكومة اكتساب نظرة
متعمقة يف كث ٍري من جوانب البنية التحتية احليوية اليت ميلكها القطاع اخلاص ويديرها ،وميكن للتعاون بني
القطاعني العام واخلاص والناس أن يساعد يف إدارة املخاطر املرتبطة باألخطار السيربانية ومواطن الضعف
واآلثار النامجة ،وحتقيق التوعية باألوضاع على مستوى العامل من خالل تقاسم املعلومات ،والتوعية،
واملشاركات املتبادلة.
التشجيع على تطوير ممارسات تقاسم املعلومات بني القطاع اخلاص واحلكومة مبا يتيح تقاسم
املعلومات التشغيلية يف الوقت الفعلي.
خ -هناك بعض الوسائل لتشجيع الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص منها:
حتديد املنافع اليت تعود على كل من احلكومة والقطاع اخلاص.
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وضع برامج تضمن محاية بيانات امللكية احلساسة وتنفيذها.
إنشاء فرق عمل مشرتكة بني القطاعني العام واخلاص بشأن إدارة املخاطر السيربانية وإدارة احلوادث.
تقاسم أفضل أساليب وممارسات االستجابة للحوادث وإدارهتا ومواد التدريب اخلاصة هبا.
التعاون يف حتديد األدوار واملسؤوليات اخلاصة باحلكومة والقطاع اخلاص يف إدارة احلوادث ويف
وضع بروتوكوالت متماسكة وقادرة على التنبؤ على مدار الوقت.
 :4إقامة جهة أو جهات اتصال داخل املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص والشركاء
الدوليني لتسهيل التشاور والتعاون وتبادل املعلومات مع الفريق الوطين املسؤول عن االستجابة
للحوادث (:)CIRT
أ� -يَُع ُّد حتديد جهات االتصال املالئمة وإقامة عالقات عمل تعاونية ألغراض التشاور والتعاون
وتبادل املعلومات عنصراً أساسياً لآللية املنسقة والفعالة الوطنية والدولية املعنية باالستجابة للحوادث حيث إن
هلذه العالقات دوراًكبرياً يف عملية اإلنذار املبكر باحلوادث السيربانية احملتملة وتبادل املعلومات عن األخطار
واالستجابات فيما بني أطراف االستجابة للحوادث واملعنيني اآلخرين .
ب -ميكن أن توفر جهات اتصال حمدَّثة وقنوات اتصال مع دوائر أصحاب املصلحة تبادل
املعلومات االستباقية ويف الوقت املناسب فيما يتعلق باالجتاهات واألخطار واإلسراع باالستجابة ،ومن
الضروي إقامة اتصاالت تستند إىل وظائف اإلدارات وليس إىل األفراد لضمان أن تظل قنوات االتصال
مفتوحة حىت حينما يرتك األفراد املنظمة ،وتبدأ العالقات يف كثري من األحيان ببناء الثقة مع أفراد معينني،
إال أهنا جيب أن تتطور إىل ترتيبات أكثر التزاماً بالطابع النظامي واملؤسسي.
 :5املشاركة يف األنشطة التعاونية وأنشطة تقاسم املعلومات على املستوى الدويل:
جيب أن تشجع احلكومة التعاون مع املنظمات واملوردين للتكنولوجيا واخلرباء اآلخرين املعنيني هبذا
املوضوع على ما يأيت:
	•االستجابة املسبقة للحوادث بِ َعدِّها قاعدة عاملية للسلوك.
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	• أن تعزز احلكومة اإلمكانات لفرق االستجابة حلوادث األمن احلاسويب لالنضمام إىل
املؤمترات واحملافل الدولية واإلقليمية بغية بناء القدرات؛ من أجل حتسني آخر ما توصلت إليه
التكنولوجيا يف االستجابة للحوادث على املستوى اإلقليمي.
	• التعاون يف جمال تنمية مواد  CIRTعلى املستوى الوطين وإبالغها إىل سلطات CIRT

بفعالية.

 :6وضع أدوات وإجراءات حلماية املوارد السيربانية للكيانات احلكومية:
أ -تتطلب عملية اإلدارة الفعالة للحوادث وضع سياسات وإجراءات ومنهجيات وأدوات أمنية
وتنفيذها حلماية األصول السيربانية للحكومة وأنظمتها وشبكاهتا ووظائفها ،وميكن أن يتضمن ذلك
بالنسبة لفرقة االستجابة حلوادث األمن احلاسويب إجراءات التشغيل املعيارية ،ومبادئ توجيهية للعملية
الداخلية واخلارجية ،وسياسات أمنية للتنسيق مع املعنيني وتنفيذ شبكات املعلومات اآلمنة لعمليات فريق
يتعي عليها -بوصفها جهة اتصال بشأن االستجابة للحوادث -التنسيق مع املعنيني
 ،CIRTاليت نّ
كافة ،واملساعدة يف التعاون مع فرق االستجابة للحوادث األخرى ،ويتعني على احلكومة أن توفر التدريب
املستمر جلميع املوظفني اجلدد واحلاليني بشأن االستجابة للحوادث.
 :7القيام من خالل الفريق الوطين لالستجابة للحوادث بإنشاء قدرة على تنسيق العمليات احلكومية
لالستجابة للهجمات السيربانية واسعة النطاق والتعايف منها:
يف حالة وقوع حادثة ترقى إىل مستوى األمهية الوطنية فمن الضروري وجود جهة اتصال مركزية
للتنسيق مع الكيانات احلكومية األخرى ومع املعنيني اآلخرين ،مثل القطاع اخلاص ،ومن املهم وضع
اخلطط واإلجراءات اليت تكفل استعداد الفرقة الوطنية لالستجابة للحوادث للتصدي ألي حادث حمتمل.
 :8التشجيع على ممارسات اإلفصاح اليت تتسم باملسؤولية من أجل محاية العمليات وسالمة البنية
التحتية السيربانية:
من املالحظ أنه من املمكن اكتشاف مواطن ضعف يف منتجات تكنولوجيا املعلومات كالتجهيزات
أو الربجميات ،وينبغي اختاذ القرارات اخلاصة بكشف املعلومات اخلاصة مبواطن الضعف للجمهور على
أساس كل حالة على حدة ،حبيث ال يُساء استعمال هذه املعلومات ،وينبغي إتاحة الوقت الكايف للبائعني
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قبل أي عملية من عمليات الكشف عن هذه املعلومات.
ثالثا  :آليات العمل:
1.1جيب أن يقتنع صناع القرار يف العراق باحلاجة إىل إجراء وطين للتصدي لألخطار ومواطن
الضعف يف البنية التحتية السيربانية الوطنية من خالل املناقشات على مستوى السياسات
والتشريعات ووضع أو اقرتح األطر الكفيلة بذلك.
2.2حتديد شخص رئيس ومؤسسة رائدة يقع على عاتقها اجلهد الكامل على املستوى الوطين.
3.3حتديد املكان احلكومي الذي ينبغي أن يؤسس يف إطاره فريق استجابة حلوادث أمن احلاسوب
( )CERTتوكل إليه املسؤولية الوطنية يف هذا اجملال وحتديد املؤسسات الرائدة لكل جانب
من جوانب االسرتاتيجية الوطنية.
4.4حتديد اخلرباء وواضعي السياسات املالئمني داخل الوزارات احلكومية ،والسلطات احلكومية
والقطاع اخلاص وأدوارهم فيما خيص املشروع .
5.5إقامة آليات للتعاون فيما بني احلكومة العراقية وبقية احلكومات وكيانات القطاع اخلاص على
املستوى الوطين وحتديدها.
6.6حتديد الدول ذات املشاريع املماثلة واالستفادة من مشاريعها واآليات املتبعة فيها.
7.7املشاركة يف تعزيز اجلهود الدولية ملعاجلة قضايا األمن السيرباين ،مبا يف ذلك تقاسم املعلومات
وجهود املساعدة.
8.8ضرورة متابعة التوصيات والقرارت اخلاصة باملوضوع اليت تصدر من املؤسسات الدولية املعنية
باملوضوع كاالحتاد الدويل لالتصاالت.
9.9تأسيس إدارة متكاملة للمخاطر لغرض حتديد اجلهود الوقائية املتعلقة باألمن السيرباين ووضع
األولويات املتعلقة هبا.
1010التقييم الدوري احلالة الراهنة لألمن السيرباين ووضع أولويات الربامج.
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1111حتديد متطلبات التدريب وكيفية حتقيقها.
رابعا :إنشاء منظمة وطنية إلدارة احلوادث املراقبة واإلنذار واالستجابة واالنتعاش:
من املهم أن تقوم احلكومة العراقية بإنشاء أو حتديد منظمة وطنية تعمل كجهة اتصال بني
املؤسسات كافة لضمان الفضاء السيرباين ومحاية البنية التحتية احليوية للمعلومات تتضمن املهام املوكل
إليها (املراقبة ،واإلنذار ،واالستجابة ،وجهود االنتعاش ،وتيسري التعاون بني الكيانات احلكومية والقطاع
اخلاص والدوائر األكادميية واجملتمع الدويل).
إذ يقع على عاتق احلكومة الدور األساس يف معاجلة األمن السيرباين على املستوى الوطين ويف
اإلعداد لرصد احلوادث السيربانية وإدارهتا واالستجابة هلا ،وتتطلب اإلدارة الفعالة للحوادث النظر يف
اعتبارات التمويل واملوارد البشرية والتدريب والقدرات التكنولوجية والعالقات بني احلكومات والقطاع
اخلاص واملتطلبات القانونيةُّ ،
ويعد التعاون على مجيع املستويات احلكومية ومع القطاع اخلاص والدوائر
األكادميية واملنظمات الدولية عنصراً ضرورياً إلدارة احلوادث والستثارة الوعي باحلوادث احملتملة واخلطوات
الالزمة صوب العالج ،وعلى احلكومة كذلك ضمان التنسيق بني األطراف كافة.
خامسا :الرتويج لثقافة وطنية لألمن السيرباين:
نظراً ملا أصبحت عليه احلواسيب الشخصية من قوة تتزايد باطّراد ،وأن التكنولوجيات تتقارب
يف مساهتا ،وأن التوصيالت عرب احلدود الوطنية آخذة يف التزايد؛ لذا ينبغي جلميع املعنيني الذين يقومون
بتوريد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارهتا ،الذين يستخدمون شبكات املعلومات فهم قضايا األمن
السيرباين وأن يتخذوا اإلجراءات املناسبة حلماية شبكاهتم ،وجيب على احلكومة أن توجه بضرورة نشر
ثقافة األمن السيرباين ودعم اجلهود املساعدة على ذلك.
أوال :اهلدف من ترويج ثقافة األمن السيرباين:
سأعرض أهم األهداف يف إطار ثقافة األمن السيرباين اليت ينبغي هلا أن تؤخذ بنظر احلسبان
من قبل احلكومة أو املؤسسات املعنية هبذا املوضوع.
1.1الرتويج لثقافة وطنية لألمن مبا يتوافق وقرارات املنظمات األممية مثل قرار اجلمعية العامة لألمم
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املتحدة  239/57والقرار  ،199/58إلرساء ثقافة عاملية ألمن الفضاء احلاسويب ومحاية
البىن التحتية احليوية للمعلومات.
 2.2توعية القطاع اخلاص واجملتمع املدين واألفراد ،إذ ينبغي تدريب مستعملي األنظمة احلكومية
مهمة
واخلاصة ،وإدخال حتسينات يف املستقبل على اجلوانب األمنية ،فضالً عن أمور أخرى ّ
تشمل اخلصوصية ،والرسائل االقتحامية ،والربجميات الضارة.
3.3تنفيذ تطبيقات احلكومة اإللكرتونية وخدماهتا من أجل حتسني عملياهتا الداخلية وتوفري
اخلدمات األفضل للقطاع اخلاص واملواطنني.
 4.4تناول مسألة أمن أنظمة املعلومات وشبكاهتا من منظور آخر يشمل عناصر أخرى من قبيل
تاليف املخاطر وإدارهتا ،وتوعية املستخدمني ،وألاّ يقتصر هذا الدور على املنظور التكنلوجي
فقط.
5.5قيام البلدان بإبرام املعاهدات واالتفاقيات اليت تعتمد على هنج متطور وشامل لتنفيذ األمن
السيرباين ،من خالل إنشاء هيكل إدارة عايل املستوى لتنفيذ السياسات الوطنية ،فضالً عن
الدعوة لتطبيق املعايري الدولية اخلاصة باملوضوع.
6.6تشجيع احلكومة على تعزيز ثقافة لألمن على مستوى أممي ودويل وإقليمي من خالل املؤمترات
والنشاطات احملتلفة.
ثانيا :خطوات حتقيق األهداف:
1 .1تنفيذ اخلطة األمنية شاملة لألنظمة اليت تديرها احلكومة:
تتضمن اخلطوة األولية إجراءً حكومياً رامياً لتأمني األنظمة اليت تديرها من خالل تنفيذ
خطة أمنية وطنية تشمل إدارة املخاطر وتصميم خمطط لألمن وتنفيذه ،وإعادة تقييم كل من
اخلطة وتنفيذها لقياس ما حتقق من تقدم وحتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسينات يف اخلطة أو
يف تنفيذها ،وينبغي أيضاً أن تتضمن اخلطة أحكاماً تتعلق بإدارة احلوادث ،اليت تتضمن االستجابة
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واملراقبة واإلنذار واالنتعاش وجيب أن تشمل اخلطة كذلك التعاون بني احلكومة والقطاع اخلاص
واجملتمع املدين بشأن التدريبات واملبادرات األمنية السيربانية .
2 .2تنفيذ برامج ومبادرات التوعية األمنية ملستخدمي األنظمة والشبكات احلكومية اليت
تتضمن اآليت:
أ -التوعية باألمن السيرباين اليت تتضن إشاعة ثقافة أمنية سيربانية بني عامة اجلمهور واملؤسسات
املعنية وإقامة روابط مع املتخصصني احلكوميني يف جمال األمن السيرباين من أجل تقاسم املعلومات
بشأن مبادرات األمن السيرباين ،فضالً عن تنمية التعاون وتعزيزه يف جمال املسائل املتصلة باألمن
السيرباين بني املؤسسات املعنية واألفراد.
يتعي النظر فيها لدى وضع برنامج للتوعية يف هذا اجملال:
هناك ثالثة عناصر وظيفية نّ
 توعية أصحاب املصلحة وإشراكهم مما يؤدي إىل تعزيز الثقة بني القطاع اخلاص واحلكومةواألوساط األكادميية من أجل زيادة الوعي باألمن السيرباين.
 التنسيق الذي من شأنه أن يكفل التعاون بشأن احلوادث واألنشطة املتصلة باألمن السيرباينبني خمتلف القطاعات احلكومية.
 تبادل االتصاالت والرسائل مع الرتكيز على تنمية االتصاالت الداخلية (داخل الوكالة احلكوميةاملسؤولة عن هذا الربنامج) واالتصاالت اخلارجية (الوكاالت احلكومية األخرى ،ودوائر الصناعة،
واملؤسسات التعليمية ،ومستعملي احلواسيب وعامة اجلمهور).
 -3التشجيع على إجياد ثقافة لألمن داخل مؤسسات األعمال التجارية:
ميكن حتفيز ثقافة األمن السيرباين داخل مؤسسات األعمال التجارية من طريق عدد من السبل
احلديثة؛ وذلك من خالل التعاون احلكومي واملبادرات مع روابط دوائر األعمال التجارية أو الشراكات
بني القطاعني العام واخلاص ،فضالً عن تنفيذ مبادرات للتوعية والتدريب ،ومن بني األمثلة على هذه
املبادرات :إتاحة املعلومات بطريقة مباشرة وغري مباشرة مثل الكتيبات الدالة ،والكتيبات اإلرشادية،
والسياسات األمنوذجية واملفاهيم ،وإنشاء مواقع على شبكة اإلنرتنيت موجهة بصورة خاصة إىل املنشآت
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التجارية الصغرية واملتوسطة احلجم ،وتوفري تدريباً وأدوات للتقييم الذايت على بصورة مباشرة اليت هتدف إىل
خطوات استباقية لتحسني األمن السيرباين.
 -4دعم اخلدمات اإلرشادية اليت تقدم للمجتمع املدين مع توجيه اهتمام خاص الحتياجات
األطفال والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل اآليت:
أ -التعاون بني احلكومة مع قطاع األعمال لتحفيز وعي املواطنني باألخطار الناشئة والتدابري اليت
ينبغي استخدامها ملواجهتها من خالل تنظيم حمافل حمددة مثل يوم أو أسبوع أمن املعلومات ،وهتدف
معظم املبادرات إىل توعية األطفال والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة والطالب سواء من
خالل املدرسني ْأم األساتذة ْأم اآلباء أمْ من خالل التوزيع املباشر ملواد التوجيه .وتتنوع املواد التثقيفية
املعروضة خالل هذه احملافل بدءاً من مواقع شبكة الويب أو األلعاب أو األدوات على اخلط مباشرة إىل
البطاقات الربيدية ،أو الكتب الدراسية ،أو االمتحانات و غريها.
ب -ميكن للحكومة والقطاع اخلاص أن يتبادال الدروس اليت اكتسباها من وضع اخلطط األمنية
والتدريب ،والعمل على حتسني أمن البىن التحتية احمللية للمعلومات.
 -5الرتويج لربنامج وطين شامل للتوعية كي يتمكن مجيع املشاركني -دوائر األعمال
واملستخدمني واملواطنني -من تأمني أدوارهم يف الفضاء السيرباين:
يوجد الكثري من مواطن الضعف يف أنظمة املعلومات نتيجة لنقص الوعي باألمن السيرباين
من جانب املستخدمني ،ومديري األنظمة وواضعي التكنولوجيات ،واملوردين واملدققني ،وكبار موظفي
املؤسسات املسؤولني عن املعلومات ،وميكن أن تشكل مواطن الضعف هذه خماطر جسيمة على اهلياكل
األساسية للحكومة ،حيث إن نقص الوعي األمين لدى مديري األنظمة يشكل نقطة ضعف للخطة
األمنية للمؤسسة؛ لذا فإن تعزيز جهود القطاع اخلاص يف تدريب املوظفني واعتماد شهادات أمنية مقبولة
على نطاق واسع للموظفني سوف تساعد يف احلد من مواطن الضعف هذه ،ومن ناحية أخرى فإن
التنسيق احلكومي لألنشطة الوطنية لإلرشاد والتوعية للتمكني من ثقافة األمن سوف يبين أيضاً الثقة مع
القطاع اخلاص؛ ألن األمن السيرباين عبارة عن مسؤولية مشرتكة.
 -6تعزيز األنشطة املعنية بالتكنولوجيا احلديثة والبحث والتطوير:
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ينبغي للحكومة تشجيع األنشطة املعنية بالتكنولوجيا والبحث والتطوير من خالل توجيه بعض
جهودها صوب أمن البنية التحتية للمعلومات بتحديدها ألولويات البحوث والتطوير يف اجملال السيرباين،
بتطوير املنتجات ذات اخلواص األمنية الذاتية ،فضالً عن معاجلة التحديات التقنية الصعبة ،ومن املمكن
إتاحة الفرص إلشراك الطالب يف مبادرات األمن السيرباين.
 -7تنمية الوعي باملخاطر السيربانية واحللول املتاحة:
يقتضي تناول القضايا التقنية تكاتف احلكومة وقطاع األعمال التجارية واجملتمع املدين واألفراد
املستخدمني يف العمل معاً؛ لوضع التدابري اليت تدمج بني املعايري واللوائح وتنفيذها.
تواصل املعنيني باحلكومة مع أدوات التكنولوجيا العاملية؛ ملعاجلة خمتلف احتياجات األمن السيرباين
حيث يوجد عدد من املنظمات وجلان الدراسات مبا يف ذلك جلنة الدراسات  17لقطاع تقييس االتصاالت
وغريها من املؤسسات العاملية.
إن وجود مركز يُعىن بأمن املعلومات العراقي وإدارة احلوادث ومعاجلتها والسيطرة على جرائم
مهم جداً وضروري يف ظل ما يتعرض له العراق من هجمات إرهابية متمثلة بتنظيمات
املعوماتية أمر ّ
متطرفة تعتمد اعتماداً رئيساً على تناقل املعلومات والبيانات عرب الشبكات وعرب الفضاء السيرباين ،إن
سيطرة احلكومة العراقية من خالل إنشاء هذا املركز سيقلل من اجلرائم اإلرهابية بنسبة كبرية جداً تصل
إىل أكثر من  %70ويساهم بتقليل نفقات اجلهود العسكرية واخلسائر البشرية نتيجة املواجهة املباشرة مع
العدو ،إن هذا املركز حيتاج إىل إرداة سياسية وقرار شجاع من قبل صنّاع القرار ،وجيب أن يرتبط هذا املركز
جبهة حمددة ومستقلة وغري خاضعة للضغوطات السياسية لغرض ضمان انسيابية العمل ،ويكون ذلك من
خالل تشريع قانون يتضمن اجلوانب التنظيمية والفنية واإلدارية واملالية كافة إلنشاء هذا املركز ،ومن اجلدير
أن أنوه أيضاً إىل ضرورة اختيار املورد البشري الكفوء واملدرب تدريباً عالياً واملوثوق من الناحية األمنية،
واختاذ أعلى درجات احليطة واحلذر يف اختيار العاملني يف هذا املركز؛ ألن أي خرق من املمكن أن يشكل
كارثة على أمن الدولة وخسائر كبرية ال تحُ َم ُد عقباها.
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املصادر باللغة العربية:
 االحتاد الدويل لالتصاالت – مكتب السيطرة والتقييس .ITU-T األمن يف االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حتقيق يف قضايا ذات صلة على تطبيق.اجلرائم املعلوماتية املفهوم واألسباب  /أ.د .ذياب موسى البداينة.جرائم املعلوماتية وطرق مواجهتها  /الدكتور حممد علي قطب. الدكتور هاليل عبد اإلله أمحد :تفتيش نظم احلاسب اآليل وضمانات املتهم املعلومايت.دليل األمن السيرباين للبلدان النامية االحتاد الدويل لالتصاالت  /ط .2007 العناصر األساسية لتنظيم اجلهود الوطنية لتحقيق األمن السيبراني. قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني العاملي املعنية باملوضوع .P-P2014 كتاب االخرتاق  /حممد إمساعيل حممد.كمال امحد الكركي :النواحي الفنية إلساءة استخدام الكمبيوتر ورشة عمل يف دورة جرائمالتطور التقين.
 املرشد األمريكي الصادر عام 1994م ،املعد من قبل قسم جرائم احلاسب اآليل وامللكيةالفكرية بإشراف األستاذ .Orin Kerr
 -مشروع دراسة اجلوانب املالية ألمن الشبكات والربجميات اخلبيثة والرسائل االقتحامية

.ITUD1/144

 مقررات مؤمتر تنمية االتصاالت العاملي .WTDC-12 مقررات مؤمتر تقييس االتصاالت العاملي لعام .2012 مهددات األمن املعلومايت وطرق مواجهتها  /منصور بن سعيد القحطاين.198
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التقرير السري حول أحداث  11أيلول
ديفيد فرانسس *

2016 / 7 / 18
اقرتح التقرير ذو  28صفحة املقدم للكونغرس عام  2002حول أحداث  11أيلول اإلرهابية اليت
جرى فيها تفجري برجي التجارة العاملي يف الواليات املتحدة ،وجود صالت حمتملة بني بعض من خاطفي
الطائرة وأناس هلم عالقات مع احلكومة السعودية ،ولكن التقرير مل يتضمن أدلة مستقلة تشري إىل وجود
عالقة مباشرة.
إن نشر هذه الصفحات اليت كانت سرية ألكثر من عقد من الزمان – بسبب اخلوف من أن
نشرها قد يوتر العالقات بني واشنطن والرياض – يضع هناية ملعركة استمرت لسنوات بني العديد من
املشرعني وأسر ضحايا  11أيلول؛ لرفع السرية عن هذه الصفحات ،ومنذ تلك األحداث اليت نفذها
 19خاطفاً ( 15منهم كانوا سعوديني) أثريت مزاعم بشأن احتمال معرفة اجلهات السعودية الرمسية أو
دعمها للهجوم .وتشري الوثائق -احملجوبة معلوماهتا بشكل طفيف -إىل اسم شخصني كانا على عالقة
مع اخلاطفني يف سان دييغو قبل أن ينفذوا إحدى اهلجمات ،ويورد التقرير تفاصيل األفراد ،والسيما عمر
البيومي وأسامة باسنان اللذين ساعدا اخلاطفني على احلصول على حسابات مصرفية ،والعثور على أماكن
للسكن ،فضالً عن مساعدهتم يف احلصول على دروس يف الطريان.
إن معظم املواد املدرجة يف التقرير السري ُّ
تعد جمرد حشد من معلومات غري مدققة استخباراتياً،
ولكن التحقيقات الالحقة من قبل وكالة املخابرات املركزية ( ،)CIAومكتب التحقيقات الفيدرالية
( )FBIفضحت إىل – حد كبري -الكثري من االدعاءات أو املزاعم الواردة يف تقرير عام  2002السري،
والواقع أن تقرير جلنة  11أيلول لعام  2004ونتائج دراسة ( )FBI-CIAاملشرتكة لعام  ،2005اليت
صدرت اجلمعة ايضا ،يرفضان على حد سواء فكرة أي تواطؤ رمسي سعودي يف هجمات  11أيلول.
وقال النائب من كاليفورنيا آدم شيف – وهو عضو بارز يف جلنة اختيار املعلومات االستخبارية مبجلس
النواب ،اليت نشرت التقرير على موقعها على االنرتنت يوم اجلمعة – إن “حتقيقات جلنة االستخبارات
وجلنة  11أيلول اليت تلت جلنة التحقيق املشرتكة اليت أنتجت ما يسمى بـ ( )28صفحة ،فحصت هذه
* صحفي وكاتب يف الفورين بولسي
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األسئلة اليت طرحت ومل تكن قادرة على العثور على أدلة كافية لدعم ادعاءاهتا”.
أما احلكومة السعودية فقد أشارت من جانبها يف بيان هلا إىل أن الوثائق ال تظهر أي عالقة
بني احلكومة ونشطاء القاعدة الذين نفذوا اهلجوم .إذ صرح السفري السعودي لدى الواليات املتحدة
آنذاك عبد اهلل آل سعود يف بيان نيابة عن احلكومة السعودية بعد اإلفراج عن الوثائق ،بقوله “منذ عام
 ،2002وبعد قيام جلنة  11أيلول ،والعديد من الوكاالت احلكومية ،مبا يف ذلك وكالة املخابرات املركزية
ومكتب التحقيقات الفيدرايل ،بالتحقيق يف حمتويات ( 28صفحة) تأكد بأنه ال احلكومة السعودية ،وال
كبار املسؤولني السعوديني ،وال أي شخص يتصرف نيابة عن احلكومة قد قدم أي دعم أو تشجيع هلذه
اهلجمات” .وأضاف السفري السعودي“ :لقد دعت اململكة العربية السعودية منذ فرتة طويلة لنشر هذه
الوثائق السرية ،ونأمل أن جتيب صفحات هذا التقرير عن أي أسئلة عالقة أو شكوك حول إجراءات
اململكة العربية السعودية ،ونواياها ،وصداقتها طويلة األمد مع الواليات املتحدة “.
ومع ذلك ،يبني التقرير لعام  – 2002الذي ظهر بعد عام واحد فقط على أحد أعنف اهلجمات
اإلرهابية يف تأريخ الواليات املتحدة -بأن مكتب التحقيقات الفدرايل امتلك الكثري من اخليوط اليت تشري
إىل العالقات املمكنة بني السعوديني املقيمني يف الواليات املتحدة وبعض اخلاطفني ،والسيما اللذان سيطرا
على الرحلة ( )77اليت اصطدمت بالبنتاغون؛ إذ يظهر هذا التقرير العالقات بني املقربني من اخلاطفني،
واألمري السعودي بندر بن سلطان -السفري السابق ملدة طويلة يف الواليات املتحدة -يف دفرت اهلاتف الذي
وجد مع (أبو زبيدة) أحد أعضاء تنظيم القاعدة الذي اعتقل يف باكستان عام  ،2002واملسجون حالياً
يف مركز االعتقال يف خليج غوانتانامو ،واكتشف احملققون يف القضية رقم هاتف غري مدرج من شركة أسنب
اليت تدير “شؤون منزل السفري السعودي بندر يف كولورادو” ،وفقاً ملا ذُكِر يف الوثائق.
ويشري تقرير صدر حديثا أيضاً بأن أسامة باسنان -اجلار واملمول املايل الثنني من اخلاطفني يف
سان دييغو -قد تلقى نقوداً من بندر وزوجته ،فقد جاء يف التقرير :إن أسامة باسنان “تلقى شيكاً مباشراً
من حساب األمري بندر ،ووفقاً ملكتب التحقيقات الفيدرايل يف  14آيار عام  1998فقد صرف باسنان
شيكاً من بندر مببلغ  ،$ 15.000واستلمت زوجة باسنان كذلك شيكا واحدا على األقل بشكل مباشر
من بندر” .ومع ذلك؛ فقد خلص تقرير جلنة  11أيلول بالقول “مل نعثر على أية أدلة تشري إىل تقدمي
األمرية السعودية هيفاء الفيصل األموال للمؤامرة ،سواء بشكل مباشر أم غري مباشر”.
وقال التقرير إن عمر البيومي -أحد متدريب باسنان يف سان دييغو -قد مت تعريفه مراراً وتكراراً
ملكتب التحقيقات الفدرايل كضابط استخبارات سعودي ،وكان على جدول رواتب شركة الطريان املرتبطة
بوزارة الدفاع ،على الرغم من أنه مل يعمل هناك كما هو ظاهر .وذكر التقرير“ :كان البيومي معروفاً
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حبصوله على مبالغ كبرية من اململكة العربية السعودية ،على الرغم من أنه ال ميتلك وظيفة كما هو ظاهر”.
وقال جوش أرنست -السكرتري الصحفي للبيت األبيض“ -إن هذه املعلومات لن تغري تقييم احلكومة
األمريكية بأنه ال يوجد دليل على متويل احلكومة السعودية أو كبار املسؤولني السعوديني لتنظيم القاعدة،
وإن الشيء األول الذي سيؤخذ من ذلك هو أن هذه اإلدارة ما زالت ملتزمة بالشفافية حىت عندما يتعلق
األمر باملعلومات احلساسة املتعلقة باألمن القومي”.
ورحب بعض املشرعني باإلفراج املتأخر للتقرير ،إذ قال السيناتور رون وايدن“ :نرحب هبذا التقرير
وحنن بانتظاره منذ زمن طويل” ،بينما يراه آخرون بشكل خمتلف ،إذ قال السناتور السابق من فلوريدا
بوب غراهام -الرئيس املشارك بلجنة التحقيق يف الكونغرس :-إن الوثائق “تُشري بأصابع اهتام قوية جداً
إىل اململكة العربية السعودية باعتبارها املمول الرئيس للعملية” .وقد كانت هذه الوثائق سرية يف عهد
الرئيس السابق جورج دبليو بوش ،وقبل عامني – وحتت ضغط من أسر ضحايا  11أيلول -أمر الرئيس
احلايل باراك أوباما برفع السرية عنها.

املصدر:
http://foreignpolicy.com/2016/07/15/declassified-28-pages-suggest-tiesbetween-associate-of-911-hijackers-and-former-saudi-ambassador/
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صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في البصرة
تظهر تقدم ًا في اإلنتاج
بن هوفيلين*

2016 / 7 / 19
وصل العراق إىل مؤشر جيد يف جهود البالد للحد من اإلسراف يف حرق الغاز واستغالل األصول
اهليدروكربونية بشكل كامل من خالل تصدير أول شحنة من غاز البرتول املسال ( ،)LPGمدير شركة
غاز اجلنوب اليت تديرها الدولة علي حسني خضري ،قال“ :ان العراق يسعى لتصدير الغاز الطبيعي املسال
منذ عام  ،1989لكنه مل يكن قادراً على ذلك ،أما اآلن ،وبعد أكثر من  27عاما عاد إىل صفوف الدول
املتقدمة اليت تصدر الغاز”.
لقد أدى ارتفاع إنتاج غاز البرتول املسال باسم شركة غاز البصرة ( – )BGCوهو مشروع مشرتك
بني شركة غاز اجلنوب وشركيت رويال داتش شل وميتسوبيشي -اىل زيادة تسريع عمليات معاجلة الغاز،
فضالً عن إن زيادة اإلنتاج جتاوزت ما يتطلبهُ االستهالك احمللي يف الوقت احلايل ،الذي مكن العراق من
تصديره اىل خارج البالد ،وقد أكد ذلك املتحدث باسم شركة غاز البصرة شعالن الدراجي الذي ذكر بأنه
” مت اإلنتاج مبعدل جيد جداً خالل األشهر املاضية ،وهذا ما مسح لنا بتخزين كمية كبرية من غاز البرتول
املسال”
أصيبت بالشلل؛ جراء األزمة املالية اليت سببها تراجع
إن احلكومة العراقية خالل العامني املاضيني قد ُ
أسعار النفط ،فلم تستطع دفع املستحقات املالية مع أغلب الشركات املتعاقد معها ،وهلذا ميكن أن تساعد
عملية تصدير الغاز على زيادة التفاؤل بني املستثمرين يف هذا القطاع يف العراق ،وبالتايل فإن أي دخل يأيت
من هذه الصادرات ،وإ ْن كان قليال نسبيا يف البداية ،فهو يعد تطوراً مرحباً به؛ وهو ما أشار إليه املتحدث
حنن سعداء جداً بوجود
باسم شركة غاز البصرة ،حينما قال“ :إن ربح أي دوالر حيدث فرقا؛ لذلك ُ
قدرات تصديرية للغاز .بالنسبة لنا ،أن وجود إيرادات إضافية مهم للغاية ،وهو ما مكن احلكومة من دفع
مستحقات الشركات لعام .”2015
* مدير فريق التحرير يف تقرير النفط العراقي.
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إن اجلدير بالذكر أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزه العراق مؤخراً يف قطاع الغاز ،إال أن هذا
القطاع عاىن تأريخ من اخلسائر املالية اهلائلة ،والضرر البيئي الكبري ،وكذلك سوء اإلدارة .ووفقا لبيانات وزارة
النفط االحتادية لشهر آيار هلذا العام ،فقد وصل إنتاج العراق مبا يف ذلك إقليم كردستان أكثر من 2.5
مليار قدم مكعب من “الغاز املصاحب” يف اليوم الواحد ،الذي يتم استخالصه كمنتج ثانوي أثناء عملية
إنتاج النفط اخلام ،وال يزال أكثر من  1.6مليار قدم مكعب من هذه األصول القيمة يحُ رق لعدم وجود بنية
حتتية كافية ملعاجلته ،وحتويله إىل منتج قابل لالستعمال ونقله إىل املستهلكني.
يف عام  ،2013وبعد سنوات من املفاوضات املشحونة بني شركة شل ووزارة النفط العراقية ،بدأت
شركة غاز البصرة عملها للحد من حرق الغاز يف بعض من أكرب حقول النفط يف البصرة ،ومنذ ذلك احلني،
ارتفع معدل معاجلة الغاز من قبل شركة غاز البصرة بنحو  ،٪50ويف مقابلة مع املدير املفوض السابق
للشركة جاسر هانرت يف شهر حزيران من عام  ،2013قال بأن الشركة تُعاجل ما بني  400و  420مليون
قدم مكعب قياسي يومياً ،أما اآلن ووفقا ملا ذكره شعالن الدراجي املتحدث باسم الشركة ،فقد ارتفع معدل
املعاجلة اىل  600مليون قدم مكعب يف اليوم.
إن شركة غاز البصرة حتصل على الغاز من عدة حقول نفطية يف احملافظة وتعاجلها يف حمطتني:
واحدة يف حقل الرميلة الشمايل ،واالخرى يف خور الزبري ،وهناك ثالثة منتجات رئيسة من عائدات معاجلة
الغاز(غاز البرتول املسال) اليت عادة ما تباع (كالربوبان أو البيوتان ،أو املكثفات) اليت ميكن أن يتم مزجها
مع النفط اخلام أو املكرر؛ لتحويله اىل وقود سائل ،وغاز جاف يستخدم يف املقام األول يف حمطات توليد
الكهرباء ،وألن الشركة قادرة على معاجلة الغاز املرتبط هبا أكثر فأكثر؛ فإن هذا يسمح ألرقام غاز البرتول
املسال باالرتفاع؛ مما يساعد على ختفيض أسعاره حملياً ،وبالتايل زيادة تصديره ،حبسب ما ذكره شعالن
الدراجي املتحدث باسم الشركة.
لقد رفعت الشركة بالفعل إنتاج املكثفات إىل درجة أهنا كانت قادرة على البدء يف التصدير يف
شهر مارس اذار ( ،)2016ومنذ ذلك احلني ،صدر العراق ما جمموعه  60.000الف مرت مكعب من
املكثفات يف أربع شحنات ،وفقاً لألرقام الرمسية اليت ذكرها علي شداد الفارس رئيس جلنة النفط والغاز يف
جملس حمافظة البصرة .إن لدى شركة غاز البصرة طموحات بتصدير الغاز الطبيعي املسا ( ،)LNGولكن
العراق ال ميتلك ما يكفي من الغاز اجلاف ليسد الطلب احمللي ،وليس لديه البىن التحتية الالزمة للتسييل
والتصدير يف أي وقت قريب.
اآلن ومبا أن الشركة تولد ما يكفي من الغاز املسال واملكثفات لكي تبدأ بتصديرمها ؛ فقد مت
جتديده خطوط األنابيب املؤدية من حقلي الرميلة الشمايل ،وخور الزبري اىل ام قصر ومن هناك تدير الشركة
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األرصفة البحرية اليت ميكن أن حتمل الوقود على السفن حبسب ما ذكره املتحدث باسم الشركة ،وقد مت
حتميل شحنة غاز البرتول املسال األوىل اليت تقدر محولتها بنحو  2000طن ،يف ميناء أم قصر يف أوائل
شهر حزيران من العام ( )2016وقد ذكر نائب وزير النفط حامد الزوبعي أن سعر الطن الواحد كان 350
 ،$مما يوحي بأن قيمة البضاعة كلها تصل إىل حوايل  700ألف دوالر .وبينما جترى الصادرات من رصيف
تسيطر عليه شركة غاز البصرة ،يدار البيع والتسعري من قبل الشركة العراقية العامة لتسويق النفط (سومو)،
ويقدر سعر تصدير الغاز الطبيعي املسال وفقاً للمعايري الدولية.

املصدر:
http://www.iraqoilreport.com/news/new-lpg-exports-highlightbasra-gas-progress-19348/
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تركيا تنقلب على الواليات المتحدة بعد االنقالب
صحيفة االيكونمست

2016 / 7 / 20
وسائل اإلعالم الرتكية وحىت املسؤولني احلكوميني يتهمون الواليات املتحدة حبياكة مؤامرة االنقالب
ضد احلكومة الرتكية
كلما حتصل انقالبات يف تركيا ويستويل اجلنراالت على السلطة ،يُلقي الشعب باللوم على الواليات
املتحدة ،وهذا اللوم تأرخيي من ستينيات القرن املاضي ،فبعد حماولة االنقالب الفاشل يف ( 15متوز) للعام
احلايل من قبل ٍ
عدد من اجلنراالت ذوي الرتب املتوسطة وصغار الضباط ،بدأ رد الفعل القدمي بالظهور
مرة أخرى ،إذ أعلن وزير العمل الرتكي سليمان صويلو بأ ّن الواليات املتحدة كانت وراء حماولة اإلطاحة
بالرئيس اإلسالمي للبالد رجب طيب أردوغان( ،وأشار بشكل غامض إىل “أنشطة” جمالت أمريكية
مل يكشف عنها كدليل على ذلك) ،أما وسائل اإلعالم املوالية للحكومة فقد صبّت ُج َّل اهتمامها على
نظريات املؤامرة ،ففي عمود لصحفية يين شفق اليومية ،قال النائب عن حزب العدالة والتنمية أيدين أونال
َّ
إن ضباطاً من اجليش األمريكي قد شاركوا يف القتال؛ واجلدير بالذكر هنا أنّه يف العقود السابقة كان يتم
جتاهل مثل هكذا اهتاماتّ ،أما هذه املرة فهي تدخل كسبب ألزمة دبلوماسية حادة ومتصاعدة بني تركيا
والواليات املتحدة.
أما ردة فعل الواليات املتحدة على تصرحيات املسؤولني األتراك فكانت قاسية على حنو غري معهود،
ففي مكاملة هاتفية لوزير اخلارجية األمريكي جون كريي مع نظريه الرتكي مولود تشاويش أوغلو يوم (16
متوز) ،قال كريي :إن التلميحات اليت تَذ َكر أن الواليات املتحدة قد أدت دوراً يف االنقالب “كاذبة متاماً
وضارة بعالقاتنا الثنائية” ،ويف حديثه لقناة إخبارية أمريكية يف اليوم التايل ،حذر السيد كريي الرئيس الرتكي
أردوغان بعدم استخدام االنقالب كذريعة لقمع املعارضني له ،وقال َّ
إن التطهري الذي يقوم به أردوغان
“سيكون حتدياً كبرياً لعالقته مع أوروبا وحلف مشال األطلسي ومعنا مجيعا” .إال أن حزب العدالة والتنمية
الذي يرأسه أردوغان مل يلتفت لنصيحة كريي ،إذ مت اعتقال أكثر من ( )7000شخص وآالف القضاة
والبريوقراطيني اآلخرين ،ومت إغالق ( )11موقعاً إخبارياً على اإلنرتنت؛ الرتباطه باملعارضة ،ولكن أكرب
مصدر لالحتكاك مع الواليات املتحدة هو وجود (فتح اهلل غولن) ،وهو رجل دين يقود طائفة مسلمة سرية
يف الواليات املتحدة وهو الذي تتهمه احلكومة الرتكية بتدبري حماولة االنقالب الفاشلة.
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منذ عام ( )1999يعيش فتح اهلل غولن يف منفى اختياري يف بنسلفانيا ،وعلى مدى سنوات عديدة
اهتم أردوغان حلي َفهُ السابق (غولن) يف معركته اليت كانت تسعى لنزع السلطة من اجليش مبحاولة إسقاط
حكومته .وقد طالب األتراك الواليات املتحدة بتسليم فتح اهلل غولن ،ومع ذلك مل يتم تقدمي طلب تركي
رمسي إىل اآلن لتسليم فتح اهلل غولن ،إذ إن ملفه الذي حيتوي على أكثر من ( )1000صفحة مل تتم ترمجته
بالكامل إىل اللغة اإلنكليزية حىت اآلن ،ويعتقد دبلوماسيون غربيون بأنه سيكون مبطناً باهتامات تآمرية
غريبة ،وأ ّن املدعني الفيدراليني لن يأخذوا هبا ،وكرد على ذلك من احملتمل أن يقوم أردوغان بتكثيف خطابه
املناهض للواليات املتحدة ،كما حذر رئيس الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي بأن املطالبة “باألدلة” قبل تسليم
السيد غولن سيضع صداقة الواليات املتحدة مع تركيا يف موضع شك وهذا لن يكون شيئا جديدا.
لقد تأرجحت العالقات الرتكية األمريكية يف الوقت احلاضر أكثر من أي وقت مضى منذ
عام ( ،)1952فرتكيا اليت أصبحت أول عضو يقطنه أغلبية مسلمة تنظم حللف الناتو ،كان يُنظر إليها يف
ذلك الوقت كحليف ضد االحتاد السوفيايت ،أما اليوم فيُنظر إليها على أهنا منطقة عازلة بني أوروبا والشرق
األوسط ،والسيما مع وجود جهاديني (انتحاريني) واملاليني من الالجئني السوريني على أرضها .كما إن
استمرار الوصول إىل قاعدة اجنرليك يف تركيا يعد أمراً حيوياً جلهود احلرب اليت تقودها الواليات املتحدة ضد
الدولة اإلسالمية (داعش) ،وخيشى بعض املسؤولني الغربيني من قيام تركيا بإغالق القاعدة إذا ما رفضت
الواليات املتحدة تسليم فتح اهلل غولن.
شهدت العالقات الرتكية األمريكية توتراً بسبب دعم األخريه للميليشيات الكردية السورية املعروفة
باسم (وحدات محاية الشعب) ( )YPGاليت ينظر إليها وعلى نطاق واسع بأهنا القوة األكثر فعالية يف
سوريا ،ولكنها ترتبط ارتباطا وثيقا حبزب العمال الكردستاين (- )PKKوهو حزب حمظور يقاتل الدولة
الرتكية منذ عقود -سعيا للحصول على احلكم الذايت الكردي ،وهذا احلزب مسؤول عن تنفيذ العديد من
اهلجمات يف تركيا اليت تعده منظمة إرهابية ،وطلبت تركيا من الواليات املتحدة -مر ًارا -عدم تقدمي الدعم
هلذا احلزب ،إال أن األخرية تتجاهلهم يف كل مرة.
من وجهة النظر األمريكية ،مل تكن تركيا ملتزمة بشكل كامل يف احلرب ضد اجلماعات اإلسالمية
يف سوريا ،فعلى مدى سنوات ضغط األمريكيون على تركيا؛ لكي تبذل املزيد من اجلهد ملنع املقاتلني من
العبور من وإىل سوريا لالنضمام إىل (أو القيام مبهام لـ للدولة اإلسالمية – داعش) ،وغريها من اجلماعات
اإلسالمية األخرى ،ومن مصلحة تركيا نفسها القيام بذلك ،إذ قامت الدولة اإلسالمية (داعش) بشن عدة
هجمات إرهابية كبرية داخل تركيا ،مبا يف ذلك التفجريات االنتحارية يف مطار أتاتورك يف حزيران املاضي
يف اسطنبول.
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إن موقف الواليات املتحدة العنيف من تركيا ال ميكن إخفاؤه ،فوزير الدفاع االمريكي أشتون كارتر
نَّبي مراراً وتكراراً نفوره من الرئيس الرتكي أردوغان ،كما أ ّن األصوات اليت تدعو إىل استبدال قاعدة أجنرليك
علوا يف الكونغرس األمريكي ،يف الوقت الذي قد يهدد فيه فتح اهلل
بقاعدة يف أماكن أخرى يف املنطقة تزداد ًّ
غولن االستقرار الرتكي ،وعلى الرغم من كل ما مت ذكره إلاّ أ ّن ذلك ال يُ ُّ
عد شيئًا مقارنة مع التهديد الذي
يشكله (اإلرهابيون) داخل البالد وخارجها على ٍ
حد سواء؛ وعليه فإن من مصلحة تركيا تكوين صداقة
جادة مع الواليات املتحدة أكثر من أي وقت مضى ،إالّ أن الرئيس الرتكيا رجب طيب أردوغان ويف نوبة
من جنون العظمة – والسيما بعد االنقالب – يعرض هذه الصداقة بأكملها للخطر.
املصدر:
http://www.economist.com/news/europe/21702337-turkish-media-andeven-government-officials-accuse-america-being-plot-after
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نظرة على االنقالب الفاشل والجيش المفكك في تركيا
هارون شتاين*

2016 / 7 / 24
كشفت حماولة االنقالب األخرية يف تركيا عن وجود انقسامات سياسية بني صفوف القوات املسلحة
الرتكية ،إذ حرضت فصائل قليلة من اجليش على االنقالب ضد غالبية القوات املسلحة يف البالد ،اليت ظلت
موالية لقائدهم األعلى الرئيس رجب طيب إردوغان.
كان االنقالب قريباً من النجاح يف حتقيق أهدافه الرئيسة املتمثلة بقتل رجب طيب إردوغان
أو اعتقاله ،واعتقال رئيس الوزراء بن علي يلديرمي ،ورئيس جهاز االستخبارات هاكان فيدان ،إ ْذ متكن
االنقالبيون – مبساعدة أشخاص من الداخل – من احتجاز رئيس هيئة األركان العامة خلوصي عكار
شخصا ،ويزعم مسؤولون يف احلكومة الرتكية
كرهينة ،وأسفرت االشتباكات اليت اندلعت عن مقتل 240
ً
بأن هذه (املؤامرة) ُدبِّرت من قبل أتباع رجل الدين املعارض فتح اهلل غولن ،الذي يعيش حالياً يف منفاه
بوالية بنسلفانيا األمريكية.
يبقى هذا التقرير غري كامل ،وتبقى املعلومات الواردة فيه مبنية على حمادثات (الواتس أب) بني بعض
مدبري االنقالب ،والبيانات مفتوحة املصدر ،مع معلومات من مدونات إلكرتونية مثل ،Aviationist
فضال عن املناقشات اليت أجريتها مع الصحفيني والزمالء الذين يعملون يف تركيا ،الذين فضلوا عدم الكشف
جاهدا لتجنب
عن هوياهتم ،و
أيضا على مصادر إعالمية مملوكة ومنحازة للحكومة ،ولكنيّ عملت ً
اعتمدت ً
ُ
التحيُّز يف حتليليَّ ،أما القصة الكاملة وتفاصيها كافة فستظهر للعلن عاجلاً أم آجلاً .
تشري قصة االنقالب -حبسب مصادرها -إىل وجود مؤامرة واسعة عملت على حتشيد دعم فصائل
عديدة من القوات املسلحة الرتكية ،اليت متتد سلطاهتا إىل مجيع أحناء البالد ،ويوضح عدد الضباط الكبار
املعنيني باالنقالب – مبا يف ذلك قائد قاعدة إجنرليك اجلوية حيث تتمركز طائرات الواليات املتحدة اليت
تشارك يف القتال ضد داعش -بأن اجليش الرتكي منقسمّ ،أما القصة اليت أُعلنت يف أعقاب االنقالب فتشري
إىل غري هذا ،إذ تقول إن جمموعة صغرية من املتآمرين فشلوا يف إسقاط احلكومة املنتخبة ،ولكن هذا يقف
على نقيض مع املعلومات اليت تتحدث عن حجم املؤامرة ،إذ إن حماولة االنقالب هذه كانت جدية ومنظمة
أكثر مما أشيع عنها يف وسائل اإلعالم.
* زميل مقيم يف مركز رفيق احلريري التابع للمجلس األطلسي يف منطقة الشرق األوسط.
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إن احلقيقة تقول إن هذا االنقالب خمطط له بنح ٍو جيّد نسبيًا -ولكنّه ن ّف َذ على عجل -وما ُّ
يدل
على هذا التخطيط هو أن قيادة اجليش الرتكي العليا منقسمة بشكل كبري ،مع وجود أقلية من الضباط ممن
هم على استعداد الستخدام القوة ،حىت وإن قاد ذلك إىل نشوب حرب أهلية ،وهذا يشري إىل أن تركيا غري
مستقرة وستواجه حتديات خطرية على املدى القريب؛ مما سيؤثر -بالتأكيد -على املصاحل األمنية األمريكية
والغربية يف الشرق األوسط وأوروبا.
االنقالب :هجوم بقيادة سالح اجلو مع جمموعة أرضية حمدودة
لكن تنفيذه مت على عجل بعد كشف املخابرات
يبدو أن التخطيط لالنقالب قد بدأ قبل أشهرّ ،
الرتكية للمؤامرة يف الساعة  4:00من مساء يوم اجلمعة املوافق  15متوز  ،2016وعلى الرغم من ذلك متكن
املنقلبون من حشد الوحدات اجلوية والدروع؛ لتنفيذ هجمات متزامنة على نقاط حمددة سلفاً يف اسطنبول،
وأنقرة ،ومنتجع البحر األبيض املتوسطيف مارماريس ،حيث كان إردوغان يقضي يوم عطلته ،ووفقاً ملوقع
(حمرم كوس) قادة االنقالب مع اجلنرال املتقاعد
صباح اإلخباري الرتكيّ ،
تزعم اجلنرال العسكري املتقاعد ّ
(حممد ديزيلي) من القوات الربية ،وشقيق أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية يف الربملان ،وتشري التقارير إىل
أن هؤالء هم من أمروا ببدء العملية العسكرية ،معلنني بذلك حركة انقالبية معقدة شاركت فيها وحدات
جوية وبرية وعدد من كبار الضباط احلاليني واملتقاعدين.
بدأ اجلانب العسكري االنقالب حوايل الساعة  10:00من مساء يوم اجلمعة بإغالق جسري
اسطنبول -اللذين يربطان القارة األوروبية بآسيا -ويف الوقت نفسه حلقت  6طائرات من نوع أف 16-من
قاعدة أكينسي اجلوية مشال أنقرة على علو منخفض فوق العاصمة الرتكية ،وتزودت هذه الطائرت بالوقود
من أربع ناقالت جوية من قاعدة إجنرليك اجلوية اليت تقع قرب مدينة أضنة اليت ختضع لقيادة ضابط تركي
منذ عام  ،1980وهناك تقارير تفيد بأن طائريت أف 16-انظمتا إىل االنقالب من القاعدة اجلوية يف ديار
بكر.
وسرعان ما انضمت طائرتان هليكوبرت هجوميتان من طراز كوبرا إىل طائرات األف 16-مع تكليف
طائرة من نوع سيكورسكي  70-SUبتمشيط املوقع املزود الرئيس للقنوات الرتكية ،TURKSAT
فضلاً عن مقر قوات النخبة  ،GÖLBAŞIوأرسل االنقالبيون أيضا مثاين طائرات شحن حمملة باألسلحة
من قيصري إىل قاعدة مالطية اجلوية ،وفقا للمدونة العسكرية  ،Aviationistوهذه التفاصيل أكدت يف
عمود الصحفي مراد يتكني يف صحيفة حريت الرتكية.
هجوما على الربملان الرتكي وقصر إردوغان بينما تقدمت القوات الربية
شنت طائرات األفً 16-
لكن مبىن الربملان كان األكثر
حنو مقر إقامة رئيس الوزراء ،وأُصيبت مجيع املباين الثالثة ببعض الضرر ،و َّ
216

مقاالت مرتمجة

تدمرياً ،ويف الوقت نفسه يف اسطنبول قامت القوات الربية بإطالق النار على املتظاهرين على أحد اجلسور
املمتدة على مضيق البوسفور يف ساعات االنقالب األوىل ،مما أدى إىل مقتل عدد منهم.
وقعت هذه األحداث بينما اجتهت ثالثة فرق كوماندوس يف ثالث مروحيات إضافية من قاعدة
 Cigliاجلوية بالقرب من أزمري إىل الفندق الذي كان يفرتض أن يبقى فيه أردوغان ،وقام اجلنود يف أحد
وإما باإلنزال يف مكان قريب (حسب
طائرات اهلليكوبرت بإحدى العمليتنيَّ :إما باقتحام الفندق بسرعةَّ ،
أخر
املصدر) ،ولكن الفريق األمين ألردوغان نقل األخري إىل فندق جماور ،ووفقاً لكرمي شاهني ،فإ ّن هذا ّ
يق االعتقال من  25دقيقة إىل ساعة.
فر َ
وحبلول ذلك الوقت ،سارعت القوات العسكرية الرتكية املوالية للحكومة بإرسال طائرات أف16-
من داالمان ،وأرضروم ،وباليكسري ،ورمبا اسكيشهر لصد طائرات االنقالبيني ،ورمبا ملرافقة طائرة إردوغان،
وفقاً لرويرتز وصحيفة الغارديان ،فقد هامجت طائرتان على األقل من طائرات االنقالبيني الطائرة اخلاصة
ألردوغان ،لكنّهما مل تطلقا النار على طائرة الرئيس ،ومل يتضح السبب وراء عدم إطالق النار على إردوغان،
ولكن يبدو أن املهامجني مل يتمكنوا من متييز ما إذا كانت طائرة إردوغان طائرة جتارية أو خاصة.
بالتزامن مع طريان أردوغان بدأت عملية هناية خطة االنقالب يف أنقرة ،فقد أسقطت إحدى
الطائرات املوالية للحكومة طائرة هليكوبرت  70-SUاليت يسيطر عليها االنقالبيون ،ويف سلسلة من
مقابالت بثها التلفزيون الرتكي باستخدام تطبيق (فيس تامي) متكن إردوغان من حشد أنصاره وحثهم على
النزول إىل الشارع لالحتجاج والوقوف بوجه االنقالب ،وقبل أن هتبط طائرة الرئيس يف مطار أتاتورك،
بدأت وزارة الشؤون الدينية الرتكية ،بقراءة الصالة واهلتافات الدينية من املساجد يف مجيع أحناء تركيا كشكل
من أشكال االحتجاج ضد األحداث اجلارية ،وكذلك إلرسال رسائل إىل احلشود اليت نزلت إىل الشوارع.
ويف مواجهة هؤالء املتظاهرين ،اختار اجملندون الشباب الذين يشكلون غالبية القوات املسلحة الرتكية
عدم إطالق النار -على الرغم من أن بعض الفيديوهات أظهرت استخدام بعض اجلنود للقوة ،-أما وحدات
سالح اجلو االنقالبية فقد أظهرت ضبط النفس؛ مما يوحي بأن أكثر أنصار االنقالب بدأوا باالخنراط مع
سالح اجلو الرتكي.
اآلثار :القوات املنكسرة:
أفادت وسائل اإلعالم الرتكية بأن املخابرات الرتكية اكتشف مالبسات اخلطة يف حوايل الساعة
 4:00من مساء يوم اجلمعة  15من هذا الشهر ،وهذا ما دفع املتآمرين لتنفيذ اخلطة قبل استكماهلا ،بعد
إعطاء األمر ببدء العملية ،استدعى االنقالبيون القوات اجلوية وأعداداًكبريًة من اجلنود من القواعد العسكرية
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يف مجيع أحناء تركيا ،اعتقلت السلطات الرتكية يف األيام اليت تلت حماولة االنقالب املئات من ضباط الرتب
وضباط الصف ،مبا يف ذلك قائد اجليش الثاين واآلمر املسؤول عن احلدود مع سوريا والعراق آدم حدويت.
يف آذار من عام  ،2016أشادت صحيفة الصباح الرتكية مبدح الرئيس رجب طيب إردوغان لـ
(حدويت) بسبب قيادته للعمل العسكري آنذاك ضد حزب العمال الكردستاين ( ،)PKKوهذا يتناقض
بشكل صارخ مع التصوير احلايل له يف اجلزء اإلجنليزي للصحيفة بأنه من املتعاطفني مع فتح اهلل غولن؛ ويبدو
أن اعتقال حدويت يأيت إلبعاد أي تدخل واسع يف سوريا؛ نظراً ألن اجليش مير اآلن بتغيريات متسارعة وغري
خمطط هلا يف القيادة ،وميكن العتقال حدويت أن يؤدي إىل خلل يف العمليات العسكرية احلالية ضد حزب
إحلاحا يف البالد قبل االنقالب.
العمال الكردستاين يف جنوب شرق البالد ،الذي ميثل اخلطر األمين األكثر ً
ووفقا للكاتب الرتكي مراد يتكني ،فقد كان على حدويت إرسال ما يصل إىل  5000جندي من
سريناك لتأمني املباين احلكومية يف أنقرة ،إذ شهد إقليم سريناك بعضاً من أشرس املعارك مع حزب العمال
الكردستاين ،الذي أدى إىل مقتل  493شخصاً من األمن الرتكي (من وحدات اجليش والشرطة) منذ
الصيف املاضي -على وفق بيانات مت مجعها من قبل اجملموعة الدولية -ويف األثناء كانت العديد من املناطق
يف العاصمة الرتكية حتت حظر التجول؛ األمر الذي يضفي مصداقية على الفرضية السائدة يف تركيا بأن
االنقالبيني شرعوا خبطتهم قبل وضع اللمسات األخرية عليها ،وحتريك هذا العدد الكبري من هذه القوات
كان سريفع الضغوط على حزب العمال الكردستاين ،وهي النتيجة اليت رمبا كان املتآمرون يودون منعها ،وقد
واعتقل  309من العسكريني يف سريناك بعد يوم واحد من حماولة االنقالب ،وهذا ما يبني صحة تقارير
يتكني.
مل تكن واضحةً الكيفية اليت يرغب هبا االنقالبيون حكم تركيا ،فرمبا قد ُخ ِدع هؤالء بأن الـ % 50
من البالد اليت صوتت لألحزاب املعارضة سرتحب هبم كمحررين ،يف حني أنه سيكون من السهل إبقاء الـ
 % 50األخرى من مؤيدي حزب العدالة والتنمية يف منازهلم ،وقد يكون االنقالبيون قد خططوا ملواجهة
بعض املقاومة ،لكنّهم ظنّوا أن بإمكاهنم إهناءَها بسرعة ،وتشري تقارير  Aviationistبأن طائرات
الشحن الثمانية اليت شاركت يف االنقالب من خالل نقل األسلحة كان من املفرتض أن يتم استخدامها من
قبل االنقالبيني يف حال اندالع أي اشتباكات حمتملة.
الكشف إلاَّ عن القليل من تفاصيل االنقالب حتىّ اآلن ،ولكنّنا
يتم
اجلدير ذكره هنا أنّه مل َّ
ُ
منلك قدرة اإلطالع على النصوص املسربة من جمموعة حمادثات على (الواتس أب) بني كبار االنقالبيني،
ٍ
ملح ٍة العتقال قائد اجليش األول (أوميت دوندار) يف اسطنبول،
وتكشف هذه النصوص عن وجود حاجة ّ
حمتجزا من قبل االنقالبيني،
الذي عُ نِّي يف مركز القائم بأعمال رئيس هيئة األركان العامة حينما كان عكار ً
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وتكشف احملادثات أيضا عن خطط ما بعد االنقالب ،مبا يف ذلك احلاجة إىل توفري الغذاء واملؤن للقوات
املتمركزة يف اسطنبول ،والسيطرة على قاعدة الدعم اللوجسيت.
ِ
ِ
كثريا من قتل أردوغان أو اعتقاله،
تُظهر املعلومات اليت ُكش َفت مؤخراً بأن االنقالبيني اقرتبوا ً
واحتجاز قادة القوات املسلحة ،وجهاز املخابرات ،ورئيس الوزراء كرهائن -ولو أهنم متكنوا من “النجاح”
يف ذلك فإن تركيا كانت لتغرق يف حرب أهلية بني مؤيدي االنقالب ورافضيه – يف ساعات صباح يوم
السبت  16متوز  2016كانت الطائرات املوالية للحكومة وطائرات االنقالبيني تعمل يف اجملال اجلوي الرتكي
نفسه ،مع حصول املوالني على إذن بإطالق النار على الطائرات االنقالبيني ،فاستعادت احلكومة السيطرة
وبدأت بعمليات اعتقال واسعة مع املشتبه هبم من املؤيدين لالنقالب والبريوقراطيني.
سليب على العمليات
إن األعداد الكبرية من اجلنود احملتجزين منذ يوم السبت سيكون هلم تأثريٌ ٌ
اليومية ،وسيتم الرتكيز على الفور على أعداد الضباط املعتقلني وكيف ميكن أن يعطّل هذا استعداد القوات
الرتكية ،وتشري موجة االعتقاالت كذلك إىل وجود انقسام واضح بني املوالني واالنقالبيني ،على افرتاض أن
أسباب االعتقاالت والسيما للضباط الذين يشتبه بتورطهم يف املؤامرة هلا ما يربرها؛ إ ْذ سيكون ألولئك الذين
جدا حىت ال يلفتوا انتباه أولئك الذين يتطلعون إىل
لق
افز كثريةٌ لكي يكونوا حذرين ً
ُ
مل يُ َ
القبض عليهم حو ُ
“اجتثاث من يشتبه بتعاطفهم مع االنقالب” يف األشهر املقبلة ،وأ ّن ردة فعل ذلك ميكن أن تقود الضباط
إىل احلرص بشكل مفرط ،واختيار التخلص من كل شيء من خالل إلقاء اللوم على الضباط الكبار ،وهذا
ميكن أن يبطئ عملية صنع القرار.
تركيا وحلفاؤها:
َّ
إن مشاركة الوحدات العسكرية يف قاعدة إجنرليك اجلوية يف االنقالب قد يدفع احللفاء إلعادة تقييم
افرتاضاهتم حول مشاركة تركيا يف عمليات التحالف املستقبلية ،فقد شاركت أربع طائرات على األقل يف
االنقالب طارت مجيعها من قاعدة إجنرليك؛ مما أدى إىل اعتقال قائد القاعدة بكري أركان ،وهذا األمر أحرج
التدخل األمريكي وختطيطه لالنقالب ،وهذا األمر يثري
الواليات املتحدة وغذى نظريات املؤامرة اليت ت ّدعي ّ
املزيد من التساؤالت حول أمن األسلحة النووية األمريكية املنتشرة يف أوروبا اليت تُق ّدر بـ  60سالحاً نووياً
خمبّأً حتت األرض يف مالجئ الطائرات يف القاعدة.
ومل تتعرض القنابل ألي خطر سرقة حقيقي أثناء االنقالب ،ومع ذلك ينبغي على الضباط املسؤولني
عن األسلحة النووية أن يكونوا من ذوي الكفاءات العالية .إ ّن الواليات املتحدة هي املسؤولة عن هذه
األسلحة ولديها الوسائل لتوفري األمن ،ولكنّها تعتمد يف هناية املطاف على احلكومة الرتكية لتأمني القاعدة،
ومما ال شك فيه أ ّن احلادث سيدفع الواليات املتحدة إىل إعادة تقييم عملياهتا من قاعدة إجنرليك واختيار
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قواعد بديلة لتوجيه ضربات ضد داعش ،وسيعيد هذا االنقالب أيضاً إشعال اجلدل حول انتشار األسلحة
النووية التكتيكية وأمهيتها للدفاع عن أوروبا يف عامل ما بعد احلرب الباردة.
املستقبل:
عادت احلكومة الرتكية اآلن بقوة إىل السيطرة ،ولكن قياداهتا ال تزال تدعو مؤيديها للبقاء يف الشوارع
لق القبض عليهم حىت اآلن
لالحتجاج على االنقالب ،وملنع عودة العنف من قبل االنقالبيني الذين مل يُ َ
كما يزعمون ،وقد أثار وجود أعداد كبرية من الناس يف الشوارع خماوف الذين شنّوا هجمات على األقليات
يف تركيا ،والسيما العلويني الذين است ِ
هدفوا يف املاضي من قبل القوميني األتراك املتطرفني ،وكانت هناك
ُ
حوادث ختريب متفرقة ضد مكاتب حزب الشعب الدميقراطي الكردي ( )HDPيف مالطية ،وعثمانية،
جهودا
واإلسكندرونة .لقد حدثت أعمال عنف متفرقة أثناء االنقالب وبعده ،والتزال الشرطة تبذل
ً
مضاعفة ملنع العنف ،والسيما يف هاتاي ،ويف حال استمر احلال على ما هو عليه سنرى تفاقم مشكلة
اإلرهاب يف تركيا على األرجح.
إ ّن قيام احلكومة الرتكية باختاذ خطوات لزيادة تركيز السلطة والضغط من أجل اإلصالحات اليت
صيغت على عجل “كدليل انقالب” ضد البريوقراطية -اليت يعتقد العديد من املراقبني الغربيني بأهنا
ُمفتعلَة -يعد مصدر قلق ،وهذا ميكن أن يلحق املزيد من الضرر باملؤسسات الرتكية يف الوقت الذي مت فيه
إيقاف  30000شخص من البريوقراطيني األتراك عن العمل ،واعتقال أكثر من .9000
إن األضرار النامجة عن هذا االنقالب الفاشل ستواصل الضغط على املؤسسات الرتكية مبا يف ذلك
اجليش ،وتشري األحداث األخرية إىل أ ّن القوات املسلحة الرتكية منقسمة بشدة ،وهذه االنقسامات تعوق
خماوف عقبت االعتقاالت؛ مما
االستعداد ،والروح املعنوية ،وفعالية املضي قدماً ،وبالفعل يبدو أن هناك
َ
دفع اجليش لتسليم جمموعة من الضباط املتهمني يف وقت سابق بالتخطيط للقيام بانقالب ضد حزب
طلب من اجليش
العدالة والتنمية احلاكم يف حماكمة ايرجينيكون اليت ال يَعدُّها كثريون ذات مصداقية ،وسيُ ُ
مواصلة عملياته يف جنوب شرق البالد -على الرغم من اعتقال قائدهُ وأكثر من  103أدمريال وجنرال (من
أصل ما جمموعه  )358من الضباط وهو ما يعادل  % 28من جمموع القوات املسلحة الرتكية -وقد تدفع
االضطرابات مع اجليش الثاين – جنباً إىل ٍ
جنب مع االعتقاالت الواسعة للضباط – احلكومة إىل االعتماد
بشكل أكرب على وحدات الشرطة اخلاصة أو قوات العمليات اخلاصة؛ ومع ذلك يبدو أن هذا األخري
أيضاً من املتورطني يف االنقالب ،إذ يقال إن فريقاً من قوات العمليات اخلاصة داهم الفندق الذي يقيم فيه
أردوغان قرب مارماريس ،وهذا يثري املزيد من األسئلة حول االستعدادات املستقبلة للصراع الذي أودى حبياة
املئات من أفراد قوات األمن منذ متوز عام .2015
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اعتمد االنقالبيون على عدد من القواعد اجلوية والقوات الربية لتنفيذ هجماهتم ،ويبدو أن قادة
االنقالب ينتمون إىل مجاعات خمتلفة وليس إىل مجاعة فتح اهلل غولن فقط ،وقد تعاملت القوات الرتكية
احلكومية بسرعة وبقسوة مع االنقالبيني من خالل القيام باعتقاالت مجاعية وقسرية ،وتشري األرقام إىل
قيام احلكومة جبهود واسعة إلجبار الناس على النفور من البريوقراطية ،وهذا سيقود إىل إحلاق الضرر بفعالية
البريوقراطية؛ وهبذا تشري األحداث األخرية بأن املؤسسة الرتكية الرئيسة مقسمة ومنكسرة ،وهذا وضع من
غري املرجح أن يتغيرّ يف املديني القريب واملتوسط.
املصدر:
http://warontherocks.com/2016/07/the-coup-operation-and-turkeysfractured-military/
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الحرب على اليمن في وسائل اإلعالم السعودية
سباستيان سونز ،توبي مثيسن*

2016 / 7 / 27
مل ميض سوى شهرين فقط من تسنّم ملك السعودية سلمان منصبه حىت شن محلة عسكرية يف
اليمن ،اليت تعد إحدى أكرب املغامرات يف السياسة اخلارجية يف تأريخ اململكة املعاصر ،ويراد من ذلك
التدخل سحق حركة احلوثيني ،وإعادة تنصيب رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي .
نظرا لكونه
وليس من املدهش أن يتم التسويق هلذه احلرب بشكل إجيايب للغاية يف اإلعالم السعودي؛ ً
وج ًها ،إذ طاملا عملت وسائل اإلعالم السعودية -تأرخييًّا -بوصفها أداة للدولة ،تعمل على بث
إعالما ُم َّ
ً
الروح الوطنية وأيديولوجية الدولة .وعلى الرغم من كون وسائل اإلعالم -تقليديًا -مملوكةً للقطاع اخلاص إال
أن مالكي هذه املؤسسات هم جزء من العائلة امللكية أو ممن هلم عالقات وثيقة معهم.
سوقت وسائل اإلعالم السعودية حجتني رئيستني لتربيرها احلرب على اليمن؛ فمن جهة
وحن ٍو عام ّ
عدت ذلك التدخل ضروريًا للغاية من أجل الدفاع عن مصاحل اململكة ،ومتاشيًا مع ذلك فقد روج كل
من يف داخل اململكة -وكذلك احلال بالنسبة لإلعالم الدويل وممثلي السعودية الرمسيني مبا فيهم السياسيون
والسفراء والصحفيون -للحرب وكأهنا دفاع عن النفس ضد عدو خارجي (احلوثيني) .ومن جهة أخرى مت
الرتويج للحرب على أهنا التزام ديين وواجب مقدس وكان املستهدف من تلك الرسالة اجلمهور العريب يف
املقام األول ،واعتمدت السعودية تلك احلجج على اللغة الطائفية ،ومت الرتكيز على احلوثيني بوصفهم أعضاء
يف املذهب الزيدي ،كفرع من اإلسالم الشيعي ،وحتالفهم مع إيران ،ومل تقتصر احلج على ذلك فحسب إلاّ
أن ما مت ذكره ُّ
يعد جزءًا حموريًا للتدخل العسكري بقيادة السعودية ،وهو تنم عن اسرتاتيجية إعالمية كما
هو احلال بالنسبة إىل التكتيكات العسكرية.
اسرتاتيجية جديدة (غري مألوفة) :الدفاع عن املصاحل القومية بالوسائل العسكرية:
إن االعتقاد بأن اململكة العربية السعودية تستطيع الدفاع عن مصاحلها يف اليمن من خالل التدخل
العسكري فقط هو اعتقاد غري مألوف ،بل هو جزء من عملية إعادة التفكري يف السياسة اخلارجية السعودية
* سباستيان سونز :زميل يف اجلمعية األملانية للسياسة اخلارجية.
تويب مثيسن :من كبار باحثي العالقات الدولية يف الشرق األوسط يف كلية سانت أنتوين يف جامعة أكسفورد.
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اليت أخذت مالحمها تتشكل يف أعقاب انتفاضات عام  2011واكتسب زمخاً إضافياً بعد صعود امللك
سلمان وابنه حممد إىل احلكم يف العام .2015
يف العقود املاضية األخرية تبنت السعودية منهجاً غري مباش ٍر للتدخل يف الشؤون اليمنية ،اليت
ارتكزت إىل دبلوماسية البرتو دوالر اليت مؤداها استخدام النقود؛ من أجل استمالة املعارضني السياسيني،
التوسط يف الصراعات مع ذلك كانت هناك بعض االستثناءات هلذه القاعدة ،ففي احلرب األهلية اليمنية
و ُّ
يف ستينيات القرن املاضي ،دعمت السعودية امللكيني واملدافعني عن (اإلمام) عسكرياً مشال اليمن ،بعدها
مت اإلطاحة بالعائلة احلاكمة وتنحيتها من قبل احلركة اجلمهورية ،واملفارقة أن هؤالء امللكيني كانوا زيديني
مثلهم مثل احلوثيني .ويف احلقبة الالحقة والسيما يف سبعينيات القرن املاضي حيث دعمت اململكة العربية
السعودية أعداء املاركسية يف مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية اليت حكمت جنوب اليمن للمدة1967
حىت عام .1990
منذ توحيد اليمن يف العام  1990دافع ملوك السعودية عن مصاحل بلدهم يف اليمن من خالل
دبلوماسية (الشيكات) وعلى الرغم من أن النقود السعودية مل ِ
تؤد دائماً اىل النتائج املرجوة إلاّ أن
املساعدات املالية كانت وسيلة فاعلة نسبياً يف احلفاظ على النفوذ السعودي يف اليمن من دون احلاجة إىل
التدخل العسكري الفعلي .
املصاحل السعودية يف احلرب على اليمن:
إن املصاحل األكثر إحلاحاً للمملكة العربية السعودية يف الصراع الدائر يف اليمن -كما يرى العديد
من احملللني -تنطوي على مواجهة احلوثيني والقضاء على النفوذ اإليراين املزعوم هناك؛ إذ إن القيادة السعودية
احلالية ترى نفسها بأهنا ختوض تنافساً ملحمياً مع إيران بدأ مع الثورة اإليرانية  ،1979إال أنه أخذ منحى
متصاعداً مع غزو العراق يف العام2003 ،ومع تصاعد الطائفية يف أعقاب الثورات العربية بعد، 2011
وعلى الرغم من أن للسعودية العديد من املصاحل االسرتاتيجية األخرى للتدخل يف اليمن إال أن اإلعالم
السعودي دأب على حتقيق األهداف اآلتية.
أوال :إن امللك سليمان أراد أن يقدم نفسه وابنه حممد – وزير الدفاع وويل العهد – كصانعي قرار
قوي ِ
ني ،وقد ساعد اإلعالم السعودي على حتقيق هذه اهلدف والسيما مع التقارير اإلجيابية الداعمة للتدخل،
إذ متت اإلشادة بسلمان وابنه من قبل الصحفيني واملسؤولني يف الدولة؛ لقيامهما بالضربات االستباقية يف
اليمن؛ من أجل محاية استقرار اململكة ،واألمة بكاملها ،والشعب السعودي ،وقد ركزت وسائل اإلعالم يف
قوة الرجلني يف قيادة السعودية خالل األوقات العصيبة ،والسيما ويل العهد حممد بن سلمان الذي عرفته
وسائل اإلعالم السعودية على أنه قائد حقيقي للقوات املسلحة من خالل نشر صور وفيديوهات له برفقة
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مستشاريه العسكريني اليت صورته كشخصية قوية.
ثانيا :اعتقد سلمان وحلفاؤه بأن حرب اليمن كانت ضرورية؛ لتفادي املزيد من زعزعة االستقرار يف
املنطقة واململكة على حنو اخلصوص ،وقد ركز اخلطاب الرمسي يف وسائل اإلعالم الذي تسيطر عليه الدولة
بنح ٍو كبري على هذا االعتقاد املزعوم ،فقد أوضح فيصل الشمري -الذي يعمل يف السفارة السعودية يف
واشنطن -بقوله“ :هل ستكون الواليات املتحدة -على سبيل املثال -غري مبالية فيما لو أخذت املكسيك
فجأة منحى مماثالً لذلك الذي يف اليمن ،وبدأت بإيصال األسلحة الفتاكة من صواريخ كروز والصواريخ
الباليستية إىل احلدود مع الواليات املتحدة ،وتسليح اجلهات الفاعلة غري احلكومية؛ األمر الذي سيشكل
خطراً ليس على الواليات املتحدة فحسب بل على املواطنني الذي يعيشون على املناطق احلدودية مباشرة”.
ثالثا :إن القيادة السعودية اجلديدة تأمل توليد زخم من الوطنية؛ من أجل “التحشيد حول
العلم” “ 1”rally-around-the-flagمن طريق شن حرب على عدو خارجي ،وقد شاد اإلعالم
السعودي من جهته بدور اجليش يف قتال (األعداء) .وعلى الرغم من أن الضربات اجلوية السعودية مل تؤد
إىل جناحات عسكرية واسعة النطاق ضد احلوثيني إال أن وسائل اإلعالم السعودية ترى أن تلك الضربات
حققت مكاسب إقليمية.
رابعا :االنتشار الواسع للتغطية اإلعالمية ساعد احلكومة على صرف األنظار بعيداً عن املشاكل
الداخلية للمملكة ،مبا فيها التحديات االقتصادية – االجتماعية النامجة عن تراجع أو اخنفاض أسعار
النفط ،وتصاعد البطالة ،وتزايد خطر قيام داعش هبجمات إرهابية على األرض السعودية ،وقد ساهم أيضاً
بإلقاء الالئمة على احلوثيني وإيران يف زعزعة االستقرار يف اليمن ،فقد بالغت وسائل اإلعالم السعودية بأمهية
احلملة العسكرية على اليمن من أجل توحيد الشعب السعودي والسيما يف وقت املشكالت االقتصادية
واالجتماعية ،وحركات التمرد املسلحة ،وكذلك اخنفاض أسعار النفط .
خامسا :أعطت احلرب على اليمن فرصة للحكومة السعودية من أجل تقدمي نفسها على أهنا (فاعل
خري) ،فقد روجت وسائل اإلعالم السعودية للتدخل على أنه ملساعدة الشعب اليمين الذي هو حباجة إىل
مساعدة السعودية ،ففي أيلول  /سبتمرب 2015نشرت الصحيفة السعودية املوالية للدولة الصادرة باللغة
اإلجنليزية “سعودي جازيت” قصة عن مظاهرة مؤيدة للملك قام هبا األمريكيون من أصل ميين خالل زيارة
امللك السعودي سلمان اليت تضمنت يفاطات حتمل عنوان (شكراً لدعم سلمان) وباملثل أيضاً يف آذار /
مارس  2016ذكرت الصحافة السعودية أن هناك منشورات مؤيدة للسعودية يزعم أهنا وزعت يف صنعاء،
وهو أمر غريب! وإذا كانت صحيحة فهذه املنشورات ُوِّزعت منذ أن كانت املدينة حتت سيطرة قوات
 .1وهو مصطلح استخدم يف علم السياسة يف العالقات الدولية لتوصيف الدعم الذي يبديه املواطنون األمريكيون للرئيس يف أوقات
األزمات الدولية ،أو يف احلرب؛ ألن ذلك يفضي إىل ختفيف حدة االنتقادات للسياسات احلكومية.
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احلوثيني وقوات صاحل.
الصحافة السعودية وانتقادات اإلعالم الدويل:
منذ السنة األوىل للحرب يف اليمن ،قتل أكثر من  9000مواطن بضمنهم 3200مدين أغلبهم
من طريق الغارات اجلوية السعودية ،وتفيد تقارير األمم املتحدة يف كانون الثاين  /يناير من تلك السنة أن ما
يصل إىل  199طلعة جوية من طلعات التحالف سجلت خروقات لقوانني احلرب بالتساوق مع ارتفاع عدد
الضحايا؛ األمر الذي أثار انتقادات واسعة من قبل وسائل اإلعالم الدولية اليت دعت إىل تغيري التكتيكات
العسكرية السعودية ووضع ٍ
حد للصراع.
من جهته رفض اإلعالم السعودي تلك االنتقادات ،ولتسويق منطق أفضل ظهر مقال يف اجلريدة
الرمسية السعودية الناطقة باإلجنليزية (سعودي جازيت) يؤكد على إن هناك “أطرافاً خارجية حتاول التحريض
على الثورة ضد القيادة السعودية من خالل حسابات مزيفة يف وسائل التواصل االجتماعي حتت أمساء
سعودية وكذلك تلفيق املعلومات”.
وقد واجهت الصحافة السعودية االنتقادات الدولية يف جانب منها من خالل اإلشارة إىل ما
يسمى (جبهود اململكة) ملساعدة الشعب اليمين ،بضمنها مؤسسة مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلنسانية ،الذي يوفر الدعم اإلنساين والطيب إىل اليمنيني ،كتوفري الغذاء واألدوية وغريها من خالل 28
برناجماً ،بإشراف األمم املتحدة ،واملنظمات الوطنية والدولية ،وهذه التربعات املالية املقدمة من لدن املركز
إىل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )UNHCRطاملا متت تغطيتها بانتظام من قبل
الصحافة السعودية.
وبغض الطرف عن أوجه معينة من الصراع فإن اإلعالم السعودي حاول النأي باحلكومة أو عزهلا
عن االنتقادات الدولية ،فالصحفيون والكتاب على دراية باخلطوط احلمر اليت الجيوز هلم جتاوزها ،كتلك
املتعلقة بالقرارات السياسية للعائلة احلاكمة ورجال الدين ،ونتيجة لذلك؛ فإن الرقابة الذاتية أدت دوراً مهماً
يف محالت الرأي العام السعودي الداعم للتدخل .
معدل الكلفة اإلمجالية للحرب يف اليمن ما بني  50إىل  70مليار دوالر يف العام ،2015
يُق ّد ُر ُ
إلاَّ أ ّن الصحافة السعودية جتاهلت تلك احلقائق -على الرغم من أهنا سامهت وبنح ٍو رئيس يف العجز مبوازنة
اململكة يف العام  -2015فتغطية كلفة احلرب هي إحدى اخلطوط احلمر لإلعالم السعودي ،كوهنا تضر
بسمعة امللك سلمان والسلطة.
إن التهديد املتزايد من اجلماعات اإلرهابية -ولو يف جانب منه -يف اليمن جاء نتيجة للتدخل
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العسكري وهو أيضاً قد مت جتاهله على حنو مماثل من قبل اإلعالم السعودي ،ويف الوقت الذي أوضحت فيه
األنباء السعودية عن وجود داعش يف البالد -والسيما بعد وقوع عدة هجمات إرهابية حصلت يف املنطقة
الشرقية منذ أواخر عام  2014فصاعداً -غضت وسائل اإلعالم الطرف عن تنظيم القاعدة (القاعدة يف
جزيرة العرب) الذي أخذ بالتوسع يف اليمن ،وهذا حصل بفضل فراغ السلطة اليت خلفته احلملة العسكرية
السعودية؛ األمر الذي م ّكن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب من السيطرة على خمتلف املدن اجلنوبية يف اليمن
بضمنها مدينة املكال إذ استفادت اجلماعة من املشاعر املناهضة للحوثيني هناك.
بعد شن احلرب على اليمن دشنت احلكومة السعودية اجلديدة محلة عالقات عامة يف وسائل اإلعالم
الدولية من قبل بعض من كربيات شركات العالقات العامة يف العامل ،فالصحف األوروبية مثل التلغراف يف
اململكة املتحدة ،وصحيفة فرانكفورتر العامة يف أملانيا ،وغريها نشرت مقابالت أو مقاالت من مسؤولني يف
كرت صحيفة فرانكفورتر العامة أن السفارة
السعودية حاولوا إضفاء الشرعية على احلملة يف اليمن ،فقد ذَ َ
السعودية يف أملانيا دعمت إعالناً مدفوع الثمن من أجل الرتويج إىل السياسة اخلارجية اجلديدة للمملكة،
وقد قام ويل العهد حممد بن سلمان أيضا ٍ
بعدد من املقابالت يف خمتلف وكالت األنباء الدولية من أجل
تعزيز مكانته على الساحة الدولية والدفاع عن السياسات اخلارجية واالقتصادية للسعودية.
وكجزء من اسرتاتيجية محلة العالقات العامة الدولية فإن السعودية وصفت احلرب بنح ٍو خمتلف
وسائل اإلعالم السعودية باللغة العربية واإلجنليزية ،فالصحف السعودية الصادرة باللغة اإلجنليزية مثل
(األخبار العربية) و(سعودي جازيت) -اليت هي موجهة باألساس إىل األجانب املقيمني داخل اململكة
وخارجها -حتاشت اخلوض يف احلجج األيديولوجية والدينية من أجل شرعنة أو إضفاء الشرعية على احلرب
يف اليمن ،بل عوضاً عن ذلك ركزت يف األبعاد السياسية واألمنية ،لكن على النقيض من ذلك فقد كانت
وسائل اإلعالم العربية مليئة بالطروحات الدينية والطائفية واأليديولوجية.
إضفاء الشرعية (شرعنة) على احلرب حمليًا :األيديولوجية والطائفية:
ُد ِع َمت احلرب يف اململكة من قبل شرحية واسعة من الشخصيات الدينية ،فقد وصف مفيت
السعودية عبد العزيز آل الشيخ احلرب بأهنا جزء من اجلهود الرامية إىل وقف التمدد الصفوي يف املنطقة،
أما إمام املسجد احلرام يف مكة ورئيس جملس الشورى السعودي صاحل بن محيد فهو اآلخر قد دعم احلرب
وأظهر فيديو يف وسائل التواصل االجتماعي إطالق صاروخ من قبل بن محيد على مواقع احلوثيني من احلدود
اجلنوبية للسعودية وسط صيحات (اهلل اكرب) ،أما عبد الرمحن السديس -وهو من رجال الدين البارزين وهو
إمام املسجد احلرام يف مكة -فقد ذهب إىل أبعد من ذلك إذ قال َّ
إن احلرب مع إيران ال تتحدد باليمن،
بل هي حرب دينية بني السنة والشيعة.
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ماذا خيبئ املستقبل؟
بذلت اململكة العربية السعودية جهوداً كبرية من أجل حشد شعبها لدعم حرب اليمن ،فبعد أكثر
من سنة منذ بدء احلملة العسكرية ظل خطاب اإلعالم الرمسي العنصر األهم يف دعاية احلكومة السعودية،
إذ صنفت اململكة نفسها بوصفها العباً أساسياً يف املنطقة وجعلت من حرب اليمن حموراً تستند إليه يف
موقعها اجلديد يف املنطقة ،يف الوقت الذي عملت فيه االسرتاتيجية الدعائية واحللفاء الرئيسيون يف الغرب
مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة -على استمرار دعم احلرب إال أنه باتت من الصعوبة إمكانيةاحلفاظ على الدعاية اإلعالمية مع طول أمد الصراع الذي خلّف عدداً كبرياً من الضحايا يف اليمن.

املصدر :
http://muftah.org/yemen-war-saudi-media/#.V5XsM_lTLIX
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النفط الصخري لتكساس حارب السعودية
حتى وصل إلى طريق مسدود
أمبروز إيفانز بريتشارد*

2016 / 8 / 6
بدأت أسوأ خماوف أوبك تتحقق ،فبعد عشرين شهراً من القرار الذي اختذته اململكة العربية السعودية
بإغراق األسواق العاملية بالنفط ،فشلت اململكة يف كسر صناعة الصخر الزييت يف الواليات املتحدة.
وقد جنحت دول اخلليج بقيادة السعودية يف إهناء سلسلة من املشروعات العمالقة العاملية يف املياه العميقة،
إذ سيكون االستثمار يف عمليات االستكشاف البحرية من عام  2014إىل عام  2020أقل بـ( )1.8تريليون
دوالر عما كان سابقاً على وفق ما ذكره استشاريون يف شركة (- )IHSوهي شركة تقدم ملعومات وحتاليل
تساعد صانعي القرار يف احلكومات والشركات االقتصادية -إلاّ أن ذلك يعد انتصاراً مريراً يف أحسن األحوال.
خفضت املضخات اهليدروليكية يف أمريكا الشمالية من تكاليف اإلنتاج بسرعة ،حىت أن معظم
الشركات بدأت تنتج اآلن بأسعار أقل بكثري من املستويات املطلوبة؛ لتمويل السعودية وآلتها العسكرية،
أو لتغطية العجز يف ميزانية أوبك.

ارتفع انتاج النفط الصخري األمريكي أضعافاً مضاعفة ،وأحدث تراجعاً -هو جمرد نكسة مؤقتة.-
املصدر :إدارة معلومات الطاقة.
* حمرر إدارة األعمال الدولية لصحيفة الديلي تلغراف.
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ادعى الرئيس املنتهية واليته لشركة بيونري ناجريال ريسورس (Pioneer Natural
 )Resourcesسكوت شيفيلد بأن تكاليف اإلنتاج قبل الضريبة يف منطقة البريمني غرب تكساس
( )Permian Basinقد اخنفض إىل ( )2.25دوالر للربميل ،وقال“ :بالتأكيد ميكننا أن تتنافس مع
أي شيء متتلكه اململكة العربية السعودية ،فنحن لدينا أفضل الصخور”.
أدت التحسينات الثورية يف تكنولوجيا احلفر والبيانات التحليلية إىل تغيري تكاليف اإلنتاج بشكل
أسرع مما توقعه أي شخص ،إ ْذ بلغ “معدل اخنفاض” اإلنتاج خالل األشهر األربعة األوىل لكل بئر حوايل
 % 90قبل عقد من الزمن ملضخات الواليات املتحدة ،لينخفض إىل  % 31يف عام  ،2012ووصل
اآلن إىل  ، %18إلن احلفارين قد تعلموا كيفية االستخراج بشكل أكثر.
وقال السيد شيفيلد إن حقول البريمني متميزة مثل حقل الغوار العمالق يف اململكة العربية
السعودية ،وميكن التوسع يف اإلنتاج من  2مليون إىل  5ماليني برميل يومياً حىت لو مل يرتفع سعر النفط
فوق  55دوالراً.
وقد خفضت شركته تكاليف اإلنتاج بنسبة  % 26خالل العام  ،2105وتعد هذه الشركة إحدى
الشركات الرائدة اآلن ،إذ ستضيف مخس منصات جديدة على الرغم من اخنفاض أسعار النفط دون
 40دوالرا.
ارتفع معدل إنتاج شركة بيكر هيوز من منصات النفط يف أمريكا الشمالية خالل سبعة أسابيع إىل
 374منصة حفر ،وارتفع متوسط اإلنتاجية مخسة أضعاف يف منطقة البريمني منذ أوائل عام .2012
يقدر االستشاريون من وود ماكينزي يف تقرير حديث أن الدورة الكاملة لتكاليف التعادل قد
اخنفضت إىل  37دوالراً يف مناطق  Wolfcampو Bone Springيف منطقة البريمني ،وإىل 35
دوالراً يف وسط أوكالهوما وجنوهبا.
إن غالبية حقول الصخر الزييت يف الواليات املتحدة قابلة للعمل عند سعر  60دوالراً ،وقد يكون
هذا شيئاً إجيابياً ملنظمة أوبك ،فقد كان هناك إميان بني مصدري النفط اخلليجيني بأن العقود قد أبقت
شركات الصخر الزييت األمريكية على جهاز اإلنعاش ،وهذا من شأنه أن يكون طريقة وحشية إلهناء هذه
الشركات مع انتهاء هذه العقود يف النصف األول من هذا العام.
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أعلنت الكثري من الشركات النفطية عن إفالسها ،ومل يبق إلاّ القليل من هذه الشركات اليت أنقذها
االقرتاض ،لكن بعد تثاقل الديون أعلنت إفالسها هي األخرى ،ولكن شركات بالكستون وكاراليل
وغريها من الشركات اخلاصة تنتظر يف اخلفاء لشراء األصول املتعثرة واالستيالء على البنية التحتية .لقد
جنت حفريات الشركات املتوسطة من حالة االنكماش ،إذ ال يزال الكثري قادرين على احلصول على أموال
بتكلفة منخفضة.
تراجع الناتج اإلمجايل للنفط يف الواليات املتحدة حبدود ( )1.2مليون برميل يومياً ليصل إىل
( )8.5مليون برميل منذ الذروة اليت بلغها يف نيسان عام  ،2015ولكن اإلنتاج بدأ باالخنفاض منذ
ذلك احلني.
قد تضطر أوبك اآلن إىل االستعداد حلرب استنزاف طويلة أكثر من أي وقت مضى ،فال تزال
املخزونات العاملية من النفط اخلام قرب أعلى مستوياهتا على اإلطالق ،إذ يتم ختزين كميات قياسية على
الناقالت قبالة الشواطئ.
قللت حرائق الغابات يف كندا وهجمات املتمردين يف نيجرييا واالضطرابات العاملية األخرى من
كميات النفط يف األسواق العاملية حبوايل  4ماليني برميل يومياً خالل شهري آيار وحزيران ،مقلالً بذلك
من وفرة النفط املستمرة يف العامل ،وبدأت هذه االضطرابات بالزوال ،واخفضت األربعة ماليني برميل إىل
مليوين برميل يومياً ،وهذا هو السبب الرئيس يف تراجع أسعار اخلام األمريكي بنسبة  %20إىل  41دوالراً
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خالل األسابيع الستة املاضية.
تقول شركة مورغان ستانلي -وهي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة اجلنسيات
وتعترب من أكرب املؤسسات املصرفية يف الواليات املتحدة والعامل -إن عملية إعادة التوازن إىل األسواق
العاملية قد تأخرت لسنة أخرى حىت منتصف عام .2017
واألسوأ من ذلك ألوبك ،يقول استشاريو شركة رايستيد للطاقة إن  %90من أصل  3900بئر
حمفورة مت إجناز حفرها إلاّ أهنا مل تكتمل ،وتتوقع شركة سييت جروب إنتاج حنو مليون برميل إضايف يومياً
يف أواخر عام .2016

لقد غريت هذه الرشاقة يف العمل طبيعة دورة النفط ،وهذا يعين أن أوبك تواجه رياحاً عكسية
مل يسبق هلا مثيل من املنتجني املتوسطني ،إ ْذ قالت شركتا ستالوارت أناداركو وهيس أهنما سينتظران أن
تصل األسعار إىل  60دوالراً قبل االستثمار بشكل كبري ،ولكنهما يستعدان بالفعل على أرض الواقع.
إن اخلاسر من هذا هي املشاريع ذات التكلفة العالية يف أماكن أخرى مثل تلك اليت قبالة سواحل
نيجرييا وأنغوال ويف منطقة القطب الشمايل ،أو يف الرمال النفطية يف كندا وحوض أورينوكو يف فنزويال ،إ ْذ
مت تأجيل عرض  4إىل  5ماليني برميل يومياً من املعروض املستقبلي يف مجيع أحناء العامل.
ميهد الطريق لنقصان إمدادات النفط وارتفاع األسعار يف وقت الحق من هذا العقد ،وإن
هذا ّ
بقاء أوبك على قيد احلياة هلذا الوقت الطويل ال يزال مثاراً للتساؤل ،إذ حيتاج معظم أعضاء املنظمة إىل
أن تصل أسعار النفط إىل أكثر من  100دوالر لتمويل أنظمتهم.
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متتلك اململكة العربية السعودية أمواالً كثرية ،ولكن صايف احتياطياهتا األجنبية اخنفض من 737
مليار دوالر إىل  562مليار دوالر ،وعلى الرغم من أهنا تقرتض املال من اخلارج؛ للحد من خسائرها،
إال أهنا خسرت  11مليار دوالر أخرى الشهر املاضي ،وحتاول الرياض احلد من دعم احتياجات املواطن
كدعم الوقود -فقد اضطرت إىل إقالة وزير النفط ومن مث الرتاجع عن هذا القرار بعد ارتفاع أسعارمياه الشرب مبعدل  %500؛ مما أدى إىل غضب شعيب ،ويقول صندوق النقد الدويل إن عجز املوازنة يف
السعودية سيكون  %13من الناتج احمللي اإلمجايل هذا العام ،ولكن ال أحد يعرف هذا حقاًَّ ،
ألن اإلنفاق
العسكري احلقيقي سري ،والدعم السعودي ملصر ولعمالء أخرين ال يزال مبهماً ،ورمبا متتلك الرياض
احتياطياً آمناً يبقيها واقفة ملدة مثانية عشر شهراً أخرى بأسعار النفط احلالية قبل أن تغيري التصورات وهترب
رؤوس األموال مما يزيد اخلطر.
وباحملصلة إذا متكنت غرب تكساس من زيادة اإلنتاج بـ( )3ماليني برميل يومياً يف أي سعر قريب
من  55دوالراً للربميل -كما يزعم السيد شيفيلد -فقد يكون على السعوديني احلفر وهم يف حصار
طويل ومؤمل جداً.
املصدر:
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/07/31/texas-shale-oil-has/fought-saudi-arabia-to-a-standstill
233

مقاالت مرتمجة

تطهير أردوغان لحكومته حرب طائفية
إدوارد لوتواك*

2016 / 8 / 9
فشل التحالف بني أردوغان وغولن لصعوبة التوفيق بني تفسرياهتم املختلفة لإلسالم واإلسالموية.
تويف مصطفى كمال أتاتورك مؤسس اجلمهورية الرتكية العلمانية -اليت حلت حمل الدولة العثمانية
اإلسالمية -يف عام  ،1938ولكن ال يزال األتراك يصفون أنفسهم بأهنم إما مؤيدون وإما معارضون
ألتاتورك ،ومن غري الضروري أن تقول النساء شيئاً هبذا الصدد إ ْذ إن ارتداء احلجاب من عدمه يبني موقفهن
من أتاتورك.
كان املخيم املعارض ألتاتورك يريد أن يعيد تركيا كدولة إسالمية ،وكان هذا مؤيداً –دائماً -من قبل
الغالبية األقل تعليماً من سكان البالد ،لكن حىت عام  2002ظل هذا املخيم حتت سيطرة الضباط األتراك،
الذين وحدهتم األيديولوجية “الكمالية” العلمانية.
تغري هذا التوازن بعد فوز ائتالف اإلسالميني الشعبوي ،بقيادة العب كرة القدم السابق -املتعلم
قليالً -رجب طيب أردوغان ،وخرجيي اجلامعات من أتباع رجل الدين فتح اهلل غولن ،الذي أنشأ أتباعه
أكثر من ألف مدرسة من والية تكساس إىل طشقند ،فضال عن العشرات من اجلامعات وقاعات الطالب
واملعاهد التعليمية.
إن موهبة أردوغان هي حشد اجلماهري من خالل التأكيد على هويتهم اإلسالمية ضد مجيع القادمني
من الغرب األفضل تعليماً ،واألقل تقوى إسالمياً ،يف عام  ،1999قضى أردوغان شهراً يف السجن بعد
إدانته بتهمة التحريض على الكراهية الدينية.
كانت خطة فوز فتح اهلل غولن تعتمد على مجع األموال من املؤمنني امللتزمني لتقدمي فرص تعليم
جمانية أو منخفضة التكاليف يف املدارس واجلامعات العلمانية مع الرتكيز على تدريس العلوم ،ومن مث القيام
بنشر املمارسات اإلسالمية تدرجيياً جداً من خالل اإلقناع الودي للطلبة األكرب سناً بإجراء أحاديث خاصة
معهم ،ويف ضوء قوانني أتاتورك كانت اجلامعات الرتكية علمانيةً متاماً ،إذ حيظر ارتداء احلجاب وممارسة أي
*

زميل يف مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية.
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ِ
وغالئه يف املدن الرتكية ،قام أتباع
شكل من أشكال العبادة يف أماكن العمل ،ولكن مع ندرة سكن الطالب
غولن بإيواء الطلبة من خالل تقدمي غرف جمانية ،فضالً عن العمل على حتويل عشرات اآلالف من اخلرجيني
إىل حمبني للداعية غولن ،حىت بات كثري منهم على استعداد للقيام بواجبهم بعد التخرج من خالل صناديق
املسامهة اليت تساعد على إنشاء املدارس أو التدريس فيها ،أو من خالل العمل يف وسائل اإلعالم لتحقيق
نتائج طيبة ،وقام آخرون بأكثر من ذلك ،إذ متكن أنصار غولن من العمل داخل سلك الشرطة الرتكي
واالنصياع لسياسة عدم إطالق اللحية وعدم لبس احلجاب مبباركة من غولن ،الذي برر هذا مع تفسريه
اخلاص للعقيدة اإلسالمية من خالل مبدأ التقية؛ لذلك متكن حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب
أردوغان من حكم تركيا بنجاح والبقاء يف السلطة منذ فوزه يف انتخابات عام  ،2002ومل يضطر إىل اللجوء
إىل القوة أو احلل العسكري -كما هو احلال مع مجيع احملاوالت السابقة لتشكيل حكومات إسالمية -ومل
يكن أنصار أردوغان هم الذين نفذوا السياسات االقتصادية حلزب العدالة والتنمية بل يرجع الفضل لذلك
إىل التكنوقراط املوالني لفتح اهلل غولن الذين حققوا نتائج جيدة منعت احلاجة إىل التدخل العسكري ،جنبا
إىل جنب مع الضغوط األوروبية العنيدة باسم الدميقراطية ،ويقظة أتباع غولن داخل سلك الضباط.
إن ما دمر التحالف بني الرجلني -أردوغان وغولن -كان طبيعة إسالم غولن ،الذي يسمح بالتضليل
املنهجي ،على الرغم من أن مضمونه اخلاص معتدل حقا ،إذ تتقبل عقيدته التعايش مع املوحدين اآلخرين،
مبا يف ذلك املسلمون من غري السنة ،وحتظر متاماً أي شكل من أشكال العنف باسم الدين ضد املشركني
كذلك (على الرغم من األوامر القرآنية).
ولكن بالنسبة ألردوغان ورفاقه يف حزب العدالة والتنمية ،مثل وزير اخلارجية السابق أمحد داود
أوغلو ،فإن اإلسالم هو شيء آخر متاماً :على وجه التحديد أن لدى أردوغان وأتباعه السنة والدين
الوحيدي ِن اللذين هلما احلق يف الوجود على اإلطالق ،وأن انتشار ذلك يف الكوكب جيب أن يتحقق بأي
وسيلة ممكنة ٍ
ابتداء من التعليم الديين اإللزامي يف تركيا (عن طريق إغالق الكثري من املدارس العلمانية) إىل
استخدام أي قدر من العنف من قبل املسلمني السنة الذين يقاتلون غري أهل السنة يف أي مكان يف العامل،
كحماس يف غزة إىل التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة يف سوريا واإليغور يف الصني ،وهذا هو سبب دعم
أردوغان الضمين للدولة اإلسالمية (داعش) ،أوالَ من خالل حظر استخدام قاعدة إجنرليك اجلوية ضدهم،
وثانيا من خالل السماح للتجار األتراك باسترياد النفط الذي يتنجه التنظيم ،وأن ذلك ليس من قبيل
املصادفة إذ إنه حينما مت اختطاف بعض سائقي الشاحنات األتراك من قبل داعش مل يتم قطع رؤوسهم
ولكن مت اإلفراج عنهم ،وحىت حني إفراط داعش يف الوحشية اليت اُرتكبت من قبله اليت اضطرت أردوغان
أخرياً للسماح للقوات اجلوية االمريكية بشن ضربات جوية من قاعدة إجنرليك ،إال أن الطائرات الرتكية
مل تقصف إال األكراد بسبب هويتهم السنية وعالقتهم مع إيران الشيعية وحليفها يف سوريا الرئيس بشار
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األسد ،وقد توترت العالقة بينهم دائماً على الرغم من الكراهية املشرتكة جتاه الغرب ،واجلدير بالذكر أن داود
أوغلو وأردوغان مل يستخدموا قط التسمية الشائعة “العلويني” لوصف مذهب الرئيس السوري ولكنهم
استخدموا “النصرييني” وهو لقب شائع بني السنة احملليني يصفون به املسيحيني.
حينما رأى األوروبيني والرئيس األمريكي باراك أوباما والرئيس احلايل لرتكيا رجب طيب أردوغان
وأمحد داوود أوغلو أهنم يرتدون بدالت من نوع أرماين ،واستمعوا إىل لغة حكم جيدة ،قال غولن حبلول
عام  2009أو حنو ذلك إن أردوغان ساعد على خلق وحش ونظام إسالمي متطرفة سيدمر تركيا ويضر
باإلسالم من خالل البدء حبروب عنيفة مع مجيع جريانه ،وهذا ما حد بالفعل.
حاول أتباع غولن يف الشرطة والقضاء حل املشكلة يف عام  2013من خالل إسقاط أردوغان
وعدد من وزرائه من طريق اهتامهم بالفساد ،وهذا أمر مربر جداً إذ ليس هناك تفسري آخر لرتاكم مليارات
الدوالرات عند أسرة أردوغان ،ولكن بدال من االستقالة أمر أردوغان بالفصل املفاجئ ألعضاء النيابة العامة
والشرطة املتورطني برفع القضية ،معتمداً على الدعم غري املشروط للقاعدة اجلماهريية حلزب العدالة والتنمية
اإلسالمي ،إ ْذ إن سيادة القانون هي مفهوم غريب ال يعرف عنه أنصار أردوغان املتحمسون إال القليل.
ضرب أردوغان غولن مرة أخرى من خالل إدانة “اهليكل املواز” ألنصاره داخل احلكومة والقوات
املسلحة وطرد أكرب عدد ممكن من جواسيسه أو أتباعه الغيورين ،الذين متكن من التعرف عليهم حينما مت
إغالق البنوك والشركات ووسائل اإلعالم ،مبا يف ذلك صحيفة زمان التابعة لغولن ،إحدى أكثر الصحف
انتشارا يف البالد؛ ولعدم وجود قوائم عضوية فإن إتباع غولن هو حالة ذهنية ألردوغان ،لذلك مل يكن
هناك أي دليل عند إجراء الفصل أو االعتقال هلم ،وقد ازداد هذا بسبب الدوافع الشخصية واملنافسات أو
الطموحات املهنية ،ومت فصل واعتقال أكثر من  2500حمقق شرطة ومدعي عام ٍ
وقاض بعد انتهاء حماولة
االنقالب الفاشلة يف  15متوز املاضي.
وهذا بدوره أطلق تعطش أردوغان للفصل اجلماعي واالعتقاالت حىت قبل إعالن األحكام العرفية،
مما أدى إىل تدمري كامل للدولة الرتكية ،مبا يف ذلك القوات املسلحة ،اليت فقدت  87من أصل  198جنراالً
يف اجليش ،و 30من أصل  72جنراالً يف سالح اجلو ،و 32من أصل  55أدمرياالً يف البحرية ،و 7من
أصل  32من القيادة العامة للدرك ،وأدمريال خفر السواحل الوحيد ،فضال عن  1099من الضباط أقل
رتبة .وبالنسبة لدولة حتارب املسلحني األكراد التابعني حلزب العمال الكردستاين ( )PKKبشكل جدي،
وحتارب تنظيم داعش بشكل ظاهري فقط ،فإن هذه خسائر مدمرة هلا.
أما بالنسبة القتصاد البالد ،فإن مصادرة العديد من الشركات الكبرية والصغرية وحالة الشلل اليت
أصابت بعضها أحلق الكثري من الضرر بالبالد ،إذ تناقصت العائدات السياحية ،إال أنه من املؤكد حدوث
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املزيد من األضرار مع سيطرة املسلحني األقل تعليماً وغري املتعلمني واملغرر هبم من أنصار حزب العدالة
والتنمية على املناصب احلكومية الرئيسة بعد تطهريها من أتباع غولن.
لن يندهش أتاتورك من هذا ،فقد كان مقتنعاً بأن اإلسالم بأي شكل من األشكال سيكون سبب
خراب األتراك.

املصدر:
http://foreignpolicy.com/2016/08/03/erdogans-purge-is-a-sectarian-warturkey-gulen/?wp_login_redirect=0
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